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ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 
З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ 
ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ПРАКТИЦІ

О. В. БУТКЕВИЧ 
доктор юридичних наук,
доцент кафедри міжнародного права
Інституту міжнародних відносин 
(Київський національний університет
імені Тараса Шевченка) 

 Правовим базисом регіональної системи захисту прав лю-
дини Ради Європи є Європейська конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 року (далі — ЄКПЛ). 
Утім, із розвитком цієї організації, як і системи захисту прав 
людини, створеної і реалізовуваної нею, на перший план у 
досягненні її цілей почали виступати рішення Європейсько-
го суду з прав людини (далі — ЄСПЛ), правові принципи та 
стандарти, вироблені ним на основі зазначеної Конвенції. Так, 
за висновком деяких вчених: «Європейська конвенція за своїм 
змістом не розкриває змісту принципово важливих правових 
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понять у системі європейського права. Цю функцію покли-
каний виконувати Європейський суд»1. Враховуючи, що вже 
кілька десятиліть ЄСПЛ розглядає ЄКПЛ як «живий інстру-
мент», керуючись у своїх рішеннях не статичними, одного разу 
прийнятими нормами, а реально існуючими правовідносинами, 
можна говорити про «вирівняння» ролі та місця у цій системі 
захисту прав людини норм власне Конвенції та рішень, стан-
дартів та принципів, вироблених Судом. Так, у справах «Тайрер 
проти Великої Британії» від 25 квітня 1978 року, «Маркс проти 
Бельгії» від 13 червня 1979 року та багатьох інших викладено 
цю позицію: «Суд звертає увагу на те, що Конвенція є живим 
інструментом, і … повинна тлумачитися з точки зору умов сьо-
годнішнього дня» (надалі такий підхід отримав назву «методу 
еволюційного тлумачення Конвенції», а сама Конвенція «жи-
вого інструменту»)2.

Застосування стандартів та принципів ЄСПЛ в українській 
практиці є питанням, пов’язаним із більш загальним аспектом, 
а саме — взаємодією норм міжнародного та внутрішньодержав-

1 Дідікін А. Рішення Європейського суду з прав людини у національній правовій сис-
темі // Юстиніан: Юридичний журнал. — 2009. — № 1. [Електронний ресурс] // Сайт: 
«justinian.com.ua». Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3113 
2 Tyrer case, judgment of 25 April 1978. — Publications of the European Court of Human 
Rights. Series A. Judgments and Decisions. — Council of Europe. — Strasbourg: Carl 
Heymanns Verlag KG. — Köln. Berlin. Bonn. München. 1978. — No. 26. — § 31, p. 15; 
Див. також: Marckx Case. Judgment of 13 June 1979., Vol. 31, § 41. — Publications of 
the European Court of Human Rights. Series A. Judgments and Decisions. — Council 
of Europe. — Strasbourg: Carl Heymanns Verlag KG. — Köln. Berlin. Bonn. München. 
1979. — P. 19; Annona di Gussola et autres c. France. Arret du 14 Novembre 2000. — 
§ 56. — Cour Européenne des Droits de l’Homme. — Recueil des Arrets et Decisions. — 
2000. — XI. — Conseil de l’Europe. — Strasbourg: Carl Heymanns Verlag KG. Köln. 
Berlin. Bonn. Munchen. 2002. — P. 369; Soering Case. Judgment of 7 July 1989., Vol. 102, 
§ 161. — Publications of the European Court of Human Rights. Series A. Judgments and 
Decisions. — Council of Europe. — Strasbourg: Carl Heymanns Verlag KG. — Köln. Berlin. 
Bonn. München. 1989. — P. 40; Case of Sigurdur A. Sigurjonsson v. Iseland. — Judgment of 
30 June 1993, Vol. 264, § 35. — Publications of the European Court of Human Rights. Series 
A. Judgments and Decisions. — Council of Europe. — Strasbourg: Carl Heymanns Verlag 
KG. — Köln. Berlin. Bonn. München. 1993. — P. 15–16; Case of Burghartz v. Switzerland. — 
Judgment of 22 February 1994, Vol. 280, § 28. — Publications of the European Court of 
Human Rights. Series A. Judgments and Decisions. — Council of Europe. — Strasbourg: 
Carl Heymanns Verlag KG. — Köln. Berlin. Bonn. München. 1994. — P. 29. 
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ного права України. На думку більшості вітчизняних науков-
ців, в Україні існує законодавчо закріплений примат норм між-
народного права1. Утім, на практиці ситуація виглядає інакше. 

 Дійсно сьогодні спостерігається встановлення примату норм 
міжнародного права перед внутрішньодержавними як тенден-
ція розвитку обох правових систем за умови глобалізаційних 
процесів. На цій тенденції вже давно наголошують західні та 
деякі російські вчені («об’єктивно прогресуючі процеси гло-
балізації зумовлюють зростання ролі міжнародного права»2). 
Вочевидь, бажаючи слідувати сучасному розвитку теорії між-
народного права, вітчизняні науковці намагаються обґрунтува-
ти віднесення і України до цієї загальної тенденції. Насправді 
ж, звертаючись до конституційної та законодавчої практики, 
можна виявити більше проблем, пов’язаних із визначенням 
статусу норм міжнародного права в українській правовій сис-
темі, їх дії, співвідношення із нормами національного права (не 
говорячи вже про їх застосування судами), аніж побачити чіт-
ке законодавче (конституційне) закріплення співвідношення 
норм міжнародного та внутрішньодержавного права в Україні. 
Оскільки зазначена проблематика не є метою цього досліджен-
ня (автор вже зверталась до аналізу проблемних аспектів спів-
відношення міжнародного і національного права в Україні3), 
можна лише навести перелік проблемних питань у цій сфері: 

1 Мартиненко П. Ф. Просякнутість конституційного права України міжнародним 
правовим порядком // Науковий Вісник Дипломатичної академії України. — Вип. 13: 
Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. — К., 2007. — С. 124, 
135; Денисов В. Н., Мельник А. Я. Розвиток правових засад та механізмів верховенства 
міжнародного права у внутрішньому праві України // Взаємодія міжнародного права з 
внутрішнім правом України / За ред. В. Н. Денисова. — К.: Юстиніан, 2006. — С. 12–39. 
2 Лазарев В. В. О соотношении принципов и норм международного и националь-
ного права // Современные проблемы развития международного и конституцион-
ного права: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти проф. 
Д. И Фельдмана / Отв. ред. Г. И. Курдюков, О. М. Смирнова. — Казань: Центр иннова-
ционных технологий, 2008. — С. 175.
3 Див. про це: Буткевич О. В. Международное право в деятельности судьи (некоторые 
законодательные и историко-правовые проблемы украинского судопроизводства) // 
Право и политика. Научный юридический журнал. — 2008. — № 1 (97). — С. 125–132; 
Буткевич О.В. Міжнародна договірна практика України і сучасне міжнародне право: 
питання відповідності // Науковий Вісник Дипломатичної академії України. — 
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1) у чому полягають загальні принципи співвідношення 
міжнародного і національного права;

2) яке місце в ієрархії вітчизняного законодавства займають 
норми міжнародного права;

3) як співвідносяться ст. 9 Конституції України та положен-
ня законів України стосовно пріоритетності застосуван-
ня норм міжнародних договорів України;

4) неврегульованість застосування загальновизнаних (не-
договірних) норм міжнародного права, а також міжна-
родно-правових звичаїв;

5) наслідки суперечності Конституції чи законам України 
норм міжнародного права (норм міжнародних договорів 
України, звичаєвого міжнародного права, норм erga omnes 
тощо), що не підпадають під визначення ст. 9 Конституції;

6) місце в правовій системі України рішень міжнародних 
судових установ, зокрема ЄСПЛ;

7) встановлення ролі у вітчизняній правовій системі рішень 
ЄСПЛ у справах проти України та проти інших держав і т. д. 

Ці та інші питання впливають на ефективність діяльності 
вітчизняних правозастосовчих органів. Так, досить відчутно 
зазначені проблеми проявляються у діяльності українських 
судів, зокрема при застосуванні ними норм та стандартів, ви-
роблених ЄСПЛ. І ця проблема тим більше вимагає аналізу, 
оскільки саме на суди сьогодні покладається великою мірою 
завдання з впровадження на національному рівні міжнарод-
но-правових стандартів, зокрема в галузі прав людини. Отже, 
продовжуючи тезу про встановлення примату міжнародно-
го права, російський дослідник пише: «Сьогодні вищі судові 
інстанції орієнтуються на застосування при здійсненні пра-
восуддя загальновизнаних принципів і норм міжнародного 
права, закріплених не лише в міжнародних пактах або в між-
народних договорах Російської Федерації, але і в прецедент-

Вип. 15: Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспек-
тиви. — К., 2009. — С. 290–296. 



9

Розділ ІІІ. Теорія та історія захисту прав людини

ній практиці Європейського суду з прав людини»1. Утім, чи 
можна подібне сказати і про українську практику? 

У ст. 3 Закону України «Про статус суддів» (Відомості 
Верховної Ради — далі — ВВР. — 1993. — № 8. — Ст. 56) чіт-
ко сформульовано обов’язки суддів: «Судді у своїй діяльності 
щодо здійснення правосуддя … підкоряються тільки законові». 
А у ст. 6 цього ж Закону ще раз підкреслюється, що «судді 
зобов’язані при здійсненні правосуддя дотримувати Консти-
туції та законів України». Зазначений принцип є характерним 
практично для усіх правових систем. Але, незважаючи на те, 
що за Конституцією ратифікований договір України набуває 
статусу закону (стає частиною законодавства), чітко процеду-
ра його застосування судами законодавством не розкрита. 

 Так, українське законодавство, встановлюючи цей принцип, 
не достатньо чітко розкриває його зміст та механізм реалізації, 
особливо, коли йдеться про дотримання та застосування суддею 
міжнародно-правових актів. Аналіз низки законів України пока-
зує, що більшість із них орієнтується переважно на фізичних та 
юридичних осіб, виконавчі органи влади тощо і лише в останню 
чергу на суддю. Навіть Закон України «Про міжнародні догово-
ри України» (ВВР. — 2004. — № 50. — Ст. 540), у положенні щодо 
виконання міжнародних договорів України, відніс суд лише до 
«інших органів державної влади» (ч. 1 ст. 16). Такий підхід є на-
вряд чи слушним, оскільки і правова доктрина, і практика виз-
нають суд головним у забезпеченні застосування норм права, 
які містяться у юридично зобов’язуючих державу міжнародно-
правових джерелах (слід згадати слова професора І. Лукашу-
ка, який правильно помітив таку закономірність: «Тенденція 
до зростання ролі судів держав у функціонуванні МП стає все 
більш очевидною. Від цієї ролі значною мірою залежить дія як 
міжнародної, так і національних правових систем»2). 

1 Лазарев В. В. О соотношении принципов и норм международного и национального 
права. — Там само. — С. 176.
2 Лукашук И. И. Международное право в судах государств. — СПб.: Россия-Нева, 
1993. — С. 8. 
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Для українського законодавства взагалі характерним є 
неврахування (або лише опосередковане чи часткове враху-
вання) того, що ті чи інші міжнародно-правові акти, до яких 
належать і рішення ЄСПЛ, за певних обставин змушені будуть 
застосовувати національні суди. Це видно з формулювання у 
законодавстві умов і процедури застосування джерел міжна-
родного права, що зобов’язують Україну. Тому принцип, згідно 
з яким суддя має керуватися у своїй діяльності тільки зако-
ном (ч. 2 ст. 213 Цивільного процесуального кодексу України, 
ст. 323 Кримінально-процесуального кодексу України та ін.), 
потребує уточнення, коли йдеться про міжнародні норматив-
но-правові акти. 

Законодавство України у питанні застосування судом між-
народно-правових актів переважно ґрунтується на положенні 
ст. 9 Конституції України («Чинні міжнародні договори, зго-
да на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
є частиною національного законодавства України»). Утім, як 
вже зазначалося, саме формулювання зазначеної статті пород-
жує низку правових суперечностей1.

Більш суттєвим для національного судді у випадку засто-
сування ним міжнародно-правових норм, зокрема ЄКПЛ, ок-
ремих норм та стандартів, що містяться у рішеннях ЄСПЛ, є 
вирішення питання про їх місце у системі законодавства та у 
правовій системі України взагалі. Однак і тут існують законо-
давчі розбіжності. Дійсно, якщо говорити про норми ЄКПЛ, то 
в більшості законодавчих актів так чи інакше застосовується 
положення, згідно з яким, якщо міжнародним договором Ук-
раїни передбачено інші правила, ніж встановлені у відповід-
ному акті законодавства України, то застосовуються правила 
міжнародного договору2. 

1 Євінтов В. І. Імплементація рішень Європейського суду з прав людини: міжнарод-
ний та український досвід // Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом 
України / За ред. В. Н. Денисова. — К.: Юстиніан, 2006. — С. 195-197.
2 І хоча це питання не стосується саме практики ЄСПЛ, в цілому в українському 
законодавстві ще й досі не врегульовано проблему щодо інших міжнародних договорів 
і того, коли вони матимуть пріоритет перед національними нормами. Так, у різних 
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Складнішим виявляється питання правозастосування рі-
шень ЄСПЛ та стандартів, принципів, вироблених цією ін-
ституцією. У Законі України «Про виконання рішень та за-
стосування практики Європейського суду з прав людини» 
міститься положення, за яким вітчизняні суди «застосовують 
при розгляді справ Конвенцію та практику Суду (відповід-
но ЄКПЛ та ЄСПЛ — О.Б. ) як джерело права» (ч. 1 ст. 17). 
Справді, сучасна міжнародно-правова практика розвивається 
в напрямі визнання таких рішень джерелом і національного 
права, а правова практика багатьох держав передбачає вклю-
чення до переліку джерел національної правової системи 
рішень міжнародних судових організацій, членом яких є ця 
країна1. 

Утім, закріплення такого положення у вітчизняному зако-
нодавстві вимагає його подальшого тлумачення, враховуючи 
норми ст. 9 Конституції України. Можливим вирішенням є 
тлумачення цього положення Закону України Конституційним 
Судом. Така колізія породжує обмежувальні тлумачення сто-
совно застосування практики ЄСПЛ у вітчизняній доктрині: 
«Застосування практики Суду як джерела права в Україні, з 

законодавчих актах такі договори визначаються по-різному. Зокрема, як міжнарод-
ний договір, «який набрав чинності в установленому порядку» (частина друга ст. 19 
Закону України «Про міжнародні договори України»); «згода на обов’язковість якого 
надана Верховною Радою України» (ч. 2 ст. 2 та ч. 5 ст. 9 Цивільного процесуально-
го кодексу України); «укладений в установленому порядку» (ч. 2 ст. 13 Сімейного 
кодексу України) тощо. Не менше суперечностей виникає і з приводу застосування 
інших видів норм міжнародного права, послання на які є в українському законодавс-
тві, як наприклад, «принцип взаємності» (ст. 390 Цивільного процесуального кодексу 
України); «відомі міжнародні звичаї» (ст. 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність»); «звичаї ділового обороту» (п. 1 ст. 7 Цивільного кодексу України), куди 
також можуть входити міжнародні елементи тощо. (Іншою пов’язаною проблемою є 
колізія між нормами Конституції та законодавства стосовно міжнародних договорів 
України. Так, згідно з Законом «Про міжнародні договори України», міжнародні 
договори, які укладаються від імені Уряду України, чи міністерств, інших органів 
виконавчої влади, державних органів не потребують ратифікації, а отже їх не можна 
віднести до частини національного законодавства в розумінні ст. 9 Конституції. 
Водночас, відповідно до положень законодавчих актів України, їх норми у випадку 
розбіжностей з положеннями національного законодавства повинні мати перевагу). 
1 Зимненко Б. Л. О применении норм международного права судами общей юрисдик-
ции: Справочное пособие. — М.: Статут, РАП, 2005. — С. 83–89.
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огляду на п. 1 ч. 1 ст. 92 у поєднанні із ч. 1 ст. 9 Конституції, 
… має зводитися лише до виключних випадків відсутності, за-
старілості чи явної несправедливості норм законів, які мають 
визначати права людини в Україні»1. 

Не торкаючись питання про юридичний зміст вислову 
«явна несправедливість норм закону» (можна лише згадати, 
що усунути таку несправедливість у нормах стосовно прав лю-
дини Україна зобов’язалась ще під час приєднання до ЄКПЛ, 
а отже подібні норми в цілому суперечитимуть міжнародним 
зобов’язанням України і підлягають скасуванню або перегля-
ду відповідно до останніх), слід вказати на більш значимі про-
блеми із застосуванням таких рішень. Так, в Україні відсутнє 
законодавче врегулювання ієрархії її правових актів. Водночас 
існує норма, що покладає на суд самому встановлювати таку 
ієрархію: «У разі невідповідності нормативно-правового акта 
Конституції України, закону України, міжнародному договору, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою Украї-
ни, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, 
який має вищу юридичну силу» (п. 4 ст. 9 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України). Може виникнути питання й 
місця у цій ієрархії рішень ЄСПЛ. 

Крім законодавчої невизначеності в ієрархії, між правовими 
актами національного та міжнародного права та останніх між 
собою, суддя може зіштовхнутися із проблемою визначення 
сутності та юридично зобов’язуючої сили міжнародно-право-
вого акта, який підлягає застосуванню.

Що ж до практики ЄСПЛ як такої, то в світлі ст. 17 Зако-
ну «Про виконання рішень…» так і залишається законодавчо 
не врегульованою низка питань, зокрема: 1) про яку практику 
йдеться — лише про ту, що стосується України, чи усю практи-
ку ЄСПЛ, а також про прецедентну (власне рішення у справах) 
чи усю практику ЄСПЛ (до якої належать адміністративні та 
процесуальні рішення); 2) чи відносить вітчизняне законо-

1 Соловйов О. Застосування практики Страсбурзького суду як джерела права в Україні: 
деякі проблемні аспекти // Право України. — № 10. — 2010. — С. 210.
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давство до такої практики рішення Палати Суду / чи Голови 
Палати Суду, винесені відповідно до Правила 39 Регламенту 
Суду стосовно тимчасових заходів, які держава зобов’язана 
виконувати; 3) чому за виконання рішень Суду проти України 
відповідальним є орган представництва, тоді як за ст. 46 ЄКПЛ 
відповідальною є держава; 4) чому орган представництва має 
надсилати Верховному Суду України «пропозиції щодо про-
ведення судової практики відповідно до вимог Конвенції», що 
власне й є функцією самої судової влади, не кажучи вже про 
те, що цим фактично введено наглядовий орган над Верховним 
Судом України та ін. 

Говорячи про значення рішень ЄСПЛ у правозастосовній 
практиці України, можна відзначити не досить коректне тлу-
мачення у вітчизняній правовій теорії та нормативній практи-
ці самого поняття «рішення ЄСПЛ». Так, під рішенням ЄСПЛ 
розуміється зазвичай те його рішення у справі проти України, 
в якому визнано порушення Конвенції, що передбачає спра-
ведливу сатисфакцію, або дружнє врегулювання (зазначене 
визначення містить ст. 1 Закону України «Про виконання рі-
шень…»). Тобто в кожному з перелічених трьох випадків йдеть-
ся про рішення, яким визнано порушення Україною ЄКПЛ. 
Разом із тим стандарти та принципи Суду щодо захисту прав 
людини можуть міститися і у рішеннях про неприйнятність 
справи. Обмежуючи поняття рішення Суду лише рішеннями 
у справах проти України, вітчизняне законодавство позбавляє 
можливості національні суди застосовувати стандарти і при-
нципи ЄСПЛ, що містяться у рішеннях справ проти інших де-
ржав (утім, слід відзначити, що зазначене положення характер-
не для законодавства більшості країн). 

Крім того, ст. 2 зазначеного Закону проголошує обов’язковим 
до виконання Україною рішень ЄСПЛ, а ч. 1 ст. 1 до таких рі-
шень відносить рішення «щодо дружнього врегулювання у 
справі проти України». Водночас Європейський суд не вино-
сить самостійно рішення про дружнє врегулювання справи 
(є рішення Суду, винесене після комунікації або після прий-
нятності щодо виключення заяви зі списку справ на підставі 
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досягнення дружнього врегулювання сторонами), а до цього 
процесу підключається Секретаріат Суду. Згідно зі ст. 38 Кон-
венції, Суд лише надає себе у розпорядження зацікавлених 
сторін з метою забезпечення дружнього врегулювання спору, і 
такі переговори є конфіденційними. У цій ситуації знову пос-
тає питання про те, що є обов’язковим для виконання в Україні, 
зокрема її судами.

У цьому контексті цікаво звернутися до практики інших дер-
жав. Загалом сьогодні рішення ЄСПЛ становлять принаймні 
доктринальне джерело для більшості країн Ради Європи. Біль-
ше того, зважаючи на авторитетність рішень ЄСПЛ, вони все 
частіше стають основою для прийняття рішень іншими судови-
ми інстанціями, і навіть судами країн — не членів Ради Європи. 
Так, непоодинокі випадки звернення до рішень ЄСПЛ, зокрема 
Федеральним судом США для мотивації своїх рішень. У цьо-
му випадку чітко проглядається сприйняття таких рішень, як 
доктринального джерела права (у даному разі судовими інс-
танціями інших країн, які не несуть зобов’язання відповідно до 
ЄКПЛ)1. 

Більш суттєвим є загальне питання про місце рішень ЄСПЛ 
у внутрішньодержавній правовій системі члена Ради Європи, 
зокрема того, чи є вони прецедентами для національних судів. 
У доктрині стосовно цього питання думки різняться: 

– від повного заперечення рішень ЄСПЛ як прецедентів у 
національній правовій системі2;

– до визнання такими прецедентами лише рішень у справах 
проти цієї держави («Постанови Європейського суду сто-
совно Російської Федерації є складовою частиною пра-
вової системи Росії. Указані судові акти є обов’язковими 
для усіх державних і муніципальних органів Російської 
Федерації. … Постанови, що приймаються Судом щодо 

1 Див.: Minow M. The Controversial Status of International and Comparative Law in 
the United States // Harvard International Law Journal. — Volume 52. — August 27, 
2010. — P. 6–7, 22–24.
2 Соловйов О. Застосування практики Страсбурзького суду як джерела права в 
Україні. — Там само. — С. 212.
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інших держав — учасниць Конвенції, формально не є 
частиною правової системи Росії. Однак ці судові акти 
не можуть не враховуватись у російській правозастосов-
ній практиці. Як відомо, Європейський суд розглядає усі 
раніше винесені ним постанови як прецеденти. Прийма-
ючи постанови у конкретній справі, Суд, як правило, по-
силається на раніше прийняті ним судові акти з аналогіч-
них справ»1);

– насамкінець до визнання прецедентами для національної 
правозастосовної практики усіх рішень ЄСПЛ («Після 
ратифікації Європейської конвенції державні органи всіх 
країн — учасниць Ради Європи, зокрема країни з конти-
нентальною правовою системою, повинні розглядати рі-
шення Суду як прецедент»)2.

Враховуючи саму природу рішень ЄСПЛ, які поєднують 
норми стосовно конкретної справи із посиланням на поперед-
ню правову позицію Суду, можна погодитись із наведеною тут 
проміжною думкою про те, що визнаючи обов’язковим рішен-
ня ЄСПЛ проти себе, держава змушена сприймати і застосову-
вати правові стандарти і принципи, на які посилається Суд у 
цій справі, навіть якщо вони були винесені у попередніх його 
рішеннях стосовно інших держав. Крім того, таке слідування 
державою позиції (стандартам, принципам) Суду може спри-
яти покращенню загального клімату прав людини і відповідно 
значно зменшити кількість заяв проти неї. 

Крім того, рішення ЄСПЛ є важливим джерелом тлумачен-
ня положень ЄКПЛ, що може суттєво впливати на якість її за-
стосування (дотримання) на національному рівні. Як справед-
ливо зазначає В. Паліюк: «Тлумачити норми Конвенції вправі 
лише Європейський суд з прав людини. Здійснює він це через 

1 Лаптев П. Правовая система России и европейские правовые стандарты [Електронний 
ресурс ] // Сайт «strana-oz.ru». Режим доступу : http://www.strana-oz.ru/print.php?typ
e=article&id=454&numid=
2 Дідікін А. Рішення Європейського суду з прав людини у національній правовій сис-
темі // Юстиніан. Юридичний журнал. — № 1. — 2009 [Електронний ресурс] // Сайт: 
«justinian.com.ua». Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3113  
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судові рішення (ст. 32 Конвенції), які є обов’язковими щодо 
розуміння Конвенції не лише для сторін у справі (ст. 46 Кон-
венції), а й для інших держав — учасниць Ради Європи, які 
ратифікували її пізніше, ніж Європейський суд постановив 
відповідне рішення»1. Таким чином, іншим важливим значен-
ням рішень ЄСПЛ у національній правозастосовній практиці 
(після їх ролі як доктринального джерела та прецеденту для 
національної правової системи) є їх роль у роз’ясненні при-
роди положень ЄКПЛ, що може становити собою стадію у 
належному виконанні її положень та створенні відповідного 
режиму захисту прав людини. Звідси — тлумачення ЄКПЛ 
та рішень ЄСПЛ як «інструменту європейського публічного 
порядку», що має «особливий конституційний характер» для 
країн Європи2. 

З самої практики ЄСПЛ та доктрини щодо його діяльності 
походить суперечність стосовно прецедентного характеру його 
рішень. З одного боку, позиція Європейського суду полягає у 
тому, що положення Конвенції як «живого інструменту» по-
винні тлумачитися в світлі існуючих на теперішній час умов і 
мають свою основу в прецедентному праві Суду3. Але з іншого 
боку, сам цей Суд не досить переконливо стоїть на необхідності 
дотримуватися прецеденту. У справі «Чапман» він висловив 
лише побажання: «Європейський суд дійшов висновку, що він 
формально не зобов’язаний слідувати своїм попереднім рішен-
ням, але буде в інтересах правової визначеності, прогнозова-
ності та рівності перед законом, якщо він не відхилятиметься 
без достатніх причин від прецедентів, закладених у попередніх 
справах. Хоча Конвенція — перша і найголовніша система за-

1 Паліюк В. П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та 
основних свобод. — К.: Фенікс, 2004. — С. 8.
2 Вильдхабер Л. Переосмысление роли Европейского Суда по правам человека // 
Права человека. Практика Европейского Суда по правам человека. — 2011. — № 1 (58) 
январь. — С. 14–16.
3 Bankovic and others v. Belgium and others. — Judgment of 12 December 2001, 
§ 64. — Publications of the European Court of Human Rights. Series A. Judgments and 
Decisions. — Council of Europe. — Strasbourg: Carl Heymanns Verlag KG. — Köln. Berlin. 
Bonn. München. 2003. — P. 353
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хисту прав людини — Європейський суд повинен, проте, брати 
до уваги і умови, що змінюються в Договірних Державах, ре-
агувати, наприклад, на будь-яку угоду, що з’явилась стосовно 
стандартів її досягнення»1.

Колишній президент цього Суду Л. Вільдхабер дав скорі-
ше негативну відповідь на питання, чи слід все ж дотримува-
тися прецеденту: «У дискусіях всередині Європейського суду 
з прав людини досить часто виявляється незгода з приводу 
того, чи треба слідувати попередньому рішенню. І це не дивно 
в міжнародному суді, в якому об’єднано стільки своєрідних 
правових систем і традицій. Через це можуть бути різні думки 
щодо того, чим є прецедент: чи може одна справа розглядати-
ся як прецедент, чи тільки серія справ, або лише практика, яка 
складає звичаєве право? Як потрібно визначати і знаходити 
ratio decidendi? Що є суттю судового прецеденту — дзвінкі за-
гальні визначення чи посилання на особливості кожної спра-
ви? Знову ж таки можуть існувати різні погляди з приводу 
того, чи слід прецеденту віддавати пріоритет завжди, регу-
лярно, зазвичай, або тільки у виключних випадках? Недивно, 
що практика Суду не дає точних відповідей на ці запитання»2. 
Вочевидь і тут Європейський суд відмовляється від основно-
го правила судочинства — прецедентного характеру рішень 
на користь визнання міжнародного права (а в цьому разі — 
ЄКПЛ) як «живої системи»3. Адже, на думку Л. Вільдхабера, 
«Еволюція прав людини з плином часу практично неминуча 
… еволютивне тлумачення прав людини частіше може бути 
досить очевидним, відбиваючим хід історії, видозмінні філо-

1 Chapman v. The United Kingdom. — Judgment of 18 January 2001, § 70. — Publications 
of the European Court of Human Rights. Series A. Judgments and Decisions. — Council 
of Europe. — Strasbourg: Carl Heymanns Verlag KG. Köln. Berlin. Bonn. Munchen. 
2001-І. — P. 66
2 Вильдхабер Л. Роль и значение прецедента в деятельности Европейского Суда 
по правам человека // Политика и право. — 2001. — № 8. — С. 103; Вильдхабер Л. 
Прецедент в Европейском Суде по правам человека // Государство и право. — 2001. — 
№ 12. — С. 7.
3 Буткевич О. В. Міжнародне право ХХІ ст.: утвердження концепції «живого права» // 
Альманах международного права. — Вып. 2. — Одесса: Феникс, 2010. — С. 37–47. 
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софські вчення, моделі поведінки і переконання. Навряд чи 
викличе подив той факт, що ані Європейський суд як інсти-
тут, ані я особисто не можемо вірити в історичне тлумачення 
і відданість початковим задумам. Коли Конвенція розробля-
лася, то свої думки висловили менше половини сьогоднішніх 
47 держав — учасниць Конвенції. З демократичної позиції не 
дуже добре вважати усіх новачків пов’язаними правилами, у 
виробленні яких вони не могли взяти участі»1. До останніх 
належить і Україна, тому принцип еволюційного тлумачення 
ЄКПЛ у рішеннях ЄСПЛ є тим більш важливим для вітчиз-
няної правозастосовної практики цих рішень. 

 Утім, тут взаємодіють дві сторони діяльності ЄСПЛ — його 
позиція в тлумаченні права як «живого інструменту» та його 
в цілому доповнюючої природи до національних механізмів 
захисту прав людини. Суддя ЄСПЛ А. Ковлер тлумачить ці 
явища як «правовий активізм» та «субсидіарність ЄСПЛ». Ос-
таннє питання є суттєвим для з’ясування ролі рішень ЄСПЛ у 
національній правозастосовній практиці. Так, А. Ковлер з цьо-
го приводу стверджує (і тут ми бачимо ще одне пояснення міс-
ця рішень ЄСПЛ у національному правозастосуванні): націо-
нальний та європейський (системи Ради Європи) рівні захисту 
прав людини «не є незалежними один від одного, більш того, 
вони взаємно доповнюють один одного. У будь-якому разі, на-
віть у сфері захисту прав людини, наднаціональний рівень не 
може бути автономним, адже він здійснює свої цілі лише при 
взаємодії із національною правозахисною системою, на яку він 
має спиратися, якщо переслідує мету досягнення ефективних 
гарантій прав та свобод, закріплених у Конвенції. У цій діа-
лектичній взаємодії і міститься сенс принципу субсидіарності: 
система наднаціонального контролю є додатковою (субсидіар-
ною) стосовно національної. … Образно кажучи, на державі ле-
жить «обов’язок за результат», а ось вибір засобів досягнення 
результату Конвенція віддає на розсуд держави. Контрольний 

1 Вильдхабер Л. Переосмысление роли Европейского Суда по правам человека. — Там 
само. — С. 18-19.
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механізм Конвенції в особі Європейського суду (при винесенні 
рішення чи постанови) і Комітету міністрів Ради Європи (на 
стадії виконання постанови) стосується «лише» відповідності 
цих засобів вимогам Конвенції»1. 

При застосуванні рішень ЄСПЛ в Україні виникає й інше 
питання, а саме: норми цих рішень переважно сприймаються 
в індивідуально-правовому аспекті, скоріше як індивідуально-
правовий акт. Тобто застосуванню підлягає конкретне рішення 
у справі проти України стосовно конкретного заявника і про-
цедура такого застосування має чітко відповідати виписаним 
у цьому рішенні параметрам: розміру відшкодування, діям, які 
має вжити держава для поновлення порушеного права і т. д. 
І вкрай рідко вітчизняні правозастосовчі органи звертають на-
лежну увагу на загальні стандарти, принципи, засади захисту 
прав людини, які містяться у подібних рішеннях. Тому при за-
стосуванні в Україні рішень ЄСПЛ не в останню чергу важли-
вим є розуміння вітчизняними законодавчим і судовими орга-
нами поняття загальних принципів права, правових стандартів 
у галузі захисту прав людини. 

На недостатню увагу до цих категорій в українському пра-
возастосовному процесі впливає певною мірою радянське ми-
нуле: в радянській правовій доктрині такі поняття переваж-
но не визнавались; загальні принципи права не розглядалися 
джерелами міжнародного права, складним було й ставлення до 
основних принципів міжнародного права, спільних і однаково 
зобов’язуючих для країн обох систем, застосування правових 
стандартів відводилось лише на розсуд (згоду) держави тощо2.

Утім, сам ЄСПЛ не лише формулює та активно ґрунтуєть-
ся у своїх рішеннях на принципах права, правових стандартах, 
але й неодноразово наголошував на їх важливості. Суд вимагає 

1 Ковлер А. И. Сцилла и Харибда Европейского Суда: субсидиарность или правовой 
активизм // Сравнительное конституционное обозрение. — 2010. — № 6 (79) — С. 2.
2 Алексидзе Л. Некоторые вопросы теории международного права. Императивные 
нормы jus cogens. –Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1982. — 406 с.; Игнатенко 
Г. В., Малинин С.А. Новые тенденции в международном правотворчестве // СЕМП 
1986. — М., 1987. — С. 32–46.
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«розглядати подальшу практику застосування договору, яка 
встановлює згоду учасників стосовно його тлумачення»1, та 
загальні принципи права. Наприклад, у низці справ, зокрема, 
звертається увага на принцип «той, кому в галузі прав людини 
має належати більше, не може примушуватись отримати мен-
ше»2, а також захищаються такі принципи, як: lex pros picituum 
respicit (закон не має зворотної сили), non bis in idem (заборо-
на повторного притягнення до відповідальності), nullum crimen 
sine lege (немає злочину без закону) та ін.

Крім того, ЄСПЛ наполягає на тому, щоб держави дотриму-
валися зобов’язань за Конвенцією навіть у випадках, коли таке 
виконання суперечитиме основоположним принципам міжна-
родного права, які історично склалися у цій системі. Для при-
кладу можна згадати таку його практику: «Згідно з загальним 
положенням міжнародного права, Держава може в силу свого 
суверенітету контролювати в’їзд іноземців на свою територію 
і їх виїзд із цієї території. Утім, Держава, яка підписала і ра-
тифікувала Європейську конвенцію про захист прав людини, 
повинна вважатися такою, що дала згоду на обмеження віль-
ного здійснення прав, які їй надані загальними положеннями 
міжнародного права, включаючи її право контролювати в’їзд і 
виїзд іноземців у межах зобов’язань, які вона взяла на себе в 
силу цієї Конвенції»3.

1 Bankovic and others v. Belgium and others. — Judgment of 12 December 2001, 
§ 56. — Publications of the European Court of Human Rights. Series A. Judgments and 
Decisions. — Council of Europe. — Strasbourg: Carl Heymanns Verlag KG. — Köln. Berlin. 
Bonn. München. 2003. — P. 351. 
2 Deweer Case. — Judgment of 22 February 1980, § 53. — Publications of the European 
Court of Human Rights. Series A. Judgments and Decisions. — vol. 35. — Council of 
Europe. — Strasbourg: Carl Heymanns Verlag KG. Köln. Berlin. Bonn. Munchen. 1980. — 
P. 29; Case of F. v. Switzerland. Judgment of 18 December 1987, § 38. — Publications of the 
European Court of Human Rights. Series A. Judgments and Decisions. Vol. 128, — Council 
of Europe. — Strasbourg: Carl Heymanns Verlag KG. — Köln. Berlin. Bonn. München. 
1988. — P. 18.
3 Michele de Salvia. Compendium de la CEDH. Les principes directeurs de la jurisprudence 
relative a la Convention europeenne de droit de l’homme. Vol. 1 Jurisprudence 1960 a 2002. 
Editions N.P. Engel. Kehl. Strasburg. Arlington. Va. 2003. — P. 13.
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Утім, коли зобов’язання за Конвенцією не суперечить по-
ложенням, які випливають із загальних принципів права, що 
історично склалися, безперечно, національний суддя має керу-
ватися останніми. Тут діє правило ст. 53 ЄКПЛ: «Ніщо в цій 
Конвенції не може тлумачитися як таке, що обмежує або по-
рушує будь-які права людини та основні свободи, які можуть 
гарантуватися законами будь-якої Високої Договірної Сторо-
ни, або будь-якою іншою угодою, стороною якої вона є». Отже, 
потрібно з’ясувати, чи зачіпають положення Конвенції це ос-
новне, сутнісне, чи говорять про інше правило. 

Так, задля виявлення імперативної норми міжнародного 
права в сфері заборони катувань — імунітету держави від іно-
земної юрисдикції з цивільних справ, Європейський суд дійшов 
висновку: «Не дивлячись на спеціальний характер заборони 
катувань міжнародним правом, Європейський суд не зміг знай-
ти в джерелах міжнародного права, судових рішеннях та інших 
наданих йому документах будь-якого твердого обґрунтування 
висновку про те, що оскільки це питання міжнародного права, 
то Держава не може користуватися імунітетом стосовно цивіль-
них позовів, поданих у суд іншої держави, в яких заявлено про 
катування. Зокрема, Європейський суд встановив, що жодне із 
згаданих джерел міжнародного права (ст. 5 Загальної Деклара-
ції прав людини, ст. 7 Міжнародного пакту про громадянські 
і політичні права, статті 2 і 4 Конвенції ООН проти катувань 
та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження і покарання) не співвідносяться з 
цивільним судочинством або державним імунітетом»1.

У вітчизняній практиці все ще досить рідкі випадки зако-
нодавчого врегулювання застосування таких принципів. Так, 
п. 2 ст. 8 Кодексу адміністративного судочинства України 
встановлює: «Суд застосовує принцип верховенства права з 
урахуванням судової практики Європейського Суду з прав 

1 Al-Adsani v. The United Kingdom. — Judgment of 21 November 2001, § 61. — Publications 
of the European Court of Human Rights. Series A. Judgments and Decisions. — Council 
of Europe. — Strasbourg: Carl Heymanns Verlag KG. — Köln. Berlin. Bonn. München. 
2003. — P. 140–141.
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людини». Але у ситуації із загальними принципами права та 
стандартами в українському законодавстві відсутня чіткість, 
як і у випадку з врегулюванням застосування норм міжнарод-
ного права. Тут нерідко можна зустріти різну термінологію: 
принцип верховенства загальнолюдських цінностей, принцип 
законності та демократизму, принцип верховенства права 
тощо. Що ж до останнього, то в одних законодавчих актах про 
нього йдеться як про одну з засад права (Закон України «Про 
судоустрій і статус суддів»), в інших — як про складову однієї 
з кількох засад права (ст. 11 Закону України «Про Збройні 
сили України») і т. д. 

Не вніс чіткої ясності в розуміння «верховенства права» і 
Конституційний Суд України. У його рішенні у справі за кон-
ституційним поданням Верховного Суду України щодо від-
повідності Конституції України (конституційності) положень 
ст. 69 Кримінального кодексу України (справа про призначен-
ня судом більш м’якого покарання) за № 15-рп/2004 від 2 лис-
топада 2004 року Конституційний Суд України так визначає 
це поняття: а) «верховенство права — це панування права в 
суспільстві»; «верховенство права — це один з основних прин-
ципів демократичного суспільства»; «верховенство права має 
один із основоположних принципів — справедливість» тощо. 
У цілому тлумачення цього поняття Конституційним Судом 
є таким: «Верховенство права вимагає від держави його вті-
лення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема 
у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті пере-
дусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності, 
тощо. Одним із проявів верховенства права є те, що право не 
обмежується лише законодавством як однією з його форм, а 
включає й інші соціальні регулятори, зокрема, норми моралі, 
традиції, звичаї, тощо, які легітимовані суспільством і зумов-
лені історично досягнутим культурним рівнем суспільства». 
Неважко помітити, що таке визначення має швидше доктри-
нальний характер і є дещо загальним для застосування вказа-
ного поняття.
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Щоправда, в зазначеній ситуації велика роль відводиться 
судовому тлумаченню. Як зазначав Європейський Суд з прав 
людини в § 36 справи «S. W. проти Сполученого Королівства»: 
«Наскільки чітко не була б сформульована норма у будь-якій 
системі права, … неминучий елемент судового тлумачення. За-
вжди буде існувати необхідність роз’яснення незрозумілих мо-
ментів і в адаптації до обставин, що змінюються»1.

Взагалі вимоги Закону України «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського Суду з прав людини» 
(ст. 17) щодо «застосування практики Суду як джерела права 
України» ставлять перед національним суддею низку нових 
завдань. Так, наприклад, визначаючи повноваження Європей-
ського суду з прав людини щодо принципів тлумачення норм 
міжнародного права (а саме його тлумачення національний 
суддя має брати до уваги при «застосуванні практики суду»), 
Суд постановив: «На думку Суду, принципи, які лежать в основі 
Конвенції, не можуть тлумачитися і застосовуватися відірвано 
від реального становища справ. Враховуючи особливий харак-
тер Конвенції як договору про права людини, Суд має також 
брати до уваги всі відповідні норми міжнародного права при 
вирішенні спірних питань, що стосуються компетенції Суду, на 
виконання статті 49 Конвенції»2.

Але, крім необхідності розглядати Конвенцію як «живий 
інструмент» і «брати до уваги всі відповідні норми міжнарод-
ного права», суддя має враховувати факт невідповідності де-
яких її положень за двома офіційними текстами. Європейський 
суд вирішив цю проблему таким чином: «Маючи … два варіан-
ти нормовстановлюючого договору, які рівною мірою є автен-
тичними, але не є цілком однаковими, Суд повинен відповідно 
до прийнятої міжнародної практики дати їм тлумачення, яке 

1 Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. — Т. 2. — М., 2000. — 
С. 162.
2 Case of Loizidou v. Turkey. — Judgment of 18 December 1996, § 43. — Publications of 
the European Court of Human Rights. Reports of Judgments and Decisions. — Council 
of Europe. — Strasbourg: Carl Heymanns Verlag KG. — Köln. Berlin. Bonn. München. 
1996. — P. 22, 31. 
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б зблизило їх, наскільки це можливо. Що стосується нормовс-
тановлюючого договору, потрібно з’ясувати, яке тлумачення є 
найбільш придатним з точки зору реалізації і досягнення цілей 
цього договору, а не те, яке дає саме обмежуюче тлумачення 
зобов’язання Сторін»1.

Позиція Європейського суду з прав людини щодо з’ясування 
суті норм Конвенції і практики цього Суду, безперечно, вплива-
тиме і на позицію національних суддів у такому ж процесі. Суд 
постійно підкреслює необхідність враховувати, чи брати до 
уваги «всі відповідні норми міжнародного права», а «Конвен-
ція повинна, наскільки це можливо, тлумачитися відповідно до 
інших норм міжнародного права, частиною якого вона є»2. 

У судовій практиці України на рішення ЄСПЛ найчастішими 
є посилання судів Конституційного, Верховного судів та судів 
вищих інстанцій. Суди нижчих інстанцій у своїй практиці на рі-
шення ЄСПЛ посилаються значно рідше (ця ж тенденція влас-
тива і вітчизняній судовій практиці в частині посилання чи ви-
користання у своїй діяльності принципів та правових стандартів 
ЄСПЛ). Утім, така закономірність є характерною і для інших 
країн і пояснюється вона як вищою кваліфікацією та більшою 
обізнаністю суддів вищих інстанцій у ЄКПЛ та практиці ЄСПЛ, 
так і ще досить обережним ставленням інших судових органів 
до застосування у своїй діяльності рішень міжнародних судових 
установ (як і норм міжнародного права взагалі)3.

1 «Wemhoff» Case. — Judgment of 27 June 1968, § 8. — Publications of the European Court 
of Human Rights. Series A. Judgments and Decisions. — Council of Europe. — Strasbourg: 
Carl Heymanns Verlag KG. — Köln. Berlin. Bonn. München. 1968. — H. 8. 
2 «Al-Adsani v. The United Kingdom». — Judgment of 21 November 2001, § 55. — 
Publications of the European Court of Human Rights. Series A. Judgments and Decisions. — 
Council of Europe. — Strasbourg: Carl Heymanns Verlag KG. — Köln. Berlin. Bonn. 
München. 2003. — P. 100. 
3 Див. про це: Паліюк В. П. Застосування судами України Конвенції про захист 
прав людини та основних свобод. — Там само. — 264 С.; Паліюк В.П. Особливості 
застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних сво-
бод : навч.-практ. посіб. — Миколаїв: Атол, 2003. — 130 с. Див. також: Применение 
российскими судами норм Европейской конвенции и решений Европейского суда. — 
[Електронний ресурс] Сайт «hrights.ru». Режим доступу : http://www.hrights.ru/text/
b22/Chapter2%206.htm
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Значною мірою таку ситуацію спричинюють й недоліки зга-
дуваного Закону України «Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського суду з прав людини». Окрім 
вже зазначених системних норм щодо тлумачення понять «рі-
шення» та «практика» ЄСПЛ, регулювання сфери її застосу-
вання в Україні тощо, цей закон встановлює й низку складних 
для практичного застосування вимог, що обтяжує використан-
ня рішень та принципів і стандартів ЄСПЛ українськими суда-
ми. Так, ч. 4 ст. 18 цього Закону встановлює: «У разі виявлення 
мовної розбіжності між перекладом та оригінальним текстом 
(ним, як відомо є тексти англійською і французькою мовами — 
ст. 59 ЄКПЛ) суд користується оригінальним текстом». Тут 
меншою проблемою є як те, що, згідно з Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів», від судді вимагається володіння 
лише дер жавною мовою (ч. 1 ст. 64) і він не нестиме відпові-
дальності за неоднаково автентичне розуміння англійського 
і французького тексту, так і фактична ситуація із володінням 
цими мовами українськими суддями. Врешті, питання адек-
ватного перекладу ЄКПЛ та рішень ЄСПЛ українською мовою 
є досить проблемним і на законодавчому рівні породжує час-
то різне тлумачення одних і тих же правових понять ЄКПЛ. 
Так, згідно з дослідженням професора В. Буткевича, внаслідок 
неоднозначності у офіційних перекладах навіть назви ЄКПЛ 
(зокрема перекладу поняття «fundamental freedoms» і як «ос-
новних свобод», і як «основоположних свобод»), в Україні 
склалась ситуація, за якої існує дві категорії законів: «Одні, які 
вимагають … виконувати Конвенцію про захист прав людини і 
основоположних свобод, та інші, які вводять в дію Конвенцію 
про захист прав людини і основних свобод»1. 

Більш вагомим є те, що між цими текстами є розбіжності. 
У ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції офіційний текст (французь-
кий) говорить про — «respect de ses biens» — «повагу своєї 
власності», а англійський офіційний текст — про «peaceful 

1 Буткевич В. Г. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод: 
ґенеза намірів і права // Право України. — № 10. — 2010. — С. 83.
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enjoyment of his possessions» («мирне володіння своїм майном»). 
Коли Європейський суд розглядав справи за ст. 1 Протоколу 
1 до Конвенції, то він неодноразово звертав увагу на різницю 
в англійському і французькому формулюванні. Таким чином, 
від того, яке формулювання буде взято за основу, залежить і 
визначення обсягу прав, що підлягають захисту. Суд у справі 
«Санді таймс проти Сполученого Королівства» констатував: 
«У пунктах 2 статей 9, 10 і 11 Конвенції і французький, і ан-
глійський текст використовують рівнозначний вислів «пере-
дбачений законом» («prevues par la lois», «prescribed by law»). 
Якщо французький текст зберігає той самий вислів у п. 2 ст. 8 
Конвенції, у ст. 1 Протоколу 1 і у ст. 2 Протоколу 4, то англій-
ський текст відповідно говорить інакше: «згідно з законом» 
(«in accordance with law») і «згідно з правом» («prescribed by 
law»). Таким чином, стикнувшись з кількома версіями право-
установчого міжнародного договору, кожна з яких є автентич-
ною, Суд має дати їм таке тлумачення, яке наближає їх, на-
скільки це можливо, і відповідає реалізації цілей і досягненню 
завдань договору»1. 

Виникають питання і з тлумаченням відповідних правових 
норм і понять, що можуть міститися в рішеннях та практиці 
ЄСПЛ. По-перше, ЄСПЛ дотримується практики автономного 
(від національного права) тлумачення поняття і змісту норми. 

1 The Sunday Time’s case. — Judgment of 26 April 1979. — § 48. — Publications of the 
European Court of Human Rights. Serie A. Judgments and Decisions. — vol. 30. — Council 
of Europe. — Strasbourg. — Carl Heymanns Verlag K G . — Köln. — Berlin., Bonn. München. 
1979, p. 30; «Wemhoff» case judgment of 27th June 1968, §§ 7–9. — Publications of the 
European Court of Human Rights. Series A. Judgments and Decisions. — Vol. 7. Council of 
Europe. Strasbourg, 1968. — Pp. 23–24; James and others case Judgment of 21 February 1986 
§§ 42–46. — Publications of the European Court of Human Rights. Series A. Judgments and 
Decisions. — Vol. 98. Council of Europe. Strasbourg: Carl Heymanns Verlag K.G. — Köln 
Berlin. Bonn. München, 1986. — Pp. 31-32; Case of Sporrong and Jonnoth Judgment of 
23 September 1982 § 57. — Publications of the European Court of Human Rights. Series A. 
Judgments and Decisions. — Vol. 52. Council of Europe. Strasbourg: Carl Heymanns Verlag 
K.G. — Köln Berlin. Bonn. München, 1982. — P. 22; Case of Lithgow and others. Judgment 
of 8 July 1986. §§ 109–118. — Publications of the European Court of Human Rights. Series 
A. Judgments and Decisions. — Vol. 102. Council of Europe. Strasbourg: Carl Heymanns 
Verlag K.G. — Köln Berlin. Bonn. München, 1987. — Pp. 47–50.
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«Принцип автономності, — сказано в справі «Кьоніг», — за-
стосовується і до питання, що розглядається; будь-яке інше 
рішення може призвести до результатів, несумісних із завдан-
нями і цілями Конвенції»1. По-друге, права людини, охоплені 
Конвенцією, не заповнюють повний перелік таких прав, що ві-
дображені в інших чинних міжнародних договорах. По-третє, 
існує ряд сфер соціальних відносин, до яких Європейська кон-
венція з прав людини та основних свобод взагалі не може бути 
застосована2. По-четверте, держави, які ратифікували цю Кон-
венцію і Міжнародні пакти про права людини 1966 року (в т. ч. 
Україна), мають свідомо виходити з того, вони взяли на себе 
зобов’язання, які не тільки не кореспондуються один з одним, 
а досить часто суперечать одне одному (у 1968–1969 роках за 
дорученням Комітету Міністрів Ради Європи експертна група 
провела аналіз відповідності ЄСПЛ 1950 року та Міжнарод-
ного біллю прав людини, між якими було знайдено численні 
розбіжності3).

З’ясування ролі рішень ЄСПЛ у правозастосовній практиці 
України має не лише значення встановлення їх місця: чи є ці рі-
шення прецедентом або джерелом права України; які рішення 
підлягають застосуванню (винесені у справах проти України 
чи усі рішення, чи підлягають застосуванню рішення про не-
прийнятність заяв і т. д.). Враховуючи сутність ЄСПЛ як ос-
новної інституції з тлумачення ЄКПЛ, а відтак і визначенню 

1 Konig Case. — Judgment of 28 June 1978, Vol. 27, § 88. — Publications of the European 
Court of Human Rights. Series A. Judgments and Decisions. — Council of Europe. — 
Strasbourg: Carl Heymanns Verlag KG. — Köln. Berlin. Bonn. München. 1978. — P. 29–30; 
Ferrazzini c. Italy. Arret du 12 Juillet 2001. — § 14. — Cour Europeenne des Droits de l’Hom-
me. — Recueil des Arrets et Decisions. — 2000. — XI. — Conseil de l’Europe. —Strasbourg: 
Carl Heymanns Verlag KG. — Köln. Berlin. Bonn. München. 2003. — P. 335, 338. 
2 Детальний аналіз таких сфер див. в документі Парламентської асамблеї ради Європи 
№ 9730 від 11 березня 2003 року: «Areas, where the European Convention on Human 
Rights cannot be implemented». 
3 Problems arising from the co-existence of the United Nations Covenants on Human 
Rights and the European Convention on Human Rights. Differences as regards the Rights 
Guaranteed. Report of the Committee of Experts on Human Rights to the Committee of 
Ministers. Strasbourg, September 1970. Council of Europe. H (70)7. 
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та встановленню природи режиму захисту прав людини в рам-
ках Ради Європи, рішення цього Суду мають важливе доктри-
нальне значення. Останнє для вітчизняних правозастосовчих 
органів (передусім судів) є важливим у плані роз’яснення Єв-
ропейським судом природи, змісту, сутності положень ЄКПЛ, 
вибору методів та засобів, а також режиму їх застосування 
на національному рівні. Така роль рішень ЄСПЛ тим більше 
підвищується зі зверненням цього Суду до еволюційного ме-
тоду тлумачення ЄКПЛ, який має враховувати історичну змін-
ність категорії прав людини і вимог до їх захисту відповідно 
до змінних історичних та суспільних обставин. Певною пере-
шкодою у більш повному застосуванні рішень ЄСПЛ з таких 
засад є вітчизняне законодавство, яке вимагає узгодження з 
сучасними загальними тенденціями поглиблення ролі міжна-
родного права порівняно з внутрішньодержавними правовими 
системами, особливо у сфері захисту прав людини, де перше 
набуває сили прямої дії. 

Буткевич О. В. Рішення Європейського суду з прав людини в 
українській правозастосовній практиці

Анотація. У статті розглядаються питання застосування рі-
шень Європейського суду з прав людини в Україні, зокрема на-
ціональними судами, а також висвітлення цього процесу у віт-
чизняній та зарубіжній доктрині. Аналізуються загальні аспекти 
застосування норм міжнародного права в правовій системі Украї-
ни. Проводиться порівняльний аналіз застосування вітчизняними 
правозастосовчими органами рішень цього Суду у справах проти 
України та у справах проти інших країн. Висвітлюються недоліки 
українського законодавства щодо визнання рішень Європейсько-
го суду з прав людини джерелом права в Україні. 

Ключові слова: рішення Європейського суду з прав людини, 
правові стандарти Європейського суду з прав людини, правоза-
стосування, правозастосовчі органи, судова практика, джерело 
права, тлумачення права, норма міжнародного права, законодавс-
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Буткевич О. В. Решения Европейского суда по правам чело-
века в украинской правоприменительной практике

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения 
решений Европейского суда по правам человека в Украине, в част-
ности национальными судами, а также освещение этого процесса 
в отечественной и зарубежной доктрине. Анализируются общие 
аспекты применения норм международного права в правовой 
системе Украины. Проводится сравнительный анализ примене-
ния отечественными правоприменительными органами решений 
этого Суда по делам против Украины и по делам против других 
стран. Освещаются недостатки украинского законодательства от-
носительно признания решений Европейского суда по правам че-
ловека источником права в Украине.

Ключевые слова: решения Европейского суда по правам чело-
века, правовые стандарты Европейского суда по правам человека, 
правоприменение, правоприменительные органы, судебная прак-
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Butkevych O. Judgments of the European Court of Human 
Rights in Ukrainian case-law.

Annotation.The article reviews issues of applications of the 
European Court of Human Rights’ judgments and decisions in Ukraine. 
In particular the attention is paid to the application of such judgments 
and decisions by Ukrainian courts, as well as to the describing of 
this process in national and foreign legal doctrine. General aspects of 
implementation of international legal norms to the Ukrainian legal 
system are analyzed. Comparative legal analysis of the application by 
the Ukrainian legal bodies of decisions of this Court against Ukraine 
and against other countries is done. Shortcomings of Ukrainian 
legislation on the recognition of European Court of Human Rights’ 
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ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 3 ЄКПЛ 
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
ТА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМІТЕТУ 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КАТУВАННЯМ1

М. М. ГНАТОВСЬКИЙ
кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка,
член Європейського комітету з пи-
тань запобігання катуванням чи не-
людському або такому, що принижує 
гідність, поводженню чи покаранню

Заснований відповідно до Європейської конвенції про за-
побігання катуванням чи нелюдському або такому, що прини-
жує гідність, поводженню чи покаранню 1987 року (далі — Кон-
венція 1987 року) Європейський комітет з питань запобігання 
катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню (далі — КЗК або Комітет) сьогодні 
став помітною та авторитетною структурою Ради Європи. Як 
визначено у ст. 1 Конвенції 1987 року, «Комітет, шляхом здій-
снення інспекцій, перевіряє поводження з позбавленими волі 
особами з метою посилення, у разі необхідності, захисту таких 
осіб від катувань чи нелюдського або такого, що принижує 
їхню гідність, поводження чи покарання». Причини створення 
такої структури найкраще викладені у Пояснювальній доповіді 
до Конвенції 1987 року:

1 Уся інформація, використана для написання цієї статті, перебуває у відкритому 
доступі. Будь-які думки та оцінки, висловлені у статті без посилання на джерело, 
належать її автору і не обов’язково збігаються з офіційною точкою зору Комітету.
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«Катування і нелюдське чи таке, що принижує гідність, 
поводження чи покарання заборонені національними законо-
давствами і кількома міжнародними правовими інструмента-
ми. Проте, як показує досвід, існує потреба у ширших і ефек-
тивніших міжнародних заходах, які, зокрема, посилюватимуть 
захист осіб, позбавлених волі. У рамках Ради Європи було до-
сягнуто важливих результатів завдяки наглядовій системі, за-
початкованій Конвенцією про захист прав і основних свобод 
людини від 4 листопада 1950 року. Вважається, що ця система, 
в основі якої лежить можливість подання окремими особами і 
державами скарг про факти порушення прав людини, може бути 
корисно доповнена існуванням несудового механізму превен-
тивного характеру (тут і далі виділено автором — М. Г.), до 
задач якого входитиме дослідження поводження з позбавлени-
ми волі особами задля, якщо це потрібно, посилення захисту 
таких осіб від катування або нелюдського чи такого, що при-
нижує гідність, поводження чи покарання. Із цих причин Кон-
венція започатковує Комітет, уповноважений інспектувати 
будь-які місця під юрисдикцією Сторін, де утримуються особи, 
позбавлені волі якимось державним органом»1. Модель, обра-
на для проведення відвідання (інспекцій) Комітетом осіб, що 
позбавлені волі, з метою конфіденційного спілкування з ними, 
не є цілковито оригінальною — її очевидним аналогом є право 
відвідувати військовополонених та цивільних осіб, які перебу-
вають під владою супротивника під час збройного конфлікту, 
передбачене ІІІ та IV Женевськими конвенціями про захист 
жертв війни 1949 року для Держави-покровительки або деле-
гатів Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Перший президент КЗК (1989–1993 роки), відомий італій-
ський юрист-міжнародник Антоніо Кассезе наголошує на тому, 
що назва Комітету обрана не зовсім вдало: головна його мета — 
це запобігання не стільки катуванням, скільки поводженню, 

1 European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment. Explanatory Report, § 13 and 18. Див. також: First General Report on the 
CPT’s activities covering the period November 1989 to December 1990, CPT Doc. CPT/ 
Inf (91) 3, 20 February 1991, § 4.
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що є нелюдським або принижує людську гідність1. У Другому 
загальному звіті КЗК з цього приводу зазначено: «Слід від-
значити, що у деяких державах, які були відвідані КЗК, спів-
робітники поліції та в’язниць висловлювали подив у тому, що 
«Комітет проти катувань» вважає необхідним дослідити те, як 
вони поводяться з особами, яких утримують. Це, напевно, є 
негативним результатом занадто довгого найменування Комі-
тету, у якому наголос неминуче падає на термін «катування», 
відтісняючи на другий план термін «нелюдське або таке, що 
принижує гідність, поводження»2.

Автори першого ґрунтовного дослідження роботи КЗК 
М. Еванс та Р. Морган зазначають, що під час обговорення ідеї 
створення Комітету у першій половині 80-х років ХХ століт-
тя не передбачалося, що він суттєво впливатиме на ситуацію 
з особами, позбавленими волі, у Європі, а, натомість, слугу-
ватиме прикладом для решти світу, а також для майбутнього 
Підкомітету із запобігання катуванням, створення якого обго-
ворювалося у зв’язку з Конвенцією проти катування та іншого 
жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність, по-
водження чи покарання, прийнятою Генеральною Асамблеєю 
ООН у 1984 року.3 

Проте, як виявилося, Комітет було створено більш ніж вчас-
но — масштабні перетворення на карті Європи призвели до 
виникнення великої кількості держав, у яких історично скла-
лися умови тримання ув’язнених, що суттєво відрізнялися від 
прийнятих у Західній Європі. Утім, було б абсолютно помил-
ковим вважати, що країни колишнього соціалістичного табо-
ру — єдині, стандарти тримання ув’язнених у яких не відпові-
дали стандартам, виробленим у рамках Ради Європи. 

1 Cassese A. The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment Comes of Age / The Human Dimension of International Law. Selected 
Papers by Antonio Cassese. — Oxford : Oxford University Press, 2008. — P. 364 — 375.
2 2nd General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January to 31 December 
1991. / CPT/Inf (92) 3 [EN]. — § 63 (http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-02.htm).
3 Evans M. D., Morgan R. Preventing Torture. A Study of the European Convention for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment / Malcolm D. 
Evans, Rod Morgan. — Oxford : Oxford University Press, 2001. — P. 316–317, 364–365.
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Норма міжнародного права, для забезпечення ефективнішої 
реалізації якої було створено Комітет, це, як випливає з його 
назви — заборона катування і нелюдського або такого, що при-
нижує гідність, поводження чи покарання. Ця норма, як зазна-
чається у Пояснювальній доповіді щодо прийняття Конвен-
ції 1987 року, є «загальновизнаним міжнародним стандартом, 
викладеним, бодай у різній формі, в низці міжнародних пра-
вових інструментів, — зокрема, в ст. 3 Європейської конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — 
ЄКПЛ)»1. У цьому зв’язку згадана Пояснювальна доповідь 
намагається негайно розставити крапки над «і»: «Комітет у 
своїй діяльності керується судовою практикою Європейсько-
го суду з прав людини (далі — ЄСПЛ або Суд) і Європейської 
комісії з прав людини (далі — Комісія), але діяльність Комі-
тету скоріш спрямована на майбутнє запобігання, аніж на за-
стосування чинних вимог до конкретних обставин. Комітет не 
має втручатись у тлумачення і застосування ст. 3 Європейської 
Конвенції з прав людини»2.

Таке, на перший погляд, чітке формулювання, що спрямо-
ване на недопущення конкуренції між Судом та КЗК, при де-
тальнішому розгляді залишає певні запитання. Хоча автори 
Конвенції 1987 року прагнули уникнути конкуренції між КЗК 
та Судом, імовірність принаймні обмеженого впливу діяль-
ності Комітету на практику застосування Судом ст. 3 ЄКПЛ 
можна було передбачити. Адже і ст. 3 ЄКПЛ, і ст. 1 Конвенції 
1987 року вживають однакову термінологію: «катування» та 
«нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження або 
покарання». Здавалося б, обсяг питань, що охоплюється ст. 3, 
загалом відповідає проблематиці, якою опікується КЗК. Це, 
серед іншого, фізичне та психічне страждання, що завдається 
особі внаслідок використання сили під час допитів, або таким 
покаранням, як одиночне ув’язнення, умовами тримання під 

1 European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment. Explanatory Report, § 26.
2 European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment. Explanatory Report, § 27.
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вартою, під час екстрадиції або депортації до інших держав, че-
рез дискримінацію тощо. Дійсно, всі ці питання, що виникали 
при застосуванні Судом ст. 3, також ставали предметом допові-
дей Комітету. Разом з тим, ясно, що розуміння цих понять з 
боку Суду під час вирішення питання про наявність порушен-
ня державою її зобов’язань та з боку Комітету при визначенні 
обсягу його мандату, буде різним з огляду на суттєво розбіжні 
цілі кожного з міжнародних договорів. Так само різниця може 
стосуватися того, на яких саме питаннях Суд та Комітет фоку-
сують свою увагу. Суть існування КЗК — у превентивній діяль-
ності шляхом встановлення та підтримання постійного діалогу 
з національною владою, що фокусується на сучасних, поточних 
питаннях. «Мультидисциплінарний» підхід до формування Ко-
мітету, до якого обирають не тільки юристів, але і лікарів — як 
терапевтів, так і психіатрів, судових медиків, політологів тощо, 
також покликаний забезпечити більш динамічний, критичний 
та цілеспрямований підхід. Натомість основним завданням 
Суду є застосування норми міжнародного права, що забороняє 
катування, нелюдське або таке, що принижує людську гідність, 
поводження або покарання. 

Слід також згадати, що, як слушно зазначає Дж. Мердок, 
ст. 3 ЄКПЛ — далеко не єдина з тих, що гарантують права лю-
дини та основоположні свободи особам, позбавленим волі. 
У цьому сенсі вони можуть обґрунтовувати свої юридичні 
вимоги насамперед ст. 5, відповідно до якої Суд, перевіряю-
чи дотримання права особи на свободу та безпеку, досліджує 
обставини, що передували позбавленню волі. Практика Суду 
демонструє застосування принципу, відповідно до якого особа 
не може бути свавільно позбавлена волі. Завдання, яке у тако-
му випадку постає перед ЄСПЛ, досить непросте, оскільки для 
визначення правомірності дій держави він змушений перевіря-
ти вирішення питань, що за своєю природою належать до пре-
рогатив судової влади1.

1 Murdoch J. The treatment of prisoners. European standards / Jim Murdoch. — Strasbourg: 
Council of Europe Publishing. — P. 46.
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Інші питання, що потенційно можуть виникати у зв’язку з 
розглядом правового становища позбавленої волі особи, сто-
суються, наприклад, визнання прав одруженого ув’язненого 
мати «подружні візити» (з метою реалізації права мати сім’ю, 
передбаченого ст. 12 ЄКПЛ). Вирішення таких питань ставить 
доволі делікатні проблеми: з одного боку, забезпечення цих 
прав на практиці адміністраціями в’язниць є непростим, а з ін-
шого — колишня Європейська комісія з прав людини, а також 
Суд у своїй практиці, що стосувалася ст. 3 ЄКПЛ, традиційно 
утримувалися від розгляду питань, що стосувалися умов три-
мання осіб, позбавлених волі, приділяючи більше уваги умис-
но вчиненому неналежному або жорстокому поводженню. Таке 
ставлення можна пояснити, з одного боку, небажанням поши-
рювати передбачені Конвенцією гарантії за межі категорій 
«катування» та «нелюдське, або таке, що принижує людську 
гідність, поводження або покарання», а з іншого — мовчазним 
визнанням обмежених можливостей міжнародної судової ус-
танови визначати правомірність вимог позбавлених волі осіб, 
що по суті стосуються поліпшення матеріальних умов триман-
ня під вартою та мають сильний елемент економічних або со-
ціальних прав. Останній аргумент тим більше можна зрозумі-
ти, якщо зважити на те, що рішення Суду, які вимагатимуть від 
держави поліпшити матеріальні умови у місцях позбавлення 
волі, можуть сприйматися громадською думкою як втручання 
у внутрішні справи держави у частині пріоритетності розподі-
лу бюджетних коштів, яких майже завжди бракує. Якщо роз-
глядати заходи, які можуть стати наслідком визнання з боку 
Суду невідповідності матеріальних умов певного закладу поз-
бавлення волі стандартам ст. 3 ЄКПЛ, то вони (якщо тільки не 
застосовуються вибірково до конкретної особи, що подала до 
Суду скаргу), очевидно, мають передбачати негайне закриття 
такого закладу, що може занадто ускладнити ситуацію з ви-
конанням покарань або забезпеченням тримання під вартою 
підозрюваних осіб у конкретній державі (регіоні тощо). Саме 
КЗК з його системою інспекцій, доповідей та «постійного діа-
логу» з національною владою тощо здатний запропонувати ре-
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альніше вирішення проблеми, яке, втім, непросто прийняти у 
судовому порядку. Воно може полягати у прийнятті програми 
поліпшення матеріальних умов у відповідному закладі позбав-
лення волі, виконання якої забезпечувалося б регулярним зов-
нішнім моніторингом.

Такі відмінності у засадничих питаннях функціонуван-
ня Комітету від діяльності Суду цілком логічно призвели до 
більш вимогливого підходу з боку першого. Проте ця вимог-
ливість спрямована не на реалізацію відповідальності держави, 
що здійснює Суд, а на допомогу їй у вирішенні як окремих, так 
і системних недоліків роботи правоохоронної та пенітенціарної 
систем. Розбіжності у підходах цих установ, у свою чергу, пос-
тавили перед Судом завдання визначитися з тим, якою мірою 
він може чи повинен брати до уваги висновки Комітету (перед 
КЗК таке питання не поставало — застосування ЄКПЛ Судом 
та колишньою Комісією для нього — безсумнівне джерело його 
стандартів1). Зокрема, йдеться про дві різні ситуації:

1) визначення фактичних обставин, що стосуються умов 
тримання особи під вартою;

2) використання висновків Комітету як аргументів для виз-
нання Судом поводження з особою, яке є предметом скарги, 
таким, що порушує ст. 3 Конвенції.

Перший з названих випадків є менш спірним, адже вико-
ристання Судом доповідей КЗК для полегшення завдання 
встановити фактичні обставини справи може суттєво спрости-
ти завдання першого. Твердження про неналежне поводження 
повинні перевірятися згідно з необхідними стандартами дове-
дення, проте сам факт ув’язнення особи значно ускладнює для 
неї завдання навести будь-які докази. Якщо у поданій до Суду 
скарзі йдеться про умови тримання під вартою, у визначенні 
фактичної основи вимог заявника може допомогти доповідь 
Комітету, в якій ідеться про заклад, у якому заявник тримався 
під час візиту Комітету або у наближений до нього час. Так, у 

1 European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment. Explanatory Report, § 27.
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справі Dougoz v. Greece, хоча КЗК і не відвідував заклад три-
мання під вартою, про який ішлося в заяві, держава-відповідач 
підтвердила, що умови у ньому відповідали умовам в аналогіч-
ному закладі, який Комітет відвідав і піддав жорсткій крити-
ці1. Суд також надає великого значення висновкам Комітету, 
вирішуючи, чи було дотримано критеріїв прийнятності справи. 
Так, у справі A.B. v. the Netherlands Суд послався на висновки 
Комітету, згідно з якими відповідні органи влади Нідерландсь-
ких Антильських островів понад рік ігнорували розпоряджен-
ня судів, що вимагали виправлення серйозних структурних не-
доліків елементарного санітарно-гігієнічного та гуманітарного 
характеру у в’язниці. Така пасивність органів влади у виконан-
ні судових наказів дала Суду підстави відхилити попередні 
заперечення уряду держави-відповідача про невичерпання на-
ціональних засобів правового захисту2.

Значно більш спірною є прийнятність аргументів заявни-
ка на користь того, що стандарти КЗК повинні впливати на 
розуміння Судом ст. 3 Конвенції. Звичайно, позитивне спри-
йняття такої логіки з боку Суду було б на користь заявника, 
що, наприклад, скаржиться на умови тримання під вартою, 
оскільки висновки Комітету майже гарантовано будуть більш 
критичними та вимогливими до держави як з точки зору оцін-
ки серйозності порушення державою її зобов’язань за ЄКПЛ, 
так і у питанні про надання відповідної кваліфікації поведінці 
держави (наприклад, «катування», а не «неналежне повод-
ження»).

Спроби використати доповіді КЗК з метою зміни практики 
Комісії та Суду щодо матеріальних умов позбавлення волі розпо-
чалися невдовзі після перших публікацій таких доповідей. Пер-
винна реакція останніх була більш ніж стриманою. У 1993 році у 
справі Delazarus v. the United Kingdom Комісія у своєму висновку 

1 Dougoz v. Greece, No. 40907/98, 6 March 2001, § 46. Всі рішення Суду та Комісії, якщо 
не вказано інше, цитуються за текстами, наявними у базі HUDOC (http://cmiskp.
echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en). Тексти рішень востаннє перевірені 
26.02.2011 р.
2 A.B. v. the Netherlands, No. 37328/97, 29 January 2002, § 73.
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ухилилася від прямої відповіді на ці питання. Навівши загальну 
оцінку ситуації у відповідному закладі позбавлення волі — вона 
була названа «вкрай незадовільною» з огляду на перенаселеність, 
відсутність каналізації та недотримання вимог гігієни — Комісія 
розглянула лише конкретну ситуацію заявника. У його випадку, 
на думку Комісії, той факт, що заявника тримали в одиночній 
камері, полегшував ситуацію з відсутністю каналізації. Зреш-
тою, заява Делазаруса була визнана Комісією неприйнятною1. 
Утім, це рішення Комісії стало важливою подією у сприйнятті 
органом ЄСПЛ роботи КЗК, оскільки не було в принципі від-
кинуто можливість використання у рішеннях Комісії доповідей 
Комітету, на відміну від низки попередніх рішень, у яких Комітет 
та Суд відхиляли спроби заявників посилатися на Європейські 
правила для в’язниць — рекомендаційний документ, ухвалений 
Комітетом Міністрів Ради Європи2. 

Перше рішення, у якому конвенційний орган використав 
позицію Комітету при вирішенні питання про наявність по-
рушень ст. 3 ЄКПЛ, був звіт Комісії у справі S. S., A. M. and 
Y. S. M. v. Austria. Цікаво, що у контексті цієї справи виснов-
ки КЗК були використані не на користь заявників: Комісія 
процитувала точку зору Комітету, згідно з якою затримані 
мігранти утримувалися у прийнятних умовах3. У рішенні у 
справі L. J. v. Finland Комісія послалася на критичну оцінку з 
боку КЗК матеріальних умов у секторі, що використовувався 
для ізоляції затриманих осіб, а також на його висновок про 
недостатність «розумової та фізичної діяльності» затриманих 
осіб. Комісія також взяла до уваги відповіді на доповідь, що 
надсилалися урядом Фінляндії на адресу Комітету. Втім, Ко-
місія зрештою не погодилася з тим, що у відповідній справі 

1 Delazarus v. the United Kingdom, No. 17525/90 (European Commission of Human 
Rights), Decision as to the admissibility, 16 February 1993.
2 Recommendation Rec(2006) of the Committee of Ministers to member states on the 
European Prison Rules. Adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe 
on 11 January 2006 at the 952nd meeting of the Ministers’ Deputies.
3 S. S., A. M. and Y. S. M. v. Austria, No. 19066/91 (European Commission of Human 
Rights), Decision as to the admissibility, 5 April 1993.
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мало місце порушення статті 3 ЄКПЛ1. У 1996 році у справі 
Amuur v. France заявники з метою обґрунтування своїх вимог 
визнати порушення ст. 5 ЄКПЛ посилалися на те, що при-
міщення для затримання осіб у транзитній зоні не відповідало 
рекомендаціям Комітету. Вирішуючи справу, ЄСПЛ послав-
ся на згадану заявниками доповідь КЗК у частині рішення, 
присвяченій фактичним та юридичним обставинам, проте не 
спирався на неї у своїх висновках. У цьому випадку рішен-
ня Суду видається юридично бездоганним, оскільки будь-які 
висновки Комітету мають значення виключно в рамках стат-
ті 3 ЄКПЛ2. 

Першим випадком принаймні частково успішного враху-
вання органом ЄКПЛ доповідей КЗК став звіт Комісії у справі 
Aerts v. Belgium (1997 р.). Точки зору, висловлені з цього при-
воду як у Комісії, так і у Суді, заслуговують на увагу. Суть об-
ставин у цій справі полягала у тому, що заявник відповідно до 
рішення суду утримувався у психіатричному відділенні тюрем-
ної лікарні. Там був проведений його психіатричний огляд, за 
наслідками якого заявник зазнав подальшого позбавлення волі 
відповідно до положень національного законодавства Бельгії 
про охорону здоров’я. 

Відповідно до рішення бельгійського суду, заявник повинен 
був бути направлений до визначеного судом психіатричного 
закладу, а не залишатися у в’язниці. Проте всі спроби домогти-
ся направлення заявника до закладу, який був підібраний для 
нього судом з огляду на відповідність режиму, зазнали невдачі 
через брак у ньому місць. Після того, як заявникові не вдалося 
домогтися судового вирішення своєї проблеми, він звернувся зі 
скаргою до Комісії, у якій послався на доповідь КЗК про відві-
дання делегацією Комітету психіатричного відділення, у яко-
му він утримувався, що відбулося через два з половиною тижні 
після його переведення до відділення з в’язниці. Доповідь КЗК 

1 L. J. v. Findland, No. 21221/93 (European Commission of Human Rights), Decision as to 
the admissibility, 28 June 1995.
2 Amuur v. France, Case No. 17/1995/523/609, 20 May 1996.
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містила дуже гостру критику цього закладу — Комітет, зокре-
ма, зазначив, що «у всіх аспектах рівень догляду за пацієнта-
ми, що утримувались у тюремному відділенні, був нижчим за 
мінімально допустимий рівень як з етичної, так і з людської 
точки зору»1. Доповідь КЗК було використано Комісією у двох 
аспектах. По-перше, на її основі Комісія (абсолютною більшіс-
тю голосів — 29 проти 2) встановила те, що державі не вдалося 
забезпечити адекватний лікувальний режим, а тому мало міс-
це порушення ст. 5(1) ЄКПЛ, оскільки бракувало необхідного 
зв’язку між підставою для затримання особи та умовами три-
мання під вартою. По-друге, у звіті Комісії було надано оцінку 
висновку КЗК про те, що умови, у яких утримувався заявник, 
становили нелюдське «або, щонайменше, принизливе» ставлен-
ня, що суперечило статті 3 ЄКПЛ. У цьому випадку більшість у 
Комісії (17 членів) підтримали висновок про те, що брак адек-
ватного режиму лікування, перенаселеність та безладні статеві 
зв’язки тощо становили порушення ст. 3 Конвенції2, проте мен-
шість (14 голосів) приєдналася до точки зору, що відсутність у 
звіті КЗК чіткої характеристики режиму як «нелюдського, або 
такого, що принижує людську гідність, ставлення» дає юри-
дичні підстави вважати, що умови у відповідному відділенні не 
досягли достатнього рівня тяжкості3. 

Висловлену меншістю Комісії позицію Дж. Мердок нази-
ває «нещирою», вказуючи на те, що «КЗК може мати певне 
зобов’язання утримуватися від відкритого виклику практиці 
Комісії та Суду, але судовий орган не має обов’язку ігнорува-
ти стандарти КЗК у випадках, коли до них звертаються з аргу-
ментацією або вимогами, що ґрунтуються на доповідях КЗК»4. 

1 Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée par le Comité euro-
péen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants 
(CPT) en Belgique du 14 au 23 novembre 1993 / CPT/Inf (94) 15, § 191.
2 Aerts c. Belgique, No. 25357/94, Commission europeìenne des Droits de l’Homme, 
Deìcision sur la recevabiliteì, 2 septembre 1996, § 39–55, 66–83, 
3 Зміст окремої думки меншості членів Комісії наводиться за: Murdoc J. Op.cit. P. 49.
4 Murdoc J. Op.cit. P. 49.
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Дійсно, відсутність чіткої кваліфікації певної ситуації з боку 
КЗК як «нелюдського поводження» або «такого, що принижує 
людську гідність», може пояснюватися бажанням уникнути 
тлумачення положень ЄКПЛ1. 

Утім, рішення Суду у цій же справі не виправдало споді-
вання на кардинальну зміну його ставлення до можливостей 
використання висновків КЗК. Більшістю голосів (7 проти 2) 
Суд вирішив, що відсутні докази погіршення психічного стану 
заявника, а також що умови його тримання «судячи з усього, не 
мали настільки тяжких наслідків для його психічного здоров’я, 
що дозволили б віднести їх до сфери застосування статті 3 Кон-
венції». Фактично Суд зосередив свою увагу лише на питан-
нях доказів, зазначивши, що «навіть якщо погодитися з тим, 
що стан занепокоєності, який має місце у заявника, спричине-
но умовами тримання, і навіть з урахуванням складності для 
нього (як для особи з тяжким психічним розладом) в опису-
ванні впливу цих умов на цього, не було ясно встановлено, що 
заявник зазнав поводження, яке може бути кваліфіковане як 
нелюдське або таке, що принижує гідність». Разом з тим, Суд 
погодився з висновком КЗК про те, що медичний догляд не від-
повідав мінімальним стандартам і, якщо не змінити ситуацію, 
тягнув за собою «беззаперечний ризик погіршення психічного 
здоров’я»2. 

Окрема думка двох суддів, що не погодилися з рішенням 
(судді Пекканен та Ямбрек), зводилася до оцінки того, чи да-
ють наявні у справі факти підстави стверджувати про досяг-
нення рівня тяжкості, що відповідав би змісту статті 3 ЄКПЛ. 
На їхню думку, термінова необхідність забезпечити заявнику 
належне лікування, нездатність держави зробити це, а також 
тримання заявника в абсолютно незадовільних умовах упро-
довж понад дев’яти місяців дає підстави зробити висновок, що 

1 «Заснований відповідно до цієї Конвенції комітет не займатиметься справами, пору-
шеними у (органах, заснованих ЄКПЛ) і не формулюватиме тлумачення положень 
ЄКПЛ (European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment. Explanatory Report. § 91).
2 Aerts vs. Belgium, judgment of 30 June 1998, § 64–67.



42

Європейський суд з прав людини. Судова практика

поводження держави із заявником мало результатом «серйоз-
ний ризик незворотного погіршення його психічного стану» та, 
відповідно, завдало йому страждань, що перетинають поріг за-
стосування статті 3 ЄКПЛ1.

Зрештою, хоч у справі Aerts v. Belgium Суд не визнав пору-
шення ст. 3 Конвенції, його рішення, так само як і звіт Комісії, 
продемонстрували готовність сприймати надані КЗК опис та 
оцінку умов у тих чи інших закладах позбавлення волі, а та-
кож оцінку ризику неналежного поводження із заявником у 
контексті статті 3. Єдина відмінність у підходу Суду та КЗК 
полягала, таким чином, у питанні надання доказів, оскільки за-
явник, на думку Суду, не довів, що всі умови для застосування 
ст. 3 існували у його конкретному випадку.

Відповідно, після рішення у справі Aerts v. Belgium виник-
ли підстави вважати, що Суд прихильніше ставитиметься до 
аргументації, що ґрунтується на висновках КЗК про те, що 
незадовільні умови та режим тримання осіб, позбавлених 
волі, можуть дати підстави визначити порушення ст. 3 ЄКПЛ. 
Зокрема, Суд почав виявляти більшу готовність посилатися 
на доповіді КЗК при оцінці впливу умов тримання та заявни-
ків. У цьому контексті висновки КЗК допомагають Суду от-
римати інформацію про можливі наслідки неналежних умов 
тримання особи під вартою на її фізичний та психічний стан. 
Відповідно, Суд почав користуватися «мультидисциплінар-
ним» підходом до проблем ув’язнення, сформованим у рамках 
КЗК. 

Яскравим прикладом такого зміненого ставлення Суду до 
КЗК стала згадана вище справа Dougoz v. Greece (2001 р.), у 
якій Суд вирішив, що твердження заявника підкріплюються 
висновками, зробленими КЗК у доповіді про відвідання ана-
логічного закладу. Відповідно до останніх умови та режим 
тримання особи були визнані «цілковито неприйнятними на 
проміжок часу, що перевищує кілька днів, з огляду на велику 
перенаселеність та жахливий стан сантехнічного обладнання». 

1 Aerts vs. Belgium, Partly dissenting opinion of Judge Pekkanen joined by Judge Jambrek.
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Суд також врахував рішення КЗК про необхідність повторно 
відвідати цей заклад через два роки. З огляду на це, а також 
на надзвичайно довгий час тримання заявника у таких умовах, 
Суд вирішив, що у цій справі мало місце порушення ст. 31.

У справі Lorsé and others v. the Netherlands сторони не ста-
вили під сумнів висновки КЗК щодо умов тримання осіб у 
в’язниці, де перебували заявники, і Суд погодився з тим, що 
звіт КЗК «адекватно відображає ситуацію» у цьому закладі2.

Ще одним позитивним аспектом взаємодії практики КЗК та 
ЄСПЛ є застосування Судом стандартів Комітету, викладених 
у його Загальних звітах. Щоправда, таке застосування, як пра-
вило, обмежується лише згадкою відповідного стандарту КЗК 
на підтвердження позиції Суду, але кожен такий випадок, як 
уявляється, підкріплює авторитетність позиції КЗК для Суду, 
якому, у разі розбіжності з тлумаченням КЗК, доцільно буде 
пояснити причину такої розбіжності. 

Зокрема, у справі Mouisel v. France Суд взяв до уваги ре-
комендації КЗК щодо умов перевезення та медичного огляду 
ув’язнених осіб у світлі медичної етики та поваги до людської 
гідності та зробив висновок про те, що тримання ув’язненої 
особи у наручниках під час перевезення до лікарні та з неї для 
лікування онкологічного захворювання порушило статтю 3 
ЄКПЛ3. Курйозною можна назвати неточність, припущену 
у рішеннях у справах Kalashnikov v. Russia (2002) та Mayzit 
v. Russia (2005), коли при оцінці адекватності умов тримання 
особи у камері Суд послався на стандарт КЗК, вироблений не 
стосовно утримання осіб у слідчому ізоляторі, що мало місце 
у цих справах, а для камер у поліцейських дільницях, розра-
хованих на тримання осіб протягом більшого часу, ніж кілька 
годин4.

1 Dougoz v. Greece, No. 40907/98, 6 March 2001, § 44–49.
2 Lorsé and others v. the Netherlands, No. 52750/99, 4 February 2003, § 65.
3 Mouisel v. France, No. 67263/01, 14 November 2002, § 48.
4 Мова йде не про мінімальний, а про бажаний рівень, якого повинні прагнути держави 
для «поліцейських камер» — 7 м2 на одну особу, при цьому відстань між стінами має 
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У вже згаданій справі Lorsé and others v. the Netherlands 
Суд погодився з висновками КЗК з приводу запровадження у 
в’язниці жорстких заходів безпеки, зокрема повного особисто-
го догляду (з повним роздяганням особи)1.

Україна виступала відповідачем у цілій низці справ, у яких 
Суд робив посилання на вироблені КЗК стандарти. Так, у рі-
шенні у справі Nevmerzhitsky v. Ukraine (2005 р.) Суд визнав 
за можливе зробити оцінку умов тримання заявника на основі 
звітів КЗК та Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини про відвідання різних слідчих ізоляторів, проти змісту 
яких Уряд України не заперечував, і на цій основі встановив 
порушення статті 3 ЄКПЛ2.

Крім того, серія справ щодо України, у якій Суд спирався 
на загальну оцінку ситуації, надану у звітах КЗК, стосувалась 
осіб, щодо яких було винесено смертний вирок, і які, до скасу-
вання цього виду покарання в Україні, перебували в очікуван-
ні його виконання (рішення від 29 квітня 2003 року у справах 
Poltoratskiy v. Ukraine, Nazarenko v. Ukraine, Aliev v. Ukraine, 
Dankevich v. Ukraine, Khokhich v. Ukraine and Kuznetsov 
v. Ukraine)3.

бути щонайменше 2 м та 2,5 м — між підлогою та стелею. Див.: 2nd General Report on 
the CPT’s activities covering the period 1 January to 31 December 1991 / CPT/Inf (92) 3 
[EN]. — § 43 (http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-02.htm). При цьому підхід Комітету 
до розміру камер у в’язницях (до яких включаються також ізолятори тимчасового 
тримання, слідчі ізолятори, слідчі тюрми тощо) є таким: щонайменше 6 м2 для камери, 
в якій утримується одна особа, щонайменше 4 м2 на кожного, хто утримується у 
камерах, розрахованих на понад одну особу (див. Rapport au Gouvernement de l’Alba-
nie relatif à la visite effectuée en Albanie par le Comité européen pour la prévention de la 
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 9 au 19 décembre 
1997. Strasbourg, 22 janvier 2003 / CPT/Inf (2003) 6. — Para. 127 (http://www.cpt.
coe.int/documents/alb/2003-06-inf-fra.htm), а також: Report to the Government of the 
Slovak Republic on the visit to Slovakia carried out by the European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 9 
to 18 October 2000. Strasbourg, 6 December 2001/ CPT/Inf (2001) 29 (http://www.cpt.
coe.int/documents/svk/2001-29-inf-eng.htm).
1 Lorsé and others v. the Netherlands, § 64–74.
2 Nevmerzhitsky v. Ukraine, No. 54825/00, 5 April 2005, § 86–88.
3 Poltoratskiy v. Ukraine, No. 38812/97; Nazarenko v. Ukraine, No. 39483/98, Aliev 
v. Ukraine, No. 41220/98, Dankevich v. Ukraine, No. 40679/98, Khokhich v. Ukraine, No. 
41707/98; Kuznetsov v. Ukraine, No. 39042/97; Judgments of 29 April 2003.
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Разом з тим, не слід перебільшувати вплив КЗК на практику 
Суду. Так, коли Суд має змогу самостійно оцінити умови три-
мання особи під вартою, він, з великою ймовірністю, не зверта-
тиметься до висновків КЗК. Так, можна навести приклад спра-
ви Peers v. Greece (2001 р.), у якій Суд самостійно визначив, що 
умови тримання заявника під вартою не відповідали ст. 3 ЄСПІ, 
оскільки «принижували людську гідність заявника, виклика-
ючи у нього душевні страждання та почуття меншовартості, 
що принижували його та були здатні зламати його фізичний 
або душевний опір». При цьому відповідний звіт КЗК Судом 
був використаний лише для підтвердження фактичного боку 
справи, без запозичення висновків Комітету1. 

Інший аспект, що ускладнює використання Судом звітів Ко-
мітету, полягає в тому, що останній лише за виняткових обста-
вин вказує у своїх звітах на конкретні особи ув’язнених, яких 
можна із впевненістю впізнати. Це пояснюється необхідністю 
забезпечення принципу конфіденційності у роботі Комітету не 
тільки в тому, що стосується спілкування з відповідним уря-
дом, а й у тому, що стосується отримання інформації від конк-
ретної особи, яку було позбавлено волі. Отже, будь-який заяв-
ник зобов’язаний повідомити Суду факти, що мають значення 
до його конкретної справи. У цьому відбиваються різні цілі, що 
їх переслідують ЄСПЛ та КЗК (або, принаймні, різні способи 
досягнення єдиної мети — утвердження верховенства прав лю-
дини у Європі) — тоді як Суд вирішує справу про порушення 
статті 3 Конвенції щодо конкретної особи, Комітет розглядає 
загальну ситуацію з умовами тримання під вартою. При цьому 
Суд виходить не тільки з умов тримання особи під вартою, але 
й з тривалості її перебування у таких умовах, його впливу на 
стан фізичного та психічного здоров’я, а також, за необхідності, 
бере до уваги стать, вік та стан здоров’я особи2.

З цим прямо пов’язаний ще один аспект, який нерідко зму-
шує Суд утримуватися від занадто критичного ставлення до та-

1 Peers v. Greece, No. 28524/95, 19 April 2001, § 67–75.
2 Ireland v. the United Kingdom, No. 5310/71, 18 January 1978, § 162.
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ких явищ, як переповненість в’язниць або недостатні санітарно-
гігієнічні умови в них, брак осмислених занять для ув’язнених, 
слабкий розвиток медичного обслуговування у місцях позбав-
лення волі тощо, оскільки вони неминуче пов’язані з питаннями 
соціально-економічної політики держави, втручання у яку з боку 
міжнародної судової установи не завжди може призвести до оп-
тимальних наслідків для відповідного суспільства1. Уявляється, 
що ідея створення КЗК і полягала у тому, що він візьме на себе 
складну, не завжди притаманну Суду функцію — домагатися 
структурних реформ, необхідних для забезпечення дотримання 
статті 3 ЄКПЛ, шляхом підтримання постійного та конфіден-
ційного діалогу з урядом держави — учасниці Ради Європи.

Нарешті, очевидно, що будь-які висновки КЗК ні до чого не 
можуть зобов’язувати Суд, який абсолютно вільний з ними не 
погоджуватися. І хоча така ситуація трапляється нечасто, вона, 
наприклад, мала місце у надзвичайно резонансній справі лідера 
курдських сепаратистів Абдулли Оджалана, тримання якого як 
єдиного в’язня острівної тюрми у Туреччині викликало велике 
занепокоєння КЗК2. Натомість Велика палата Суду одностайно 
вирішила, що у частині одиночного ув’язнення Оджалана на ос-
трові Імрали ст. 3 Конвенції порушено не було. При цьому Суд 
взяв до уваги міркування уряду Туреччини, які стосувалися як 
прагнення унеможливити використання ув’язненим контак-
тів з оточуючим світом для запобігання його участі в озброєній 
сепаратистській діяльності, так і прагнення убезпечити самого 
А. Оджалана від посягань на його життя з боку інших в’язнів3. 

1 Murdoch J. — P. 51.
2 Див., зокрема: Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the 
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment (CPT) from 16 to 17 February 2003 / CPT/Inf (2004). — http://www.cpt.
coe.int/documents/tur/2004-02-inf-eng.htm.
3 Öcalan v. Turkey, No. 46221/99, Grand Chamber, 12 May 2005, § 86–103, 195. Зазначимо 
принагідно, що остання офіційно оприлюднена доповідь КЗК про інспекцію в’язниці на 
острові Імрали (2010 р.) свідчить про поліпшення ситуації з ув’язненням А. Оджалана, 
який вже не є єдиною особою, що утримується у цьому закладі, та має можливість 
користуватися деякими можливостями для контактів з іншими особами. (Report to the 
Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the European Committee for the 
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Наведений вище огляд поступових змін у ставленні органів, 
створених ЄКПЛ, до КЗК, дає підстави зробити такі загальні 
висновки:

1) Сфери компетенції та ролі ЄСПЛ та КЗК є достатньо чіт-
ко розділеними. Тоді як перший застосовує ЄКПЛ, розглядаю-
чи скарги на її порушення, другий виконує переважно превен-
тивну функцію, прагнучи виявити невідповідність поводження 
із позбавленими волі особами підходам, що склалися у практи-
ці Суду та колишньої Комісії при застосуванні ними статті 3 
ЄКПЛ, а також своїм власним стандартам, розробленим на ос-
нові ЄКПЛ та практики її застосування.

2) ЄСПЛ у своїй практиці може звертатися як до допові-
дей КЗК про проведені ним інспекції конкретних країн та ок-
ремих закладів позбавлення волі, так і до стандартів, сформу-
льованих у загальних щорічних доповідях Комітету про його 
діяльність.

3) Для Суду можуть мати значення як фактичні обстави-
ни, встановлені Комітетом під час інспекцій, так і наведені у 
його доповідях юридичні оцінки таких обставин. Водночас сам 
Комітет у своїй практиці не дає підстав для сумнівів у дотри-
манні лінії невтручання в оцінки, які належать виключно до 
компетенції Суду. Для ЄСПЛ будь-які оцінки Комітету не є 
обов’язковими, проте здебільшого Суд не має підстав не бра-
ти до уваги доповіді КЗК, що прямо стосуються справ, які ним 
розглядаються.

Гнатовський М. М. Застосування ст. 3 Конвенції Європейсь-
ким судом з прав людини та практика Європейського комітету з 
питань запобігання катуванням

Анотація. Стаття присвячена аналізу відмінностей та взаєм-
ного впливу практики Європейського суду з прав людини та 
Європейського комітету з питань запобігання катуванням щодо 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 26 
to 27 January 2010 / CPT/Inf (2010) 20. — http://www.cpt.coe.int/documents/tur/2010-
20-inf-eng.htm. На нашу думку, є підстави розглядати ці події не в останню чергу як 
результат зусиль КЗК.
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застосування ст. 3 Європейської Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод. Наголошується на відмінностях 
у сфері компетенції та особливостях розділення ролей Суду та 
Комітету у запобіганні катуванню чи нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Визначають-
ся особливості врахування при розгляді Судом конкретних справ 
доповідей Комітету щодо фактичних умов позбавлення волі тих 
чи інших осіб, а також сформульованих Комітетом юридичних 
оцінок. 

Ключові слова: Європейський суд з прав людини; Європей-
ський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському 
або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню; 
катування; нелюдське або таке, що принижує гідність, повод-
ження чи покарання; неналежне поводження; особи, позбавлені 
волі; стаття 3 Європейської Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод; стандарти Європейського комітету з 
питань запобігання катуванням; практика Європейського суду з 
прав людини.

Гнатовский Н. Н. Применение ст. 3 Конвенци Европейским 
судом по правам человека и практика Европейского комитета по 
предупреждению пыток 

Аннотация. Статья посвящена анализу отличий и взаимно-
го влияния практики Европейского суда по правам человека и 
Европейского комитета по предупреждению пыток по приме-
нению ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. Подчеркиваются отличия в сфере компетен-
ции и особенностях разделения ролей Суда и Комитета по пре-
дупреждению пыток, бесчеловечного или унижающего челове-
ческое достоинство обращения или наказания. Определяются 
особенности учета при рассмотрении Судом конкретных дел 
отчетов Комитета о фактических условиях лишения свободы 
тех или иных лиц, а также сформулированных Комитетом юри-
дических оценок.

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека; Ев-
ропейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания; пытки; 
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бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или нака-
зание; ненадлежащее обращение; лица, лишенные свободы; статья 
3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод; стандарты Европейского комитета по предупреждению 
пыток; практика Европейского суда по правам человека.

Gnatovskyy M. Application of Article 3 of the European 
Convention on Human Rights by the European Court of Human 
Rights and the Jurisprudence of the European Committee for the 
Prevention of Torture

Annotation. The article offers an analysis of differences and mutual 
influence of the jurisprudence of the European Court of Human Rights 
and of the European Committee for the Prevention of Torture as 
regards the application of Article 3 of the European Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The author 
highlights differences in the spheres of competence and the division of 
powers of the Court and the Committee as to the prevention of torture 
and inhuman or degrading treatment or punishment. The article 
goes on to find out how the Court takes into account findings of the 
Committee contained in its reports both as to the factual circumstances 
of deprivation of liberty and as to its certain legal conclusions.

Key words: European Court of Human Rights (ECtHR); 
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment (CPT); torture; inhuman or 
degrading treatment or punishment; ill-treatment; persons deprived of 
their liberty; Article 3 of the European Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR); standards 
of the European Committee for the Prevention of Torture (CPT); 
jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECtHR).
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ЗАБОРОНА КАТУВАНЬ ТА ІНШІ ФОРМИ 
ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ ЧИ ПОКАРАННЯ: 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ1

П. В. ПУШКАР 
кандидат юридичних наук, 
адвокат, магістр міжнародного 
права (Ноттінгем), старший юрист 
Секретаріату Європейського суду 
з прав людини, магістр права 
(Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка) 

«Tormentia gubernat dolor, regit quaesitor, flectit libido, 
corrumpit spes, infirmat metus, ut in tot rerum angustiis nihil 
veritati loci relinquatur»2.

Cicero

1. Вступ
Заборона катувань та іншого жорстокого та нелюдського 

поводження є однією з основоположних цінностей демокра-

1 Уся представлена в цій статті інформація є індивідуальною позицією автора та не є 
офіційною думкою чи позицією Секретаріату Європейського суду з прав людини, в 
якому автор працює юридичним секретарем. Більш детально стосовно змісту матеріалу, 
викладеного у публікації, див. публікацію: «Застосування Конвенції про захист прав 
людини і основних свобод та практики Європейського Суду з прав людини в діяльності 
органів внутрішніх справ України». — К., 2008. — 324 с. (у співавторстві з Білоусов Ю. Л., 
Блага А. Б., Захаров Є. Ю., Кобзін Д. О., Мармазов В. Є., Мартиненко О. А., Пушкар П. В., 
Пчолкіна О. В., Сердюк О. О., Тополевський Р. Б., Черноусов А. М.).
2 The inquisitor controls the proceedings, arbitrary fancies distort, hope corrupts, fear 
disables, with the result that within the constraints that all these things impose, no place 
is left for the truth. M. Tullius Cicero (106–43 BCE) from Pro Sulla, § 78 (62 BCE) (анг-
лійський переклад). Таким чином, Ціцерон доходив висновку про те, що у тортурах та 
катуванні немає місця правді.
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тичного суспільства. Відступати від обов’язку не застосову-
вати тортури або подібне заборонене поводження держава 
не має права навіть за виключних обставин1. З іншого боку 
очевидно, що функціонування демократичного суспільства 
неможливе без інститутів примусу й обмеження прав грома-
дян. Проте застосування примусу має здійснюватися в чітко 
визначених межах, закріплених у законодавстві. На жаль, у 
повсякденній діяльності працівники, зокрема, правоохорон-
них органів досить часто переходять ці межі, застосовуючи до 
затриманих незаконні методи ведення розслідування. Нена-
лежним чином розслідуються та розглядаються в судах скар-
ги на такі заборонені дії. У зв’язку із вищезазначеним метою 
цієї публікації є:

– по-перше, викладення основних доктринальних прин-
ципів застосування ст. 3 Європейської конвенції з прав 
людини, з точки зору діяльності Європейського суду, 
та окреслення механізму вирішення справ та тих його 
елементів, які дозволяють Суду розглянути заяву на 
предмет відсутності / наявності порушення ст. 3 Кон-
венції;

– по-друге, надання інформації щодо рішень Європейсько-
го суду з прав людини, винесених по суті скарг заявників 
на порушення ст. 3 Конвенції, де були виявлені порушен-
ня цієї норми Конвенції, а також інформації стосовно рі-
шень щодо прийнятності цих справ та справ, у яких пору-
шення ст. 3 не було констатовано.

– по-третє, поінформування стосовно стану розгляду 
справ щодо ст. 3 Конвенції, які знаходяться на розгляді в 
Європейському суді з прав людини;

– по-четверте, висновки стосовно внесення змін до законо-
давства та практики його застосування правоохоронним 
органами, що стосується запобігання тортурам, нелюдсь-
кому або такому, що принижує гідність, поводженню або 

1 На відміну від деяких матеріальних положень Конвенції, відступати від абсолютної 
заборони, передбаченої статтею 3 Конвенції, не дозволяється.  
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покаранню, а також ефективного розслідування випадків 
порушення ст. 3 Конвенції та відновлення порушених 
прав потерпілого.

Саме тому у цій статті розглядатимуться такі питання:
– поняття тортур, жорстокого або нелюдського поводжен-

ня чи покарання;
– нормативно-правове забезпечення заборони катувань, 

жорстокого або нелюдського поводження чи покарання 
(міжнародний, європейський і національний рівні);

– зобов’язання держави щодо забезпечення заборони ка-
тувань та жорстокого поводження та відповідальність за 
порушення заборони;

– рішення Європейського суду з прав людини за ст. 3 ЄКПЛ 
стосовно України та основоположні прецеденти у галузі 
застосування ст. 3 Конвенції стосовно інших країн-учас-
ниць Конвенції;

– висновки щодо практики роботи органів внутрішніх 
справ у галузі забезпечення, впровадження та дотриман-
ня прав людини.

Розпочати дослідження цих питань було б найбільш до-
цільним саме із історичних аспектів застосування тортур, не-
людського або такого, що принижує гідність, поводження або 
покарання в кримінальному праві та процесі, а також при роз-
слідуванні кримінальних справ загалом. При цьому було б пра-
вильним визначити роль та місце цих явищ, і передусім тортур, 
у динаміці їх історичного розвитку, та значення в процедурі 
розгляду кримінальних справ, за різних форм процесу, зокрема 
російського «розшукового процесу» та середньовічного «інкві-
зиційного процесу», роль тортур у діяльності радянських пра-
воохоронних органів 30-х років.

Застосування тортур як ретрибутивного покарання, тобто 
покарання у вигляді помсти за злочин, має довгу та неприємну 
історію. Тортури застосовувалися як в часи древньої Греції, так і 
в часи римської імперії, причому як в кримінальних справах, так 
і в цивільних. Зокрема, Аристотель вважав тортури нормальним 
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явищем стосовно отримання доказів у справі1. До середини ХVIII 
сторіччя катування широко використовувалося та сприймалося 
у майже всій Європі, включаючи катування з метою отримання 
свідчень чи зізнання у вчиненні злочину. У системі «загально-
го права» існувала презумпція того, що суд не може розглядати 
справу без добровільного визнання вини особою. Підставою для 
застосування тортур для отримання зізнання та свідчень було 
те, що закон не може довіряти особі, яка добровільно зізнається 
у вчиненні злочину, також закон не міг сприйняти добровільну 
інформацію стосовно клопотання про невинуватість особи2.

Слід зазначити, що протягом багатьох років тортури засто-
совувалися до осіб як засіб збирання доказів, а іноді як спосіб 
доведення вини особи у вчиненні злочину, з метою встановлен-
ня істини під час розслідування кримінальних справ, а також як 
спосіб отримання визнання вини від злочинця або підозрюва-
ного, або як засіб покарання особи за порушення закону чи вчи-
нення заборонених суспільством дій, або застосовувалися як 
засіб примусу для рабів, найманих працівників тощо. В історії 
українського права, зокрема в «Руській правді», тортури або 
катування згадуються не як спосіб збирання доказів по справі, 
а як покарання. Більш того, застосування тортур виключають-
ся із застосування для розслідування та подальшого судового 
розгляду справи, а скоріше стосуються покарання особи:

«…Убогого не можна помилувати, тому що зло має бути від-
плачене злом, а тому суддям належить вникати в суть справи, ос-
кільки мають право осудити без слідства і без тортур. Будь-який 
справедливий вирок людина не скоро сприйме, хай не осудять не-
повинного, не убивають. Тортури осуджений хай приймає як дар, 
що не страчений»3.

1 Див. більш детально [Електронний ресурс] // Сайт «Classic Encyclopedia». Режим 
доступу: www.1911encyclopedia.org/Torture. 
2   Stephanie J. Spencer. A. and Others v. Secretary: The Use of Torture Evidence Against 
Criminal Defendants. Temple International and Comparative Law Journal Vol. 21, p. 205. 
3 Руська Правда. [Переклад зроблено за виданням: Правда руська. Тексти на основі 
7 списків та 5 редакцій. Склав та підготував до друку проф. С. Юшков. — К.: ВУАН, 
1935. — Редакція IV. — С. 137–144. (На основі тексту Архівної комісії АН СРСР, 
№ 240, Новгородський 1-й літопис XV ст.)].
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Такий специфічний вид тортур, як «ордалія», або «Божий 
суд», отримав своє розповсюдження в юридичній практиці 
вирішення кримінальних справ. Ордалія не була насильниць-
ким засобом примушування визнання вини, а скоріше являла 
собою засіб встановлення юридичної істини у справі шляхом 
звернення до волі Творця, яка вирішувалася на підставі того, 
що особи, які судилися добровільно, піддавали себе випробу-
ванню, зазвичай гарячим залізом або кип’яченою водою, або 
судовими поєдинками тощо, і таким чином на підставі травм 
через деякий час виявляли, на чиєму боці була правда, а отже 
й істина. «Ордалія» протягом досить тривалого періоду часу 
залишалася складовою частиною кримінального судочинства 
у середньовічній Франції та Німеччині, яка в більш пізні часи 
застосовувалася все рідше й рідше. З рецепцією римського 
права у ХІІ–ХІІІ ст. починають переважати більш раціональ-
ні правові методи, в тому числі процесуальні, більш вагомого 
значення набувають докази вини, які необхідно було надати 
суду, арбітру по справі, зокрема свідчення осіб та визнання 
вини обвинуваченим. По мірі розвитку інквізиційного про-
цесу, що спирався на розслідування справи, на перший план 
виходить «визнання вини» (confessio) обвинуваченим, яке 
йменується «царицею доказів» (regina probatioum), оскіль-
ки в більшості справ вирок не міг виноситися за відсутності 
визнання вини підсудним, та участь позивача в такому про-
цесі не була обов’язковою, а головну роль у процесі розгля-
ду справи грали судді. Тому тортури використовувалися як 
основний засіб отримання визнання вини здебільшого в кон-
тинентальному кримінальному процесі (теоретично це по-
винні були бути «помірні тортури»), особливо в процесі, що 
провадився «святою інквізицією». Тортури визнаються за-
конними і в прийнятому у 1533 році кримінальному статуті 
Карла (Constitutio criminalis Carolina), який мав силу на всій 
території імперії1. Однак у більшості випадків тортури засто-
совуються за наявності «достатніх фактичних підстав» щодо 

1 Гуревич А. Я. Пытка // Словарь средневековой культуры. — М., 2003. — С. 400–404.
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необхідності їх застосування. Однак, тортури не застосовува-
лися в англосаксонській системі кримінального процесу при-
близно з XVII ст.

Таким чином, «зізнання» із застосуванням тортур, починаю-
чи з ХІІІ ст., оцінювалося суддями під час розгляду криміналь-
них справ як найбільш вірогідний та найкращий доказ вини 
особи у вчиненні злочину. Жодні інші докази не мали такого 
значення, як зізнання, оскільки навіть свідчення двох поважних 
осіб-свідків не могли мати такої доказової ваги та значення, як 
особисте зізнання. Тортури під час зізнання застосовувалися 
таким чином для виявлення деталей вчинення злочину, про які 
міг знати тільки сам злочинець, тобто, як зазначає «Кароліна» 
1532 року (Constitutio Criminalis Carolina), «деталі, про які осо-
ба не могла не знати». Хоча навіть і у цьому випадку зізнання 
щодо певних обставин вчинення злочину мало перевірятися в 
судовому порядку. Наприклад, у випадку, якщо особа зізнала-
ся, що вона сховала предмет чи знаряддя злочину у певному 
місці, суддя мав перевірити, чи дійсно він там захований. Од-
нак застосування тортур у переважній більшості випадків при-
зводило до зізнання невинуватої особи у злочині, якого вона не 
вчиняла1.

З точки зору кримінального процесу та розслідування кримі-
нальних справ, професор Джон Ленгбайн проводить паралель 
між «зізнанням у вчиненні злочину у період досередньовіччя» 
та сучасним «клопотанням про визнання вини» (guilty plea — 
plea bargaining)2. Він вважав, що «зізнання під тортурами» та 
«угода про визнання вини» мають спільний компонент: обидва 
самообвинувачення здійснюються під тиском, відповідно фі-
зичним (у першому випадку) та моральним (у другому випад-
ку). Інша подібність полягає у тому, що було достатньо мати 

1 Пушкар П. В. Кандидатська дисертація «Угода про визнання вини у сучасному порів-
няльному процесі». — К., 2005. 
2 Langbein J. H. Prosecuting Crime in Renaissance: England, Germany, France. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press. — 1974. — Р. 3–22. — 321 p. 
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«зізнання» особи або її «каяття»1 для винесення обвинуваль-
ного вироку проти неї2. Вважалося, що суди суто теоретично 
не могли помилятися у призначенні покарання, бо вони вда-
валися до так званого «суду Божого» (ordeal): «рішення вино-
силися від імені Бога, який не може помилятися», ocoбливо це 
стосувалося судів Католицької церкви та Святої інквізиції3. 

У Англії тортури було скасовано у 1640 році — вперше в 
Європі. Однак деякі подібні практики продовжували засто-
совувати аж до 1772 року.4 Тортури при допитах ув’язнених в 
Росії були законодавчо санкціоновані і навіть дозволені аж до 
ХІХ ст., однак на практиці застосовувалися і в більш пізній час 
(зокрема, це були батіг, диба, катування вогнем тощо). Це було 
пов’язано із тим, що російський кримінальний процес до Своду 
законів5 був побудований на кшалт німецького дореформова-
ного процесу, або, як він частіше за все називається в юридичній 
літературі, «розшукового кримінального процесу». Розшук, як 
особливий порядок розгляду кримінальних справ, використо-
вував «катування», за результатами якого вирішувалась спра-
ва, так що разом з цим найголовнішим питанням поставали 
умови, за яких тортури могли «легітимно» застосовуватись6. 

1 Цікаво, що за «зізнання у вчинених злочинах» Свята Інквізиція або Церква теж 
дарувала або пропонувала відповідні знижки щодо покарання, навіть у справах таких 
відомих «єретиків», як Копернік, Жанна Д’Арк та Галілео Галілей. 
2 Langbein J. H. Torture and the Law of Proof: Europe and England in the Ancien Regime. 
Chicago, Illinois, U.S.A.: Univ of Chicago Press. — 1977. — Р. 192. — 227 p. 
3 Langbein J. H. Torture and Plea Bargaining//University of Chicago Law Review. — 
Vol. 3. —1978. — Р. 12–19. 
4 Stephanie J. Spencer. A. and Others v. Secretary: The Use of Torture Evidence Against 
Criminal Defendants. Temple International and Comparative Law Journal. — Vol. 21. — 
Р. 205.
5 Тобто до «Порядку кримінального судочинства» по Своду видань 1832, 1842 та 1857 
рр. Див. И. Я. Фойницкий. Курс уголовного судопроизводства. Том І. «Альфа». — 
СПб.: 1996. — С. 33. 
6 Слід зазначити, що у 1742 році імператриця Єлизавета Петрівна регламентувала 
процедуру застосування тортур та список осіб, які мали бути присутніми під час їх 
застосування. Це були судді (слідчі), секретар суду (або слідча комісія), піддячий або 
співробітник Таємної канцелярії та лікар. При цьому обвинуваченого попереджували 
про те, де він знаходився, та пояснювали, чим можуть загрожувати відмова від дачі 
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При цьому доказами у кримінальній справі, крім свідчень під 
тортурами, вважалося затримання особи на місці злочину (іn 
flagrante delicto), загальний чи поголовний обшук, показання 
свідків, самообмова та визнання вини1. Дещо пізніше Петро І 
реформує кримінальний процес та обмежує застосування тор-
тур, застосування яких було обмеженим в подальшому Кате-
риною ІІ та повністю відміненим за часів Олександра І в 1801 
році2. Нелюдське та жорстоке поводження відображалося не 
тільки у проведенні слідчих дій, охороні правопорядку органа-
ми поліції, а й в умовах тримання осіб під вартою та відбування 
покарання за царських та дореволюційних часів3.

Застосування тортур, нелюдського та принижуючого по-
водження та покарання також досить часто застосовувалося в 
практиці повсякденної роботи радянських органів внутрішніх 
справ, при застосуванні покарання, включаючи такі види пока-
рання, як примусові роботи та перебування у спеціальних та-
борах ГУВП тощо. Більш того, слід зазначити, що застосуван-
ня фізичних методів впливу в слідчій практиці органів НКВС 
було санкціоновано особисто Й. Сталіним у часи політичних 
репресій, як це зокрема зазначалося в доповіді М. Хрущова.4 
Зокрема, в шифротелеграмі, направленій Сталіним 10 січня 

показань та дача неправдивих показань, розповідали про засоби катувань, що могли 
бути застосовані, та про різноманітні тортури та порядок їх застосування. Якщо комісія 
доходила висновку про небажання особи давати правдиві показання, навіть неявно, і 
небажання особи співробітничати, то застосовувалося катування, при цьому в першу 
чергу катували донощика, таким чином гіпотетично зменшуючи можливість обмов-
лення особи. Особу, яка зізналася у обвинуваченнях, потрібно було катувати тричі, для 
того щоб ці докази були визнані достовірними, оскільки навіть незначні зміни у свід-
ченнях розцінювались як поява нових доказів, таким чином знову ж таки упереджу-
ючи дачу неправдивих показань. [Електроннийресурс] //Сайт «Политзеки». Режим 
доступу:http://politzeki.mypeople.ru/users/politzeki/wiki/pytki/.
1 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Том І. — СПб., 1996. — С. 33. 
2 Там само. — С. 34. 
3 Наприклад, кошовий отаман Петро Кальнишевський провів біля 26 років в холодній 
камері розміром 1 на 2 квадратні метри, при цьому виходивши назовні три рази на 
рік. 
4 Хрущев Н. С. О культе личности и его последствиях. Доклад XX съезда КПСС. 
[Електронний ресурс] // Сайт «Агітклуб». Режим доступу: http://www.agitclub.ru/
spezhran/hruzev1.htm. 
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1939 року секретарям обкомів, крайкомів, ЦК нацкомпартій, 
наркомам внутрішніх справ, начальникам управлінь НКВC, 
Сталін зазначав, що: 

«(...) ЦК ВКП(б) роз’яснює, що застосування фізичного на-
сильства в практиці НКВС дозволено з 1937 року з дозволу ЦК 
ВКП(б) ... Відомо, що всі буржуазні розвідки застосовують фізич-
ний вплив стосовно представників соціалістичного пролетаріату, і 
при цьому застосовують його в найгірших формах... Запитується, 
чому соціалістична розвідка більш гуманна по відношенню до не-
виправних агентів буржуазії, заклятих ворогів робочого класу та 
колгоспників. ЦК ВКП(б) вважає, що метод фізичного впливу по-
винен обов’язково застосовуватися і надалі, у вигляді виключен-
ня, по відношенню до явних та не роззброєних ворогів народу, як 
єдиний правильний та доцільний метод».
Загальновідомо, що в часи «культу особи» тортури, нелюд-

ське або принижуюче поводження чи покарання були одним 
із основних методів придушення будь-яких проявів інакомис-
лення. Ці методи діяльності правоохоронних органів1, зокрема 
дії слідства, спрямовані на вибиття зізнання з підслідних осіб 
за абсурдних обвинувачень2, та організація діяльності органів 
виконання покарань, включаючи систему ГУЛАГів, широко 
висвітлювалася в дисидентській та ранній пострадянській ху-
дожній літературі3. Вони також були предметом критики пра-
возахисників того часу, «західних» засобів масової інформації 
та політиків того часу.

Застосування фізичного насильства стало «суворо забороне-
ним» 4 квітня 1953 року, коли новий міністр внутрішніх справ 
Л. Берія4 видав наказ «Про заборону застосування до арештова-

1 Сенько А. Правозащитная функция прокуратуры: исторический и международно-
правовой аспекты // Юстиция Беларуси. — 2001. — № 4. [Електронний ресурс] //Сайт 
«Юстиція Білорусі». Режим доступу: http://www.justbel.info/2001-4/art25.htm 
2 Відповідно до практики радянських судів того часу визнання вини могло вважатися 
достатнім для винесення обвинувального вироку та застосування кримінально-правових 
санкцій. Peter H. Solomon, Jr. Soviet Criminal Justice under Stalin. CUP, 1996. — Р. 120–121.
3 Наприклад, це стосується такого відомого твору, як «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра 
Солженіцина.
4 23 грудня 1953 року спеціальне судове слухання Верховного суду СРСР винесло 
вирок Л. Берії і засудило його до розстрілу. 
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них будь-яких засобів примусу та фізичного впливу», де гово-
рилося про застосування тортур у внутрішніх в’язницях МДБ 
СРСР, із застосуванням спеціально-підготовлених осіб, при-
міщень та засобів тортур. Застосування тортур як засобів право-
охоронної діяльності, з метою встановлення і забезпечення со-
ціалістичного правопорядку та «боротьби з бандитизмом», як і з 
«антирадянською діяльністю» ОУН та УПА, також неодноразо-
во зустрічалося під час проведення спеціальних операцій НКВС 
в Західній Україні у кінці 40-х — на початку 50-х років1.

Пізніше тортури, нелюдське чи таке, що принижує гідність, 
поводження чи покарання, як вважалося, не застосовувалися в 
СРСР2, хоча відомі непоодинокі випадки застосування фізич-
ного примусу та заподіяння шкоди громадянам СРСР — особ-
ливо це стосувалося осіб, що перебували під слідством, під вар-
тою, в місцях позбавлення волі, — застосування примусового 
лікування від наркоманії, алкоголізму та психічних розладів, 
заснованих не на реальному медичному діагнозі, а на підставі 
«інакомислення» та «антирадянської діяльності»3, при цьому 
досить часто правоохоронні органи виходили за межі своїх 
повноважень та дозволеного застосування примусу, виконую-
чи розпорядження та завдання адміністративного бюрократич-
ного апарату4. І хоча Міжнародний пакт про громадянські та 

1 Докладная записка о фактах грубого нарушения советской законности в деятель-
ности т.н. Спецгрупп МГБ (Совершенно секретно). От военного прокурора войск 
МВД Украинского округа, 15 февраля 1949 г., № 4/001345, Секретарю Центрального 
Комитета КП(б) Украины товарищу Н. С. Хрущеву. Центральный государственный 
архив общественных объединений Украины (бывший партийный архив Института 
истории партии при ЦК Компартии Украины). Ф. 1, оп. 16, д. 68, л. 2–10.
2 Конституція СРСР 1924 складалася із двох частин, які не містили положень щодо 
прав людини, навпаки, окремий розділ був присвячений ОГПУ. Конституція 1936 року 
містила деякі основні положення щодо прав людини. Зокрема, стаття 127 Конституції 
СРСР 1936 року гарантувала право на недоторканість особи. Деякі положення щодо 
прав людини також містила Брежневська конституція СРСР 1977 року. 
3 Система «каральної» психіатрії була знищена в СРСР тільки у 1988 році, з пере-
дачею до Міністерства охорони здоров’я психіатричних лікарень спеціального типу 
МВС СРСР та зняття з психіатричного обліку 776 тисяч пацієнтів. 
4 «О законодательстве по вопросу о принудительном лечении и трудовом перевоспи-
тании лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией». Заключение комитета консти-
туционного надзора СССР от 25 октября 1990 г. № 8 (2–10).
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політичні права та Міжнародний пакт про економічні, соціаль-
ні та культурні права були прийняті в 1966 році, а ратифіковані 
в СРСР у 1973 році, ці документи не реалізовувались практич-
но та на достатньому ефективному рівні. Слід також зазначити, 
що Конституції СРСР 1936 року та 1977 року хоча й містили 
положення стосовно захисту прав людини та декларували лю-
дину як найвишу соціальну цінність соціалістичної держави, 
насправді були документами невиконуваними, у великій мірі 
фіктивними та насправді являлися елементами політичної 
пропаганди, аніж були нормативно-обов’язковими документа-
ми прямої дії, та скоріш були спрямовані на популяризацію со-
ціально-економічних прав. Більш того, на рівні роботи органів 
МВС пропагувалися основні завдання радянської міліції, які 
стосувалися «захисту громадян, їх прав, свобод та законних ін-
тересів від протиправних посягань»1. Однак, незважаючи на те, 
шо фізичний чи психологічний вплив на підозрюваних осіб не 
дозволявся і був забороненим, все ж таки на практиці трапля-
лися непоодинокі випадки застосування тортур, нелюдського 
або такого що принижує поводження. Наприкінці ж свого існу-
вання органи влади СРСР прийняли досить велику кількість 
нормативних документів, включаючи Закон «Про міліцію», 
що мали на меті вплинути на незаконну практику застосуваня 
тортур та «вибиття показань», які однак докорінним чином не 
змінили систему функціонування правоохоронних органів та 
«сумну» практику їх роботи, особливо в останні роки існуван-
ня СРСР, що характеризувалися високим зростанням злочин-
ності та високою корумпованістю правоохоронних органів.

Дискусія стосовно можливості застосування «катування» та 
інших форм забороненого поводження триває і зараз у США, в 
контексті розслідування терористичних злочинів, де застосу-
вання «спеціальних методів ведення допиту із застосуванням 
фізичного примусу» використовувалося під час розслідування 
діяльності терористичної організації Аль-Каїда. Така ж дилема 
постала і перед правоохоронними органами Ізраїлю, які вико-

1 Закон СССР «О Советской милиции», N 2001-1 от 6 марта 1991 года.
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ристовували «допит із застосуванням фізичного або психо-
логічного примусу» з метою розкриття можливих наступних 
терористичних актів (так званий «ticking bomb scenario» або 
українською мовою сценарій, за яким «бомба, що має зараз ви-
бухнути»)1.

Що стосується заборони катувань, нелюдського або такого, 
що принижує гідність, поводження чи покарання в роки піс-
ля визнання незалежності України, а також забезпечення цьо-
го права — не бути підданим вищезазначеному поводженню, 
то це питання, напевно, залишається найбільш «болючим» та 
проблемним в роботі правоохоронних органів, органів системи 
внутрішніх справ та органів виконання покарань, зокрема з точ-
ки зору забезпечення дотримання цієї абсолютної заборони2. 
Наприклад, проблемним моментам стосовно функціонування 
системи запобігання катуванню в системі органів виконання 
покарань була приділена увага в Указі Президента України 
«Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження 
справедливого суду в Україні відповідно до європейських стан-
дартів» від 10 травня 2006 року, N 361/20063. Також вносяться 

1 Nigel S. Rodley. The prohibition of Torture: Absolute means Absolute. Denver Journal of 
International Law and Policy, Vol. 34, p. 145, pp. 158 - 159. Eric A. Posner, Adrian Vermeule. 
Should Coercive Interrogation be Legal? // 104 Michigan Law Review. — Vol. 104. — 
Р. 671.
2   Наприклад, у зверненні Президента до Верховної Ради України у зв’язку з 
Посланням Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовніш-
нє становище України у 2005 році» зазначається, що: «… останніми роками мало місце 
багато свідчень про порушення прав людини у кримінальному процесі. Так, лише 
у 2005 році до Секретаріату Президента у своїх зверненнях громадяни скаржилися 
на неправомірні дії працівників прокуратури (понад 7 тисяч скарг) та міліції (понад 
6 тисяч скарг), на відмову у порушенні та закритті кримінальних справ (понад 2 тисячі 
скарг), на тяганину при розслідуванні кримінальних справ (понад 2 тисячі). За даними 
Уповноваженого з прав людини, до третини обвинувачених застосовуються тортури 
на етапі досудового слідства».
3 В частині стосовно суміжних інститутів у ній зазначається, що «…4. Для підви-
щення ефективності виконання судових рішень у кримінальних справах необхідно 
вдосконалити організацію пенітенціарної системи. Держава повинна вживати заходів, 
спрямованих на приведення пенітенціарної системи у відповідність із світовими і 
європейськими стандартами, рішуче запобігати будь-яким проявам катування, тортур, 
іншого нелюдського або такого, що принижує честь і гідність, поводження з особами, 
яких тримають під вартою, або засудженими. Слід забезпечити виконання відповідних 
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відповідні пропозиції стосовно комплексного реформування 
системи виконання покарань, із урахуванням міжнародних 
стандартів захисту прав людини1 і законодавства у цій галузі2 
та галузі здійснення правоохоронної діяльності, зокрема шля-
хом моніторингу діяльності МВС та забезпечення прав і сво-
бод людини через створення відповідних мобільних груп3.Не 
останню роль у цій системі заходів грають заходи, спрямовані 
на виконання рішень Європейського суду з прав людини, де 
визнається порушення цієї абсолютної заборони.

2.  Визначення термінів

а.  Словникове визначення терміна «катування» 
або «тортури»

Яким чином можна визначити термін «тортури»? По-пер-
ше, саме слово «тортури» іншомовного походження. Етимоло-
гічне значення цього терміна походить з латини, а точніше  від 
дієслова «torquere», що означає «викручувати, крутити, пору-
шувати, перекручувати, спотворювати, нівечити» тощо. «Тор-
тури» в словниковому значенні означають заподіяння сильно-
го фізичного або психологічного болю з метою примушування 
особи до певних дій або надання інформації чи певних відомос-

зобов’язань, які Україна взяла на себе зі вступом до Ради Європи відносно підконт-
рольності пенітенціарної системи. Функції управління пенітенціарними установами 
та їхньої охорони мають бути розділені і закріплені за різними органами».
1 Див., наприклад, Постанову Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1090, 
«Про затвердження Державної програми покращення умов тримання засуджених та 
осіб, взятих під варту, на 2006 — 2010 роки», де зазначається, що «матеріально-техніч-
на база установ виконання покарань та слідчих ізоляторів і умови тримання засудже-
них та осіб, взятих під варту, не повною мірою відповідають вимогам» міжнародних 
стандартів, в тому числі стосовно катувань та нелюдського, принижуючого гідність 
поводження чи покарання. 
2 Методичні рекомендації Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з 
прав людини «Щодо здійснення експертизи нормативно-правових актів (їх проектів) 
на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» (із змі-
нами, внесеними від 22 січня 2007 року), від 15 серпня 2006 року.
3 Наказ Міністерства внутрішніх справ України, від 31 серпня 2006 року N 894 «Про 
організацію діяльності постійно діючих мобільних груп з моніторингу забезпечен-
ня прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ» 
(Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2006 р. за № 1130/13004). 
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тей. Вони також можуть означати жорстокі дії стосовно особи, 
такі як заподіяння страждань, мордування, муку, а також свідо-
ма бездіяльність, яка спричиняє сильні фізичні чи психологіч-
ні наслідки, що можна прирівняти до катування. В деяких ви-
падках тортури означають заподіяння сильного болю з метою 
покарання особи або з метою впливу на особу шляхом засто-
сування фізичного впливу. Інші словникові значення терміна 
«тортури» означають застосування сили до осіб, підозрюваних 
у вчиненні злочину, з метою зізнання у вчиненні злочину або 
викритті своїх спільників1.

Розглядаються наступні види тортур та дії (чи свідома без-
діяльність), пов’язані із їх застосуванням:

– нанесення тяжких травм або ушкоджень тупими пред-
метами, які можуть включати в себе фізичні ушкод-
ження або травми, нанесення побоїв, побиття різками 
чи батогом, диба, ластівка, «палестинське підвішуван-
ня», тобто загалом нанесення тяжких тілесних ушкод-
жень, що спричиняють сильний та тривалий розлад 
здоров’я; 

– проникаючі ушкодження — рани від пострілів, шрапнелі, 
колоті рани та різані рани або розрізи чи порізи;

– підвішування;
– опіки хімічного та термічного характеру, застосуван-

ня тортур, пов’язаних із змінами температури (холод та 
жар);

– придушування: мокре, сухе та хімічне тощо;
– застосування електроструму та електрошоку; 
– медичні експерименти з особою та застосування медич-

них препаратів;
– перебування у екстремальних умовах, тобто стояння в 

певних фізично незручних позах протягом тривалого пе-
ріоду часу та екстремальних умовах освітлення, вентиля-
ції, гігієни, опалення чи його відсутності, неможливості 
задовольнити фізіологічні потреби;

1   Балл М. І. Англо-український словник. — К., 1996.



64

Європейський суд з прав людини. Судова практика

– «статеве катування» або сексуальне насильство, або на-
несення травм геніталіям, ґвалтування тощо; 

– психологічні катування можуть включати прямі погрози, 
обмеження діяльності органів чуття, тобто зору, слуху 
тощо (наприклад, надягання мішків, протигазу і т. п. на 
голову), одиночне перебування під вартою, удаване «ви-
конання вироку» тощо.

Англійській термін «torture» перекладається українською 
мовою і як «тортури», і як «катування». Проте, незважаючи 
на синонімічність зазначених термінів, їх тлумачення дещо 
відрізняється: в українській мові, як зазначалося вище, сло-
во «тортури» переважно «означає фізичне насильство під час 
допиту з метою домогтися якихось свідчень чи інформації 
від особи», або насильницькі дії проти волі особи з метою от-
римання відомостей від особи1. Цьому терміну найбільш за 
все відповідає російський термін «пытка»2, який тлумачний 
словник В. Даля визначає як «упереджений допит (допрос с 
пристрастием), зі знущаннями та стражданням», який було 
відмінено у часи Катерини ІІ3. Тобто термін «тортури» охоп-
лює більш вузьке та специфічне поняття, ніж «катування», 
яке пов’язано із мученням особи у широкому розумінні, за-
вданням фізичних страждань взагалі, жорстоке або люте по-
водження чи звірство4. В деяких випадках сучасне словнико-
ве визначення катування — це завдання сильних моральних 
страждань під час допиту обвинуваченого5. Однак, на нашу 
думку, термін «катування» регулює заборону жорстокого по-
водження ширше, відображаючи всі можливі випадки такого 
поводження на родовому рівні, а не тільки моделюючи кон-

1 Зайцев Ю. Стаття 3 Європейської конвенції з прав людини: специфіка тлумачення та 
застосування. — Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. — 
Український центр правничих студій. — К., 2001. — С. 13; Права людини у діяльності 
органів внутрішніх справ : навч. посіб. — Х., 2006. — С. 58.
2 Сучасний російсько-український словник / за ред. М. Зубкова. — Х., 2003.
3 Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. — М., 2001.
4 Сучасний тлумачний словник української мови. — К., 2006.
5 Там само.
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кретно визначену ситуацію1. Саме тому застосування цього 
терміна буде більш вдалим з нашої точки зору.

б.  Юридичне визначення терміна «катування» 
в законодавстві України

Існує і юридичне визначення катування, закріплене як в 
міжнародних нормативних документах, так і в національно-
му законодавстві та практиці його застосування. Зокрема, в 
спеціальних юридичних тлумачних словниках, «катування» 
визначається як категорія кримінально-правова, пов’язана 
із заподіянням фізичного болю або фізичного чи морального 
страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших на-
сильницьких дій з метою спонукання потерпілого або інших 
осіб до вчинення дій, що суперечать їх волі2. Катування нале-
жить до тяжких та свідомо жорстоких, нелюдських та прини-
жуючих людську гідність видів поводження і за своєю суттю є 
протиправним, злочинним діянням, спрямованим проти життя 
та здоров’я особи.

Заборона катування та жорстокого поводження встанов-
люється у ст. 28 Конституції України, яка є нормою прямої 
дії, тобто може застосовуватися судами та іншими правозасто-
совчими органами, включаючи правоохоронні органи безпо-
середньо. Це положення передбачає, що «ніхто не може бути 
підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 
принижує його гідність, поводженню чи покаранню (частина 
1 статті 28)». Більш того, частина 2 ст. 28 Конституції України 
говорить про те, що «жодна людина без її вільної згоди не може 
бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам». Від-
повідні положення містяться в Кримінально-процесуальному 
кодексі України та Законі України «Про міліцію». Зокрема, 

1 Зайцев Ю. Стаття 3 Європейської конвенції з прав людини: специфіка тлумачення та 
застосування. — Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини.  — 
Український центр правничих студій. — К., 2001. — С. 13; Права людини у діяльності 
органів внутрішніх справ : навч. посіб. — Х., 2006. — С. 58. 
2 Юридичний словник / за ред. В. Г. Гончаренка. Академія Адвокатури України. — К., 
2005. — С. 190.



66

Європейський суд з прав людини. Судова практика

ст. 22 КПК «забороняється домагатись показань обвинуваче-
ного та інших осіб, які беруть участь у справі, шляхом насиль-
ства, погроз та інших незаконних заходів», а частиною 4 ст. 12 
Закону «Про міліцію» визначається, що при застосуванні сили 
та якщо такого застосування сили уникнути не можна — «вона 
не повинна перевищувати міри, необхідної для виконання 
покладених на міліцію обов’язків і має зводитись до мінімуму 
можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників та ін-
ших громадян»1.

Визначити склад злочину катування було запропоновано в 
Кримінальному кодексі України тільки у 1999 році, після прий-
няття Постанови Верховної Ради України «Про проект Закону 
України про внесення змін та доповнень до Кримінального ко-
дексу України (щодо визначення катування як окремого виду 
злочину та призначення найсуворішого виду покарання за ньо-
го). Однак зміни до Кримінального кодексу України стосовно 
визначення цього виду забороненого поводження були внесені 
тільки у 2005 році із прийняттям Закону України № 2322-IV 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо посилення правового захисту громадян та запровад-
ження механізмів реалізації конституційних прав громадян 
на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, без-
пеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)» від 
12 січня 2005 року. При цьому не можна сказати, що цей проект 
закону був пріоритетним для Верховної Ради України2, навіть 
незважаючи на закріплення права на особисту недоторканість 
і заборону катувань.

У Кримінальному кодексі України термін «катування» виз-
начається наступним чином (ст. 127 «Катування»): 

1 Права людини у діяльності органів внутрішніх справ: Навч. посіб. — Харків, 2006. — 
С. 58. 
2 У порядку денному сесії Постанові ВРУ «Про порядок денний п’ятої сесії Верховної 
Ради України третього скликання» від 2 березня 2000 року, № 1503-III, проект 
цього закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуально-
го кодексів України (щодо катування) (друге читання, відповідно до доручення від 
1 грудня 1999 року), поданий депутатом Ю. Кармазіним, не вважався одним із пріори-
тетних нормативних актів.
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«… Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного 
болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення 
побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати 
потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, в 
тому числі отримати від нього або іншої особи інформацію, свід-
чення або визнання, покарати за його дії, які він скоїв або у скоєн-
ні яких підозрюється, або залякування його або інших осіб».
Окремо кваліфікуються вищезазначені дії, вчинені групою 

осіб (частина 2 ст. 127), та дії, передбачені частиною першою 
або другою ст. 127, якщо вони вчинені працівниками правоохо-
ронних органів, а також дії, що призвели до загибелі людини 
(частина 4 ст. 127).

Подібним до складу злочину «катування» в кримінально-
му праві України є склад злочину «мордування», який дещо 
відрізняється від катування своєю юридичною структурою 
та сутністю. Скоріше він відповідає визначенню іншого по-
водження, що за своїм характером та отупінню, а також ін-
тенсивністю заподіяння страждань фізичного чи морального 
характеру не може вважатися катуванням. Зокрема, ст. 126 
Кримінального кодексу визначає «побої і мордування» як 
«умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насиль-
ницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили 
тілесних ушкоджень». Ті ж самі діяння, що мають характер 
мордування, вчинені групою осіб, або з метою залякування 
потерпілого чи його близьких, передбачаються частиною 2 
ст. 126 Криміналь ного кодексу. 

Додатковою кваліфікуючою ознакою здійснення цього зло-
чину, що зокрема стосується діяльності правоохоронних ор-
ганів чи службових осіб цих органів1, можуть бути дії або без-
діяльність службової особи, тобто діяння, заборонені ст. 365 

1 Відповідно до Кодексу «службовими особами є особи, які постійно чи 
тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають пос-
тійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно 
від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпо-
рядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі 
обов’язки за спеціальним повноваженням» (ст. 364 КК України).
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Кримінального кодексу України. Зокрема, частина 1 ст. 365 КК 
України визначає «перевищення влади або службових повно-
важень» як «умисне вчинення службовою особою дій, які явно 
виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони 
заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та ін-
тересам окремих громадян, або державним чи громадським ін-
тересам, або інтересам юридичних осіб». Більш того, частина 2 
ст. 365 КК України визначає додаткову кваліфікаційну ознаку 
«перевищення влади або службових повноважень», у випадку, 
якщо таке перевищення влади «супроводжувалося насильс-
твом, застосуванням зброї або болісними і такими, що обража-
ють особисту гідність потерпілого, діями», а частина 3 цього 
положення встановлює таку додаткову кваліфікаційну ознаку, 
як «дії (причому тільки дії), якщо вони спричинили тяжкі на-
слідки». Така сама позиція висловлюється і в постанові Плену-
му Верховного Суду від 26 грудня 2003 року № 15 «Про судо-
ву практику у справах про перевищення влади або службових 
повноважень»:

«(…) 12. У разі, коли при перевищенні влади або службових пов-
новажень фізичне насильство полягало в катуванні, відповідаль-
ність за яке передбачена ч. 1 ст. 127 КК, вчинене охоплюється ч. 2 
ст. 365 цього Кодексу. Якщо ж катування містило ознаки злочину, 
відповідальність за який передбачена ч. 2 ст. 127 КК, дії службової 
особи необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів — за ч. 2 
ст. 127 і ч. 2 ст. 365 КК. 

Перевищення влади або службових повноважень, поєднане 
з незаконним позбавленням особи волі (ч. 1 або ч. 2 ст. 146 КК), 
кваліфікується за ч. 2 ст. 365 КК, а якщо таке позбавлення волі по-
тягло тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 146 КК), — за ч. 3 ст. 365 КК. Вчинен-
ня цих злочинів організованою групою належить кваліфікувати за 
сукупністю ч. 3 ст. 146 і ч. 3 ст. 365 КК (…)».
При цьому слід зазначити, що катування та мордування 

були додатковими кваліфікуючими ознаками складу злочину 
«умисне вбивство» (п. «е» ст. 93 КК України), тобто вбивства, 
вчиненого з особливою жорстокістю; необхідно мати на увазі, 
що законом особлива жорстокість пов’язується як із спосо-
бом вбивства, так і з іншими обставинами, які свідчать про 
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прояв винним особливої жорстокості1. Або такого злочину, як 
«втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську 
діяльність»2.

Слід зазначити, що елементами складу злочину «катуван-
ня», його об’єктивними та суб’єктивними ознаками є наступні 
елементи (ознаки):

– об’єктом злочину є здоров’я потерпілого або іншої осо-
би, при цьому іншою особою може бути будь-яка близька 
особа, якій заподіюються моральні страждання;

– об’єктивна сторона злочину включає суспільно небез-
печні протиправні дії — злочинний наслідок у вигляді 
сильного фізичного болю або фізичного чи морального 
страждання, а також причинний зв’язок між дією та на-
слідком. При цьому способом заподіяння катування є 
будь-яке вчинення насильницьких дій у їх широкому ро-
зумінні, або застосування кількох способів вчинення цих 
дій, які можуть кваліфікуватися окремо (наприклад, від-
повідно до частини 2 ст. 121 КК «умисне тяжке тілесне 
ушкодження», заподіяне шляхом сильного мучення або 
побоїв, відповідно до ст. 126 «побої та мордування», тоб-
то шляхом інших насильницьких дій);

– суб’єктивна сторона злочину характеризується виключно 
прямим умислом та спеціальною метою — спонукати по-
терпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать її волі 
(при цьому спеціальна мета може відігравати роль у розме-
жуванні складу злочину «мордування» та «катування»);

1 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 1993 року № 3 
(з останніми змінами від від 22 грудня 2006 року № 10) «Про внесення змін 
і доповнень у деякі постанови Пленуму Верховного Суду Української РСР в 
кримінальних справах», пунктом 11 цієї постанови вносяться зміни до пос-
танови Пленуму від 25 грудня 1981 року № 9 «Про практику застосування 
судами Української РСР законодавства і виконання постанови Пленуму 
Верховного Суду СРСР в справах про умисне вбивство» із змінами, внесе-
ними постановою Пленуму від 23 грудня 1988 року № 11».
2 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 року № 2 
«Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення 
неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність».
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Кваліфікуючими ознаками катування є вчинення цього зло-
чину повторно або, за попередньою змовою, групою осіб1.

Порівняльна таблиця стосовно визначення терміна 
«катування» в національному законодавстві 

та Конвенції ООН 1984 року «Проти катувань…»

Стаття 127 КК України (в редакції 
від 1 вересня 2001 року)

Стаття 1 Конвенції «Проти катувань 
та інших жорстоких, нелюдських або 
таких, що принижують гідність, видів 
поводження і покарання», 1984 року

(…) Катування, тобто умисне 
заподіяння сильного фізичного 
болю або фізичного чи морального 
страждання шляхом нанесення 
побоїв, мучення або інших 
насильницьких дій з метою 
спонукати потерпілого або іншу 
особу вчинити дії, що суперечать 
їх волі, в тому числі отримати від 
нього або іншої особи інформацію, 
свідчення або визнання, покарати 
за його дії, які він скоїв або у 
скоєнні яких підозрюється, або 
залякування його або інших осіб

… «Катування» означає будь-яку 
дію, якою будь-якій особі навмисно 
заподіюються сильний біль або 
страждання, фізичне чи моральне, 
щоб отримати від неї або від третьої 
особи відомості чи визнання, 
покарати її за дії, які вчинила вона 
або третя особа чи у вчиненні яких 
вона підозрюється, а також залякати 
чи примусити її або третю особу, чи 
з будь-якої причини, що ґрунтується 
на дискримінації будь-якого виду, 
коли такий біль або страждання 
заподіюються державними 
посадовими особами чи іншими 
особами, які виступають як офіційні, 
чи з їх підбурювання, чи з їх відома, 
чи за їх мовчазної згоди

Деякі автори, зокрема А. Бущенко, стверджують стосовно 
формулювання, закріпленого у ст. 127 КК України, що:

– у запропонованій редакції ознакою «катування» зали-
шається «насильницька дія», що звужує сферу застосу-
вання статті порівняно з визначенням Конвенції, яка виз-
нає катуванням «будь-яку дію», «що завдає сильний біль 
або страждання», хоча звуження визначення катування за 
ознакою «насильницької дії» може здатися неважливим 

1 Див. більш детально Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу 
України / за ред. С. С. Яценка. — К., 2002. — С. 267–268.
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з погляду завдання болю, тому що біль може завдаватися 
лише насильницькими діями. Але воно має важливе зна-
чення щодо страждань, які можуть викликатися не тільки 
насильницькими діями, але й створенням певних обста-
вин. Такі обставини у певних випадках можуть створюва-
тися діями, що самі по собі не є насильницькими;

– визначення, викладене у «Конвенції проти тортур», 
розраховане лише на представників держави, але автори 
проекту виклали його стосовно загального суб’єкта зло-
чину і потрапили у смислову пастку. Лише представнику 
держави може бути необхідне «визнання» у тому техніч-
ному значенні, у якому воно використане Конвенцією. 
Якщо застосувати мету «отримати визнання» до загаль-
ного суб’єкта, це розширить значення «визнання» далеко 
за межі його звичного значення. Певною мірою це сто-
сується й мети «покарати за дії»1.

Іншими авторами, зокрема Ю. Бєлоусовим, виділяються на-
ступні недоліки визначення терміна «катування» у КК Украї-
ни:

– ознакою «катування» залишається «насильницька дія», 
що звужує можливості застосування статті, оскільки 
може не включати створення певних обставин, причому 
діями не обов’язково насильницькими, за яких особі за-
подіюється «катування»;

– закон викладає визначення катування в частині 1 ст. 127 
КК України, стосовно загального суб’єкта злочину, а не 
стосовно службових осіб держави. Це створює певну не-
логічність, наприклад, що стосується «отримання зізнан-
ня» або певною мірою мети «покарання за дії»;

– термінологія ст. 127 КК України не узгоджується з ус-
таленим понятійним апаратом, що використовується у 

1 Бущенко А. Захист від катувань, нелюдського і такого, що принижує гідність, повод-
ження в практиці Європейського суду з прав людини // Проти катувань. Європейські 
механізми запобігання катуванням та жорстокому поводженню / Харківська правоза-
хисна група. — Х., 2003. — 160 с.; Права людини у діяльності органів внутрішніх справ : 
навч. посіб. — Х., 2006. — С. 58. 
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КК України, тому на практиці можуть виникнути сут-
тєві проблеми з визначенням таких критеріїв, як «фі-
зичний біль або фізичне страждання» з погляду шкали 
тяжкості шкоди, завданої здоров’ю особи, виду став-
лення до шкідливих результатів (умисел чи необереж-
ність).1

З нашої точки зору визначення складу злочину «катуван-
ня», в такому вигляді, в якому воно існує зараз, не є вдалим. 

По-перше, саме значення терміна «дія» («act», як це зазначе-
но в Конвенції) не включає в себе «бездіяльність», або «свідому 
бездіяльність», оскільки визначення «катування» відповідно 
до статті 1 Конвенції ООН проти катувань 1984 року містить 
саме таке визначення — «свідома бездіяльність» (deliberate 
omission).2 Це підтверджується також законодавчими актами 
інших країн, наприклад, Канади, де «катуванням» визнається 
також «будь-яка дія або бездіяльність, якою особі завдаються 
біль або страждання, фізичні чи моральні, які застосовуються 
до особи за наявністю прямого умислу3. Тобто, таким чином, 
бездіяльність, що має своїм наслідком «катування» особи, 
має кваліфікуватися додатково за іншою статтею КК або за 
сукупністю 127 статті КК та у зв’язку із злочинною бездіяль-
ністю. Прикладом такої бездіяльності може бути ненадання 
ув’язненому їжі або води, зважаючи на те, що інші елементи 
складу злочину були наявні4. 

1 Бєлоусов Ю. Л. Заборона катувань та жорстокого поводження у діяльності міліції 
(Глава 4) //  Права людини у діяльності органів внутрішніх справ : навч. посіб. — Х., 
2006. — С. 58. 
2 Curzon. L. B. Dictionary of Law. Sixth Edition. — Longman, 2002.
3 Законодавчий акт стосовно заборони катування провінції Юкон. (Torture Prothibition 
Act of Yukon Territory, www.gov.yk.ca/legislation/acts/topr.pdf; Code criminal (Partie VIII): 
Infractions contre le personne et la reputation (Article 269.1, «Torture»); Також стосовно 
визначення «катування» див. рішення Міжнародного кримінального суду стосовно 
Югославії у справі «Прокурор проти Анто Фурундзія» (справа № ІТ-95-17/1-Т), 
10 грудня 1998.
4 Rodley N. Criminalisation of Torture: State Obligations under the United Nations 
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment. E.H.R.L.R. 2006 (2). — Р. 115–141.



73

Розділ ІІІ. Теорія та історія захисту прав людини

По-друге, у «катуванні», як це показує, зокрема, практи-
ка Європейського суду, можуть бути відсутні такі ознаки, як 
прямий умисел, та навпаки, існувати умисел непрямий, що не 
передбачається фабулою ст. 127 КК України, яка має на увазі 
тільки «прямий умисел»1. Можуть бути відсутні і спеціальна 
мета, тобто «умисне заподіяння», «певна мета», досягнення 
певних наслідків, примушування особи вчинити дії, чи інші 
цілі, перераховані у ст. 127 Кримінального кодексу. Прикладом 
може слугувати катування «без спеціальної мети» або «прямого 
умислу» певних найбільш незахищених від можливого свавіл-
ля правоохоронців груп осіб — психічно хворих, бездомних, 
осіб, що належать до національних меншин, малолітніх, осіб, 
що знаходяться у безпорадному стані, безпомічних осіб тощо. 
Більш того, «катування» може мати мету, яка є в принципі легі-
тимною (наприклад, у випадку примусового годування — збе-
реження життя та здоров’я особи). 

По-третє, відсутність «спеціального суб’єкта», тобто служ-
бової особи, вказує на ще одну недолугість кримінального зако-
нодавства — небажання законодавчо визнати реально існуючу 
проблему, а також на необхідність введення абсолютної забо-
рони у кримінальному законодавстві саме на дії таких служ-
бових осіб. Тобто є незрозумілим, чому законодавець визначає 
«катування» як насильницькі дії з метою отримання свідчень 
чи визнань, які в принципі здебільшого можуть вимагатися 
«службовими особами» органів внутрішніх справ під час роз-
слідування кримінальних справ чи обставин правопорушень. 
Те ж саме стосується покарання осіб шляхом катування, яке 
може здійснюватися представниками правоохоронних органів 
або органів системи виконання покарань, тобто теж «службо-
вими особами». 

1 Зокрема, відповідно до ст. 24 КК України, «прямим є умисел, якщо особа усвідомлю-
вала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала 
його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання», «непрямим є умисел, якщо 
особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяль-
ності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо 
припускала їх настання».
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Слід зазначити, що загалом надати абсолютно точне юри-
дичне визначення поняттю «катування» в кримінальному праві 
було б неможливо, оскільки це буде, в тому числі, призводити 
до проблем із застосуванням цього «негнучкого» визначення 
на практиці, як зазначає Конвенція ООН 1984 року, повинно 
встановлювати мінімальний стандарт захисту від «катувань». 
При цьому держави повинні дотримуватися цього мінімаль-
ного рівня. Більш того, враховуючи спрямованість діяльності 
України, визначення «катування» та меж застосування цієї 
заборони, держави мають враховувати специфіку країни, кон-
кретну ситуацію із реалізацією цієї абсолютної заборони, тоб-
то трактувати цей термін більш широко. Додатково, на нашу 
думку, врахувати вищезазначені недоліки у визначенні складу 
злочину «катування», передбаченого ст. 127 КК України, все ж 
таки було б необхідно та доречно.

Враховуючи вищенаведене, слід підкреслити, що визна-
чення та кваліфікація «катування та іншого нелюдського або 
принижуючого поводження» за українським кримінальним 
правом не цілком відповідають положенням міжнародних до-
говорів України, ратифікованих Верховною Радою України, 
які відповідно до ст. 9 Конституції України є частиною націо-
нального законодавства. При цьому слід взяти до уваги но-
велу, закріплену у Кримінальному кодексі України, що набув 
чинності 1 вересня 2001 року (частина 5 ст. 3 КК України), яка 
встановлює, що «закони України про кримінальну відповідаль-
ність повинні відповідати положенням, що містяться в чинних 
міжнародних договорах, згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України». Більш того, відповідно до стат-
ті 17 Закону України N 3477-IV «Про виконання рішень та за-
стосування практики Європейського суду з прав людини» від 
23 лютого 2006 року, «суди застосовують при розгляді справ 
Конвенцію та практику Суду як джерело права». Це також, з 
точки зору цього закону, стосується і розгляду українськими 
судами кримінальних справ, з урахуванням положень Конвен-
ції та практики Суду щодо визначення того, що є «катуванням 
або іншим нелюдським або принижуючим поводженням чи по-
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каранням», відповідно до Європейської Конвенції з прав люди-
ни та практики Європейського суду з прав людини. 

Отже, розглянемо положення норм міжнародного права, чин-
них для України, у наступному розділі та визначимо, враховую-
чи також викладене вище стосовно визначення складу злочину 
«катування», який зміст має поняття «катування та інше нелюд-
ське або принижуюче поводження чи покарання» відповідно до 
цих міжнародно-правових інструментів, які є обов’язковими для 
України, а також до Європейської Конвенції з прав людини та 
практики Європейського суду, які є «джерелом права»1.

в.  Юридичне визначення терміна «катування» 
в нормах міжнародного права, чинних для України

Уперше, на рівні ООН, термін «катування» знайшов своє 
відображення у Резолюції 3452 (XXX) Генеральної Асамблеї 
ООН щодо «Декларації про захист всіх осіб від катувань та 
інших жорстоких, нелюдських та принижуючих гідність видів 
поводження чи покарання» від 9 грудня 1975 р.2 При цьому 
слід зазначити, що абсолютна заборона такого поводження 
вже існувала з 1950 року в рамках Європейської конвенції з 
прав людини, ратифікованої Україною 17 липня 1997 року, а 
пізніше — в рамках Європейської Конвенції «Про запобігання 
тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню», підписаної 26 листопада 1987 
року.

1 Наприклад, закон розглядає прецедентну практику Суду як джерело українського 
права, незважаючи на те, що українська правова система є класичною системою конти-
нентального права, яка не визнає принципи stare decisis, закладені в англосаксонській 
правовій системі. Можливо, тут існуватиме необхідність розтлумачити конституцій-
ність цього положення та визначити наскільки взагалі таке положення відповідає 
іншим нормативним актам, якими мають керуватися судові органи під час розгляду 
окремих категорій справ, відповідно взаємовідношення цього положення із проце-
суальними кодексами та основними положеннями законодавства щодо здійснення 
правосуддя та судоустрою (наприклад, Закону «Про судоустрій» тощо).
2 Іншим нормативним документом ООН рекомендаційного, юридично-необо’язкового 
та декларативного характеру є Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 
1992 року № 47/33, якою була затверджена «Декларація про захист усіх осіб від 
насильницького зникнення». 
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Термін «катування», відповідно до ст. 1 Конвенції ООН 
«Проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 
що принижують гідність, видів поводження і покарання»1, під-
писаної Україною 10 грудня 1984 року та ратифікованої 26 січ-
ня 1987 р.2, визначається наступним чином: 

«...Для цілей цієї Конвенції термін «катування» означає будь-
яку дію3, якою будь-якій особі навмисне заподіюються сильний 
біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї 
або від третьої особи відомості чи визнання, покарати її за дії, які 
вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрюєть-
ся, а також залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-
якої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого виду, 
коли такий біль або страждання заподіюються державними поса-
довими особами чи іншими особами, які виступають як офіційні, 
чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди. В цей 
термін не включаються біль або страждання, що виникли внаслі-
док лише законних санкцій, невіддільні від цих санкцій чи спри-
чиняються ними випадково».
При цьому друга частина цієї статті визначає, що «ця 

стаття не завдає шкоди будь-якому міжнародному договору 
чи будь-якому національному законодавству, в яких є або 
можуть бути положення про більш широке застосування» 
(пункт 2 ст. 1 Конвенції проти катувань). Тобто цим поло-
женням встановлюється мінімальний стандарт захисту від 
«катування» або «іншого забороненого поводження чи по-
карання». 

Визначення «катувань», закріплене в Конвенції ООН про-
ти катувань, є загальновизнаною нормою міжнародного права. 
Заборона катування — це не лише заборона, яка міститься в 

1 Офіційний переклад Конвенції Міністерством закордонних справ України. 
Надруковано: Верховна Рада України, Інститут законодавства, «Закони України», 
том 14. Див. також Постанову Верховної Ради України № 3935-XII «Про прийняття 
поправок до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження і покарання», від 4 лютого 1994 року. 
2 Конвенція ратифікована із застереженнями. Застереження до ст. 20 зняті відповідно 
до  Закону України від 5 листопада 1998 р. № 234-XIV. 
3 На нашу думку, це може включати і «deliberate ommission», тобто свідому бездіяль-
ність.
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Конвенції, але також і частина звичаєвого міжнародного пра-
ва, і вважається jus cogens; тобто імперативною або абсолют-
ною нормою звичаєвого міжнародного права. Тобто заборона 
«тортур» або «катування» є однією із основоположних «бе-
зумовних» та «зобов’язуючих» норм міжнародного права, яка 
визнана всією спільнотою держав світу, від якої неможливі 
ніякі відступи, за будь-яких обставин. Слід зазначити, що, 
відповідно до цього принципу, будь-які міжнародні угоди, які 
суперечать цій нормі, вважаються недійсними, і така норма 
може бути змінена тільки шляхом прийняття іншої норми між-
народного права обов’язкового характеру, що встановлювати-
ме протилежне1. Більш того, можна зазначити, що «заборона 
катування» є нормою міжнародного звичаєвого права, тобто є 
результатом загальної та сталої практики держав, що походить 
із їх юридичних зобов’язань, є міжнародним звичаєм, одним із 
основних джерел міжнародного права, що означає, що держа-
ви мають слідувати цьому звичаю у своїй діяльності навіть без 
підписання окремих міжнародних угод чи інших міжнародних 
документів2.

Про це свідчать наступні елементи:
– по-перше, всі міжнародні угоди стосовно захисту прав 

людини вбачають заборону катувань абсолютною забо-
роною та міжнародне гуманітарне право визнає «кату-
вання» злочином;

– по-друге, Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, якою 
було прийнятно Конвенцію проти катувань 1984 року, 
визначала «необхідність більш ефективного впроваджен-
ня інституту заборони катування у міжнародному праві 
та національному законодавстві»;3

1 Див. статті 53 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів 1969 року; 
U.N. Doc. A/CONF.39/27 (1969), repinted in 63 American Journal of International Law, 
875 (1969).
2 Стаття 38.1(b) Статуту Міжнародного Суду Справедливості в Гаазі.
3 G.A. Res. 39/46, U.N. Doc. A/RES/39/46 (Dec. 10, 1984) (emphasis added). 
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– по-третє, зазвичай держави при обвинуваченнях у «ка-
туванні» намагаються заперечувати факти «катувань» 
або «вказувати на те, що факти стосувалися не катуван-
ня, а дій в рамках дозволеного міжнародними угодами», 
тобто державами не заперечується абсолютна заборона 
катувань;

– по-четверте, катування майже завжди є злочином від-
повідно до національного законодавства;

– по-п’яте, міжнародні та національні судові органи вва-
жають «заборону катування» нормою звичаєвого між-
народного права, і навіть більше, скоріше нормою jus 
cogens;

– по-шосте, наукові думки, або opinio juris стосовно заборо-
ни катування є одноманітними та не містять відміннос-
тей, оскільки переважно визнають «абсолютну заборону 
катувань»1.

Більш того, ст. 4 цієї Конвенції передбачається, що «кож-
на держава-сторона (Конвенції) забезпечує розгляд всіх ак-
тів катування згідно з її кримінальним законодавством як 
злочинів», а також має забезпечити кримінальне пересліду-
вання «спроб піддати катуванням та тих дій будь-якої осо-
би, що являють собою співучасть у катуванні». Відповідно 
до пункту 2 цієї статті «кожна держава-сторона (Конвенції) 
встановлює відповідні покарання за такі злочини (катуван-
ня та жорстоке нелюдське поводження чи покарання) з ура-
хуванням їх тяжкого характеру». Відповідно до статті ст. 12 
Конвенції «кожна держава-сторона забезпечує проведення її 
компетентними органами швидкого й неупередженого роз-
слідування, випадків, коли є достатні підстави вважати, що 
катування було застосоване на будь-якій території, що пере-
буває під її юрисдикцією» та зобов’язується запобігати та-
ким діям (ст. 16 Конвенції).

1 Nigel S. Rodley. The prohibition of Torture: Absolute means Absolute. Denver Journal of 
International Law and Policy, Vol. 34. — Р. 145, pp. 158–159.



79

Розділ ІІІ. Теорія та історія захисту прав людини

г.  Юридичне визначення терміна «катування» 
в Конвенції ООН проти катувань, Європейській 
конвенції з прав людини та практиці Європейського 
суду з прав людини та інших заборонених видів 
поводження

Стаття 3 Європейської Конвенції з прав людини 1950 року не 
дає такого розгорнутого формулювання, як це передбачає стат-
тя 1 Конвенції ООН проти катувань. Вона зокрема говорить, 
що: «нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському 
чи такому що принижує гідність поводженню або покаранню». 
Більш того, це положення не містить, порівняно із Конвенцією 
ООН 1984 року, виключень із абсолютної заборони катувань, 
яка передбачена статтею 3 Конвенції. Оскільки в «катування», 
відповідно до Конвенції ООН, «не включаються біль або страж-
дання, що виникли внаслідок лише законних санкцій», які є 
«невіддільними від цих (законних) санкцій чи спричиняються 
ними випадково». Однак у цьому відношенні Україна виявила 
послідовність, пов’язану із абсолютною забороною катувань від-
повідно до статті 3 Конвенції, підтвердивши Законом України 
від 21 липня 2006 року № 22-V  «Про ратифікацію Факульта-
тивного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жор-
стоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 
поводження та покарання» (підписаний від імені України 23 ве-
ресня 2005 року), що «катування та інші жорстокі, нелюдські або 
такі, що принижують гідність, види поводження та покарання» 
визнаються нею забороненими видами поводження та є серйоз-
ними порушеннями прав людини.

Більш того, Україна, як і більшість держав-членів Ради 
Європи, не лише приєдналися до Європейської конвенції з 
прав людини, а також і до чотирьох Женевських конвенцій 
1949 року1, Міжнародного пакту ООН про громадянські та 

1 Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що сто-
сується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II), 
від 8 червня 1977 року (дата підписання Україною — 12 грудня 1977 р., дата ратифіка-
ції — 18 серпня 1989 року та дата набуття чинності для України — 25 липня 1990 р.
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політичні права 1966 року (де положення щодо катування ви-
світлюються у ст. 7 Пакту), вже згадуваної Конвенції ООН 
«Щодо заборони катувань та іншого жорстокого, нелюдського 
або такого, що принижує людську гідність, поводження чи по-
карання» 1984 року та Європейської конвенції 1987 року «Про 
запобігання катуванню, нелюдському чи такому, що принижує 
гідність, поводженню або покаранню».

У Конвенції ООН чітко визначено, що «катування» є засо-
бом, інструментом для досягнення певної мети і зокрема надан-
ня певних свідчень або визнання особою своєї вини у вчинен-
ні злочину. Визначені такі цілі катувань: отримання від особи 
або третьої особи свідчень або зізнань; покарання її за дії, які 
вчинила вона або третя особа, або у вчиненні яких вона підоз-
рюється; залякування; примус тощо.

Що стосується Європейської конвенції з прав людини, 
то як це неодноразово зазначалося в рішеннях Суду, ст. 3 
Конвенції закріплює одну із основоположних цінностей де-
мократичних суспільств. Стаття 3 Конвенції є одним із най-
коротших положень Конвенції (всього п’ятнадцять слів), 
однак зміст цього положення є надзвичайно широким. Слід 
зазначити, що визначення термінів «жорстоке поводження», 
«жорстоке ставлення» та «поводження, яке принижує люд-
ську гідність» є досить гнучким відповідно до Конвенції та 
практики Суду, на відміну від того визначення, яке викорис-
товується в Конвенції ООН та національному кримінально-
му праві (Кримінальному Кодексі України 2001 року). Виз-
начення градації та конкретних заборонених дій відповідно 
до Конвенції є автономним та досить гнучким, з метою вра-
хування всіх можливих фактичних обставин конкретних 
заяв щодо порушення статті 3 Конвенції, як юридичних, так 
і фактичних особливостей цих заяв, включаючи вплив цих 
заборонених дій на потерпілого, його особу тощо. Окремо 
слід зазначити важливість існування автономного, гнучкого 
визначення «катувань та іншого поводження» в рамках при-
нципу дії Конвенції як «живого інструменту», що має від-
повідати «вимогам сьогодення».
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Крім терміна «катування» або «тортури», необхідно було б 
розглянути такі поняття, як «жорстоке поводження», «жорс-
токе ставлення» та «поводження, яке принижує людську гід-
ність», «страждання». Катування, поза сумнівом, завжди є ви-
явом найжорстокішого поводження, але категорія жорстокого 
поводження є ширшою і включає до свого складу й інші форми 
поводження, а не тільки умисне заподіяння сильного фізично-
го або психічного болю. Суттєва проблема полягає в тому, що 
у міжнародно-правових документах відсутнє чітке юридичне 
визначення поняття «жорстоке поводження». Ст. 16 Конвенції 
проти катування визначає жорстоке поводження як таке, що 
включає діяння, яке не підпадає під визначення тортур зі ст. 1, 
коли такі акти здійснюються посадовою або іншою особою, 
яка діє як службова особа або коли такі дії спричинюються з 
їх ініціативи, з їх відома або мовчазної згоди 1. Але загалом не 
можна не погодитись з тим, що поняття «жорстоке, нелюдсь-
ке або принижуюче гiднiсть поводження та покарання» не має 
настільки ж чіткої дефiнiцiї й застосовується як максимальне 
розширене поняття «катування» у випадках, якi в буквальному 
розумiннi не підпадають під визначення катування 2.

Слід зазначити, що Пакт про громадянські та політичні 
права ООН не дає визначення тому, що є «жорстоким повод-
женням», «жорстоким ставленням» та «поводженням, яке при-
нижує людську гідність», «стражданням» тощо. Більш того, 
Комітет з прав людини ООН не вражає за необхідне проводити 
чітке розмежування між «забороненими видами поводження 
або покарання»3 . Більш того, пан Найджел Родлі, колишній 

1 Предупреждение пыток: справочник для персонала ОБСЕ на местах. — ОБСЕ/
БДИПЧ. — с. 43; Права людини у діяльності органів внутрішніх справ : навч. посіб. — 
Х., 2006. — С. 58.
2 Белецький М. Виконання Україною зобов’язань з мiжнародних конвенцiй проти кату-
вань та жорстоких видiв поводження // Украина сегодня: Бюллетень. — 1997. — № 14. 
[Електронний ресурс] //Сайт «Аналітик». Режим доступу:  http://www.analitik.org.
ua/publications/beletsky/3df9cbd3/.
3 Christian M. De Vos. Mind the Gap: Purpose, pain and the difference between torture 
and inhuman treatment. Human Rights Brief. Vol. 2, Nо. 2, page 4; Manfred Nowak, What 
Practices Constitute Torture? US and UN Standards, 28 Hum. Rts. Q. 809, 829 (2006).
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спеціальний доповідач ООН з питань з катування, визначив 
наступні критерії у визначенні тортур: 

– по-перше, відносна інтенсивність заподіяноого болю або 
заподіяного страждання; 

– по-друге, мета заподіяння
– по-третє, статус особи, включаючи те, якщо він здійснює 

публічні повноваження або діє як службова особа. 
Вплив на здоров’я особи (див. рішення Суду у справі Soering 

v. UK, від 7 липня 1989 року) та публічний характер покарання 
також розглядалися Судом як важливі елементи класифікації 
мінімального рівня жорстокості (див. рішення Суду у справі 
Tyrer v. UK, від 25 квітня 1978 року).

На нашу думку, доречним було б використати тут «града-
цію жорстокості поводження», яка зазначена у «Короткому 
путівнику Європейською конвенцією з прав людини», автора 
Д. Гом’єн1, тобто використану у практиці Європейської комісії 
з прав людини та Європейського суду з прав людини: 

– по-перше, відповідно до «Грецької справи» (1969 рік), 
Європейська комісія з прав людини визначила такі сту-
пені забороненого поводження: «катування» — нелюдсь-
ке поводження, метою якого є одержати інформацію чи 
зізнання або ж здійснити покарання; «нелюдське повод-
ження або покарання» — таке поводження, яке навмисно 
спричинює тяжке розумове чи фізичне страждання, що 
за даних обставин є невиправданим; та «таке, що прини-
жує гідність, поводження або покарання» — поводження, 
яке грубо принижує особу перед іншими або примушує її 
діяти всупереч власній волі чи власним переконанням;

– по-друге, відповідно до справи Ірландія проти Сполучено-
го Королівства (1978) Суд вніс деякі зміни до визначень, 
зазначених вище, та дійшов висновку, що «катування — 
це нелюдське поводження, що заподіюється навмисно і 
призводить до дуже сильних та тяжких страждань; «не-

1 Гом’єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини. — Львів, 
2000. — С. 18. 
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людське поводження чи покарання» — це спричинення 
сильних фізичних та душевних страждань; «таке, що 
принижує гідність, поводження» — це знущання, які ма-
ють викликати у жертви почуття страху, страждання і 
почуття власної неповноцінності, а також мають на меті 
принизити її гідність, та, по можливості, зламати її фізич-
ний і моральний опір 1.

Згідно з прецедентами Суду, ст. 3 Конвенції може бути пору-
шена як шляхом умисного спричинення жорстоких дій та не-
дбалістю або невжиттям конкретних заходів, або незабезпечен-
ням належних стандартів догляду чи піклування (наприклад, 
ненадання медичної допомоги тощо). Слід підкреслити, що не 
всі види жорстокого поводження підпадають під дію ст. 3 Кон-
венції. Відповідно до практики Суду, жорстоке (нелюдське) 
поводження повинно досягти мінімального рівня жорстокості 
для того, щоб воно кваліфікувалось як таке, що підпадає під 
дію ст. 3 Конвенції. Оцінювання такого «мінімального рівня» 
є відносним і залежить від усіх обставин справи, зокрема таких 
як:

– тривалість такого поводження;
– його фізичні та психологічні наслідки;
– в деяких випадках стать, вік та стан здоров’я потерпілого 

(див. рішення Суду у справі Ireland v. United Kingdom, від 
18 січня 1978 року).

Іноді складно відрізнити катування від жорстокого, нелюд-
ського та принижуючого гідність поводження через те, що не 
всі подробиці у конкретних випадках відомі, або через те, що 
важко провести лінію між загальним режимом утримання в 
принижуючих гідність умовах та конкретними свідомими ак-
тами насильства. Якщо чітке розмежування зробити немож-
ливо, пропонується весь ряд існуючих виявів у подальшому 
розглядати як жорстоке поводження, при цьому інтенсивність 

1 Кушнір І. Екстрадиція у світлі конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод // Юридичний журнал. — 2006. — № 5. [Електронний ресурс] //Сайт 
«Justinian». Режим доступу:  http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2248.
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є основним критерієм визначення різниці між катуванням або 
жорстоким чи принижуючим поводженням та набуває особли-
вого значення при оцінці ступеня жорстокості, оскільки і такі 
суб’єктивні фактори, як стать, вік, стан здоров’я потерпілого, 
хоча і ці елементи є досить відносними, і дозволяють визначи-
ти, чи було поводження нелюдським або жорстоким чи при-
нижуючим (це залежить як від об’єктивних та і суб’єктивних 
факторів, які були розглянуті у справі Costello-Roberts v. UK 
(15-річний хлопчик був підданий тілесному покаранню, зокре-
ма трьом ударам березовими різками, яке виконували три полі-
цейських, два з яких його тримали).

Тобто основними критеріями визначення виду поводження, 
на нашу думку, є інтенсивність та мета заподіяння. З точки зору 
Європейського суду з прав людини, для визначення того, чи є 
поводження катуванням чи жорстоким поводженням, необхід-
но в першу чергу звернути увагу на інтенсивність поводження 
або покарання. Отже, особлива інтенсивність та жорстокість ха-
рактеризуватимуть поводження або покарання як «катування»; 
це означає, що «катування» має особливу вирізняючу спеціаль-
ну ознаку, на відміну від інших заборонених видів поводження 
(«special stigma», тобто в буквальному розумінні українською 
мовою «тавро ганьби», як вид поводження, що є забороненим 
як з моральної точки зору суспільством та громадською дум-
кою в цілому, так і з точки зору права, яку не мають інші види 
нелюдського або принижуючого поводження) 1. 

У справі Keenan v. United Kingdom (no. 27229/95, опублікова-
но у збірці рішень Суду — ECHR 2001-III), Суд розвинув свою 
прецедентну практику та визнав, що «навіть зважаючи на те, 
що суворість страждань, фізичних або моральних, які стосува-
лися певного поводження, відігравали важливу роль у багатьох 
справах, вирішених Судом за ст. 3 Конвенції, тим не менш є 
випадки, у яких докази реального впливу на особу можуть бути 

1 Див. Ireland v. United Kingdom, 25 Eur. Ct. H.R. (ser. A) 5, 66 (1978); 167 (emphasis 
added); Christian M. De Vos. Mind the Gap: Purpose, pain and the difference between 
torture and inhuman treatment. Human Rights Brief. Vol. 2, NO. 2, page 4.
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не головним фактором визначення того, який саме вид повод-
ження або покарання було застосовано до особи. Наприклад, 
застосування надмірної фізичної сили до особи, позбавленої чи 
обмеженої в свободі, дії якої не викликали такої необхідності, 
принижує гідність та в принципі є порушенням статті 3 Кон-
венції1. На відміну від катування, негуманне поводження не 
завжди має характеризуватися такою ознакою, як намір завда-
ти страждання, хоча на практиці такий намір, як правило, має 
місце. Щоб поводження чи покарання вважалися негуманни-
ми, рівень страждань має бути меншим, ніж у разі катування. 
При цьому навіть погрози застосувати заборонене поводжен-
ня можуть кваліфікуватись як нелюдське поводження, якщо 
вони можуть завдати значного психічного страждання (рішен-
ня Суду у справі Campbell and Cosans v. the United Kingdom, від 
28 лютого 1982 року)2. 

Окрім того, з розвитком прецедентної практики міжна-
родних судових органів, і зокрема Європейського суду з прав 
людини, деякі види «поводження», які раніше визначалася 
як «нелюдське та принижуюче поводження», були визначені 
як тортури, оскільки стандарти, застосовувані у галузі захис-
ту прав людини, є надзвичайно високими і мають належним 
чином впроваджувати та стверджувати справжні цінності де-
мократичного суспільства (див. справа Selmouni v. France [GC], 
no. 25803/94, опубліковано у збірці рішень Суду — ECHR 
1999-V). Рішенню у справі Селмуні передували дві інші спра-
ви проти Туреччини, у яких визначалося застосування тортур 
у вигляді «палестинського підвішування» та зґвалтування осо-
би, які були визначені як «умисні дії» з «обтяжуючими обста-
винами» 3.

1 Див. Keenan v. The United Kingdom, no. 27229/95, 2001-V Eur. Ct. H.R. 242, § 112.
2 Права людини у діяльності органів внутрішніх справ : навч. посіб. — Х., 2006. — 
С. 58.
3 Див. Aksoy v. Turkey, 1996-VI Eur. Ct. H.R. 2260; та Aydin v. Turkey, 1997-V Eur. Ct. 
H.R. 1866 (де було визначення, що зґвалтування саме по собі являється «серйозним та 
кричущим» видом поводження). 
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Категоризація рівнів та видів «забороненого поводження 
або покарання» та їх криміналізація шляхом врегулювання в 
законодавстві загалом є питаннями «юридичної фікції» та мо-
жуть призвести скоріше до плутанини, аніж до визначеності у 
термінології, яка застосовується, невизначеності із градацією 
видів забороненого поводження тощо. Більш складним, ніж 
визначення термінів, є застосування практики Європейського 
суду з прав людини з цього приводу, оскільки вона постійно та 
динамічно розвивається, враховуючи доктрину «живого інс-
трументу», який має відповідати вимогам сьогодення. Тобто гі-
потетично певні види поводження, які в минулому не вважали-
ся забороненим поводженням, або негуманним поводженням 
чи жорстоким поводженням, в найбільш широкому розумінні 
можуть стати такими. 

На нашу думку, для ефективного існування заборони кату-
вань та іншого негуманного поводження необхідно створити 
дієвий практичний механізм захисту, скоріш за все судового, 
а також механізм імплементації цієї заборони через діяль-
ність правоохоронних органів та своєчасне запобігання за-
стосування заборонених видів поводження правоохоронними 
органами, органами виконання покарань, а також органами 
внутрішніх справ. Для цього потрібно надати достатньої гнуч-
кості використовуваній термінології та юридичній кваліфіка-
ції заборонених видів діяльності для можливості врахування 
всіх нюансів на практиці та забезпечення того, що будь-які 
дії, що становлять «жорстоке поводження», «жорстоке став-
лення» та «поводження, яке принижує людську гідність» чи 
будь-які покарання такого типу, в їх найширшому розумінні, 
належним чином розслідувалися, встановлювалися юридич-
ні та фактичні обставини цього поводження та особи, винні 
у їх застосуванні, притягувалися до передбаченої законом 
відповідальності, а права потерпілих поновлювалися шляхом 
відшкодування шкоди або іншими засобами, передбаченими 
законом. Для того, щоб більш детально проаналізувти ефек-
тивність дії заборони, на нашу думку, потрібно проаналізувати 
практику Європейського суду з прав людини зі ст. 3 Конвен-
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ції, аби піти «від протилежного» та проаналізувати те, яким 
чином не повинні діяти органи держави в цілому та правоохо-
ронні органи зокрема, маючи на меті дотримання абсолютної 
заборони катувань.

3.  Основні справи Європейського суду з прав людини 
зі ст. 3 Конвенції

Перш за все слід зазначити, що ст. 3 складається із матеріаль-
них аспектів та процесуальних аспектів, таких як зобов’язання 
розслідувати явні твердження (так звані prima facie твердження 
або на перший погляд достовірні твердження) щодо заподіян-
ня катування або іншого жорсткого поводження.

Першою справою, у якій органи Конвенції розглядали 
скарги на застосування катувань, була міждержавна спра-
ва проти Греції (Грецькі справи, Європейська комісія з прав 
людини, доповідь від 5 листопада 1969 року). Ці скарги сто-
сувалися практики діяльності військової правлячої хунти у 
Греції. Комісія розслідувала скарги на застосування тортур та 
обставину, що це стосувалося такої практики, як застосування 
фалаки (нанесення ударів по ступнях ніг притупленим зна-
ряддям), нанесення тілесних ушкоджень та побиття, застосу-
вання електрошоку, удаваних розстрілів та погроз у розстрілі 
та вбивстві потерпілих. У цьому випадку Комісія дійшла до 
висновку про існування фактів як катування, так і жорстоко-
го поводження. У цій справі Комісія вирішила, що визначен-
ня «жорстоке поводження включає в себе щонайменше такого 
роду поводження, яким свідомо наносяться жорстокі страж-
дання, психологічні або фізичні, які у даній ситуації вважа-
ються невиправданими».

У справі Ireland v. United Kingdom, що згадувалася раніше, 
розглядалися питання із застосування «спеціальних методів 
ведення допитів» щодо членів ІРА. Ці «спеціальні методи» сто-
сувалися двох форм жорстокого поводження та наступних ме-
тодів, що включали:

– примушування затриманих покривати голову капюшо-
ном;
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– піддання затриманих довготривалому та монотонному 
шуму, рівень якого не дозволяв їм спілкуватися;

– позбавлення сну;
– позбавлення їжі та води, крім однієї скибки хліба та пін-

ти води кожні шість годин;
–  стояння з широко розсунутими ногами, підпираючи ру-

ками стіну протягом тривалого часу. Вони також були 
побиті та їм наносилися удари охороною, що призвело до 
значних травм, синяків, порізів голови, зламаної вилиці 
та сильних набряків.

Комісія одностайно дійшла висновку про те, що застосуван-
ня цих так званих «методів допиту» становило жорстоке або 
нелюдське поводження та катування, в порушення статті 3 
Конвенції. Однак Суд не погодився з Комісією, яка передала 
справу на його розгляд та більшістю голосів дійшов висновку 
про те, що дії правоохоронних органів Сполученого королівс-
тва були жорстоким (нелюдським) поводженням, а не торту-
рами. Зокрема, Суд зазначив, що поводження з заявниками, 
зокрема «п’ять методів ведення допитів», не були настільки 
інтенсивними та особливо жорстокими для того, щоб класи-
фікувати їх як тортури. Однак, Суд дійшов висновку про те, 
що п’ять методів ведення слідства були також принижуючими, 
оскільки вони викликали у потерпілих почуття страху, фізичні 
та моральні страждання, відчуття власної неповноцінності, що 
мали на меті приниження цих осіб з метою подолання їх фізич-
ного та морального протистояння (тобто аби «зламати підоз-
рюваних у терористичній діяльності»).

Однак вже у справі Aksoy v. Turkey (рішення Суду від 18 груд-
ня 1996 року, опубліковано у збірці рішень Суду — Reports of 
Judgments and Decisions 1996-VI) Суд визнав, що заявник був 
підданий катуванню за наступних підстав: заявник, курд за 
походженням, був підданий «палестинському повішанню» 
під час його перебування під вартою у Туреччині. Його руки 
були зав’язані за його спиною, а самого його було підвішено в 
повітрі, в результаті чого його руки були паралізовані. Більш 
того, до його геніталій застосовували електрошок. При класи-
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фікації цих дій Суд дійшов висновку про те, що такого виду 
поводження може мати місце тільки за наявності спеціальної 
мети, певної підготовки та застосуванні певних зусиль. Таким 
чином, у цій справі «катування було кваліфіковано як навмисну 
форму жорстокого поводження».

У справі Dikme v. Turkey (no. 20869/92, опубліковано у збірці 
рішень Суду — ECHR 2000-VIII) Суд додатково охарактеризу-
вав тортури як такі, що мали за мету отримання певної інфор-
мації або зізнання особи у скоєнні злочину в контексті допиту 
особи (подібним чином Суд розглянув справи Aksoy, Akkoc та 
Salman проти Туреччини). У справі Dikme Суд дійшов висновку 
про те, що поводження із заявником фактично можна кваліфі-
кувати як катування, оскільки воно призвело до того, що заяв-
ник відчував страх, тривогу та безпомічність, які призвели до 
його приниження і таким чином мали на меті зламати його опір 
та волю. Суд також взяв до уваги тривалість такого поводжен-
ня та його навмисне заподіяння.

У справі Selmouni v. France заявник, громадянин Нідер-
ландів, мароканського походження, був заарештований 
французькими органами влади за підозрою у незаконному 
перевезенні наркотичних засобів. Під час його тримання 
під вартою його було піддано різним формам поводження. 
Наприклад, його постійно били, наносили удари руками та 
предметами. Його тягали за волосся і змушували бігти по 
коридору, в той час як поліцейські знаходилися по обидва 
боки від нього та намагалися зробити так, щоб він впав. Його 
заставили стати на коліна перед молодою жінкою, якій ска-
зали, що він співатиме. Один з поліцейських помочився на 
нього, та більш того, його залякували паяльною лампою та 
шприцом (див. рішення Суду від 28 липня1999 року, ECHR 
1999-V). У справі Selmouni Суд врахував те, що Конвенція 
є «живим інструментом», який має тлумачитися в світлі 
сучасних умов, або умов сьогодення. Саме тому він дійшов 
висновку про те, що вищезазначені дії можна кваліфікувати 
як катування, хоча в минулому вони могли підпадати під ка-
тегорію жорстокого поводження.
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Таким чином, у справі Tomasi v. France (рішення Суду від 
27 серпня 1992 року), що стосувалась скарг заявника на засто-
сування жорсткого поводження, застосованого до підозрюва-
ного у вчиненні терористичних дій під час його тримання під 
вартою в поліції, Суд визнав порушення статті 3 Конвенції, 
внаслідок травм, отриманих заявником під час його тримання 
під вартою. Французький Уряд доводив, що Суду слід взяти 
до уваги той факт, що заявник є терористом і вчинив насиль-
ницькі злочини, будучи членом незаконної організації «Кор-
сиканський національний фронт визволення», і підозрювався 
у вбивстві поліцейського. Однак Суд відхилив ці твердження 
Уряду, зазначивши, що боротьба зі злочинністю та особливі 
труднощі щодо боротьби із тероризмом не можуть виправдати 
дії державних органів поза межами, встановленими ст. 3 Кон-
венції щодо фізичної недоторканості особи.

У справі Рібіч проти Австрії (рішення від 4 грудня 1995 ро-
ку) Суд дійшов висновку про те, що заявник отримав тілесні 
ушкодження, перебуваючи у поліції, тобто перебуваючи під її 
контролем або у її віданні. При цьому Уряд не надав, хоча і був 
зобов’язаний надати, пояснення того, яким чином заявник одер-
жав ці тілесні ушкодження, перебуваючи під контролем поліції. 
Отже, Суд дійшов висновку про порушення статті 3 Конвенції1.

У справі Рехбок (Rehbock) проти Словенії (рішення від 
28 листопада 2000 року) заявника було заарештовано поліцією 
за обвинуваченням у контрабанді наркотичних засобів. Причо-
му, заявник стверджував, що шість озброєних чоловіків, одяг-
нених у чорний одяг та маски, напали на нього без поперед-
ження і грубо кинули його на капот автомобіля, незважаючи 
на те, що він не чинив опору. Потім його вдарили об капот, за-
стосували наручники за спиною, а інші четверо чоловіків били 
його по обличчю кулаками й палицями. Медична експертиза 
виявила численні тілесні ушкодження, зокрема, зламану щеле-

1 Бєлоусов Ю. Л. Заборона катувань та жорстокого поводження у діяльності міліції 
(Глава 4) // Права людини у діяльності органів внутрішніх справ : навч. посіб. – Х., 
2006. — С. 82–84. 
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пу. Суд визнав незаперечним той факт, що встановлені під час 
медичного обстеження тілесні ушкодження Рехбока виникли 
у ході затримання та встановив, що поліція заздалегідь плану-
вала затримання, і в неї було досить часу, щоб оцінити можли-
ву небезпеку й вжити відповідних заходів, враховуючи те, що 
під час затримання заявник не являв собою небезпеки, не мав 
зброї й не нападав на поліцейських. Розслідування по справі 
ґрунтувалося на матеріалах, зібраних тією ж самою поліцей-
ською установою, співробітники якої затримували заявника, а 
сама вона містила достатню кількість недоліків. Суд визнав, що 
уряд Словенії не надав переконливих і достовірних аргумен-
тів, які б виправдовували застосування сили поліцією під час 
затримання, тому застосування сили стосовно нього було над-
мірним і неадекватним фактичним обставинам, а отже статтю 3 
Європейської конвенції було порушено1.

У справі Калашников проти Російської Федерації (№ 47095/99), 
поданої до Суду 1 грудня 1998 року, Суд виніс рішення про по-
рушення статті 3 Конвенції, щодо умов тримання під вартою 
заявника, зокрема звертаючи увагу на наступні обставини 
справи: 

«(...) 97. Суд зауважує, що площа камери, в якій перебував за-
явник, була 17 м2 (згідно з твердженнями заявника) або 20,8 м2 
(згідно з твердженнями Уряду). Камера обладнана двоярусними 
ліжками і розрахована на 8 в’язнів. Можна піддати сумніву те, на-
скільки такі умови відповідають прийнятим стандартам. У зв’язку 
з цим Суд нагадує, що Європейський комітет з питань запобігання 
катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, по-
водженню чи покаранню встановив площу в 7 м2 на одного в’язня 
як приблизний рекомендований стандарт для обладнання камер 
(див. Другу загальну доповідь Комітету — CPT / Inf (92) 3, п. 43), 
тобто для 8 в’язнів площа має становити 56 м2. 

Відповідно до тверджень заявника в Суді, попри той факт, що 
камера була розрахована на 8 в’язнів, зазвичай кількість в’язнів 
у ній під час його перебування там коливалася від 18 до 24 осіб. 

1   Бєлоусов Ю. Л. Заборона катувань та жорстокого поводження у діяльності міліції 
(Глава 4) // Права людини у діяльності органів внутрішніх справ : навч. посіб. – Х., 
2006. — С. 82–84. 
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У своєму клопотанні про звільнення з-під варти від 27 грудня 
1996 року заявник стверджував, що в камері, обладнаній вісьмома 
спальними місцями, перебував 21 в’язень. В аналогічному клопо-
танні від 8 червня 1999 року він вказав, що в його камері перебува-
ли 18 в’язнів (див. пункти 43 і 73 вище). 

...Більше того, через надзвичайну переповненість в’язні в ка-
мері заявника змушені були спати по черзі таким чином, щоб на 
кожного в’язня припадали вісім годин сну. Як свідчить клопотан-
ня заявника про звільнення з-під варти від 16 червня 1999 року, 
у той час він користувався одним ліжком разом з двома іншими 
в’язнями (див. пункт 74 вище). І без того незадовільні умови для 
сну ще більше погіршувалися через постійно ввімкнене світло в 
камері та метушню й гамір, спричинені великою кількістю в’язнів. 
Позбавлення через це сну вочевидь стало тяжким фізичним і 
психічним тягарем для заявника. 

Далі Суд зазначає, що в камері заявника не було належної вен-
тиляції, і це при тому, що в ній перебувало занадто багато в’язнів, 
яким до того ж дозволялося курити в камері. І хоча заявник мав 
змогу одну чи дві години проводити поза межами камери на про-
гулянці, решту доби він перебував у камері з надзвичайно обмеже-
ним особистим простором та без свіжого повітря. 

98. Далі Суд зазначає, що камера була переповнена комахами, і 
під час перебування там заявника не проводилося жодних заходів 
з їх винищення. Уряд визнав існування проблеми поширення ко-
мах у слідчих ізоляторах і послався на Норми МВС 1989 року, за 
якими передбачалося проведення в закладах тримання під вартою 
дезінфекційних заходів. Проте немає свідчень того, що такі заходи 
проводились у камері заявника. 

Під час перебування під вартою, зокрема протягом 1996, 1997 
та 1999 років, у заявника виникли різноманітні хвороби шкіри та 
грибкові інфекції, що спричинило необхідність оголошення пе-
рерв у судовому розгляді справи. Попри той факт, що заявникові 
надавалася медична допомога для лікування цих захворювань, 
їхній рецидив свідчив про те, що не відбулося жодних змін жах-
ливих умов перебування в камері, які сприяли поширенню захво-
рювань. 

Із серйозним занепокоєнням Суд звертає увагу також на той 
факт, що іноді заявник перебував у камері з особами, хворими на 
сифіліс і туберкульоз, хоча Уряд і наголошував, що проведення 
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профілактичних заходів виключило будь-яку можливість переда-
чі цих хвороб. 

99. Окрім переповнення камери та антисанітарних умов, описа-
них вище, ситуація погіршувалась облаштуванням у камері туале-
ту. Перегородка висотою 1,1 м відокремлювала унітаз, розташова-
ний у кутку камери, від умивальника, але не від житлової частини. 
Вхід до туалету не закритий ширмою. Таким чином, заявник зму-
шений був користуватися туалетом на очах в інших в’язнів і бути 
присутнім під час того, як вони ним користувалися. На фотогра-
фіях, наданих Урядом, зображена брудна напівзруйнована камера 
з туалетом, що виключало можливість для усамітнення. 

Хоч Суд із задоволенням констатує помітні позитивні зміни, 
які відбулись у слідчому ізоляторі м. Магадана, де була камера за-
явника (про що свідчить відеофільм, поданий Урядом), але це не 
може відвернути увагу від абсолютно неприйнятних умов триман-
ня під вартою, які заявник був змушений терпіти впродовж усього 
періоду, який розглядається. 

100. Умови тримання заявника під вартою перевіряв і суд 
першої інстанції, який розглядав його справу. У квітні й червні 
1999 року цей суд призначив медичну експертизу для з’ясування 
впливу умов ув’язнення на стан психічного і фізичного здоров’я 
заявника після майже 4 років перебування під вартою та з метою 
встановлення, чи дозволяв стан його здоров’я брати участь у судо-
вому розгляді і чи не потребував він госпіталізації (див. пункти 71 і 
76 вище). І хоча експерти дали заперечну відповідь на обидва запи-
тання, Суд бере до уваги їхні висновки, подані в липні 1999 року, з 
переліком різноманітних захворювань, на які страждав заявник, а 
саме: нейроциркуляторна дистонія, астеноневротичний синдром, 
хронічний гастродуоденіт, інфекційні грибкові захворювання ніг, 
рук та пахової ділянки, а також мікоз (див. пункт 30 вище). 

101. Суд погоджується, що в цій справі відсутні ознаки явно 
вираженого наміру принизити честь і гідність заявника. Водночас, 
хоч питання про те, чи було метою поводження принизити честь 
і гідність потерпілого і слід брати до уваги, відсутність будь-якої 
подібної мети не може виключити визнання порушення статті 3 
Конвенції ... Суд вважає, що умови тримання під вартою, які заяв-
ник змушений був терпіти протягом приблизно 4 років і 10 міся-
ців, вочевидь завдали йому значних душевних страждань, прини-
зивши його людську гідність і породивши відчуття безпорадності 
та приниження. 
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102. У світлі сказаного вище Суд визнає умови перебування за-
явника під вартою, зокрема значне перенаселення камери та анти-
санітарні умови в ній, що мало шкідливий вплив на його здоров’я 
та благополуччя, в поєднанні з тривалим періодом перебування 
заявника в цих умовах такими, що становлять поводження, яке 
принижує гідність (...)1».
Загалом слід зазначити, що стаття 3 Конвенції встановлює 

такі негативні та позитивні зобов’язання, яких має дотримува-
тися держава:

– негативне зобов’язання — зобов’язання утримуватися від 
будь-яких дій стосовно катувань або поводження, забо-
роненого статтею 3 Конвенції;

– позитивне зобов’язання — зобов’язання вживати заходів 
для того, щоб гарантувати особам їхні права та захищати 
їх від забороненого поводження.

  Слід виділити декілька цікавих справ, які були роз-
глянуті останнім часом Європейським судом з прав 
людини, які стосувалися в першу чергу «негативного 
зобов’язання», тобто утримання від певних дій. Зокрема, 
це, по-перше, справи щодо умов тримання під вартою, 
медичного лікування осіб, обстежень тощо:

– у справі Lind v. Russia, № 25664/05, рішення від 6 грудня 
2007 року, Суд визнав порушення статті 3 Конвенції, зва-
жаючи на відсутність адекватних умов тримання під вар-
тою та належного медичного лікування хвороби нирок, 
яку мав заявник. Суд зазначив, що у двох камерах, в яких 
знаходився заявник, було менш ніж 3 м2 місця на одну 
особу, а у третій камері заявник мав 2.1 м2 місця. При 
цьому заявник  мав можливість прогулянки тільки один 
раз на день протягом однієї години. Умови гігієни, умови 
годування, чистота камер та вентиляція були також не-
адекватними. Також заявник мав можливість приймати 
душ тільки протягом десяти хвилин на тиждень.

1 Використано переклад рішення по справі, доступний на сайті. [Електронний 
ресурс] // Сайт «Офіс Ради Європи в Україні». Режим доступу: http://www.coe.kiev.
ua/hr/case/43.html.
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– у справі Popovici v. Moldova, № 289/04 та № 41194/04, 
рішення Суду від 27 листопада 2007 року, Суд дій-
шов висновку про порушення статті 3 Конвенції щодо 
умов тримання під вартою, ґрунтуючись здебільшого 
на рішенні Суду у попередній справі проти Молдо-
ви стосовно тієї ж самої виправно-трудової установи, 
що і у попередньому рішенні проти Молдови (Becciev 
v. Moldova, заява № 9190/03, від 4 жовтня 2005 року) та 
на підставі висновків Комітету з запобігання катуван-
ням Ради Європи (КЗК Європи), який визнав ці умови 
тримання під вартою такими, що не відповідають стан-
дартам КЗК. Рішення у цій справі є прикладом того, 
яким чином Суд застосовує свої попередні висновки 
щодо аналогічних обставин та встановлення фактів 
Комітетом з питань запобігання катуванням. Тобто ці 
доказові елементи відіграють важливу роль під час ви-
несення рішень Судом.

– у справі Testa v. Croatia, № 20877/04, рішення Суду від 
12 липня 2007 року, Суд прийшов до висновку, що відсут-
ність належного медичного обслуговування та медичної 
допомоги заявнику в зв’язку з хронічним гепатитом та 
відсутність належних умов тримання під вартою, протя-
гом двох років, принижували її гідність та викликали у неї 
почуття страху та приниження, що мали на меті зламати 
її фізично та морально. Зважаючи природу, тривалість 
та суворість поводження із особою, якому було піддано 
заявника, та загальний негативний вплив на її здоров’я, 
воно може вважатися нелюдським та принижуючим по-
водженням, в розумінні статті 3 Конвенції.

– у справі Mikadze v. Russia, № 52697/99, рішення Суду 
від 7 червня 2007 року, заявника, грузина за походжен-
ням, було направлено для відбування покарання до ВТК 
м. Оренбург, де він знаходився у камерах розміром 8 м2 на 
30–40 осіб. Камери не були обладнані вікнами та венти-
ляцією. Інколи ув’язнених поміщали в камери ШІЗО, які 
розміром не перевищували 4 м2 у розмірі. Також до заяв-
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ника застосовували такі види дисциплінарних стягнень, 
як перебування у ШІЗО за те, що він спав вдень (15 днів 
стягнення), курив у житловій зоні (4 дні у ШІЗО), по-
чинав бійку або сварився з охоронцями (від двох до чо-
тирьох днів покарання). Таким чином заявник провів в 
цілому приблизно шість місяців у ШІЗО, причому йому 
навмисно не надавалося достатньо їжі.

– у справі Frérot v. France, № 70204/01, від 12 червня 2007 ро-
ку, Суд знайшов порушення ст. 3 Конвенції, стосовно 
процедури «особистих обшуків», і зокрема «інспекції 
анального отвору», яка передбачалася підзаконними ак-
тами Франції та проводилася із заявником, при цьому у 
ній не було обґрунтованої необхідності, тобто ці інспекції 
застосовувалися безпідставно. Суд прийшов до висновку 
про те, що заявника було піддано «нелюдському або при-
нижуючому його гідність поводженню».

У іншій категорії справ стосовно затримання та арешту осіб 
Суд послідовно продовжив свою тезу щодо відповідальності 
держави за «благополуччя» особи, яка перебуває під вартою, 
а також необхідності проведення ефективного розслідування 
скарг заявника на застосування до нього «забороненого по-
водження». При цьому слід зазначити, що ефективність роз-
слідування є одним із «позитивних обов’язків держави», від-
повідно до статті 3 Конвенції. Загалом позитивні зобов’язання 
можна поділити на дві категорії: вимога, щоб правова система 
надавала захист від нападів з боку інших осіб і не тільки пред-
ставників органів держави (ефект Drittwirkung); процесуальні 
зобов’язання розслідувати стверджуванні порушення ефектив-
ним чином (і як наслідок присуджувати відшкодування). При-
кладами неналежного дотримання цього зобов’язання щодо 
розслідування є такі ситуації:

– органи розслідування не беруть показання у правоохо-
ронців, неналежним чином перевіряють записи щодо 
тримання особи під вартою, виклику лікарів тощо;

– слідчі не намагаються отримати альтернативні медичні 
освідування осіб (крім тих, що їм надаються начальни-
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ками осіб, які заподіювали катування, або самими цими 
особами);

– слідство допускає затягування із медичним освідуван-
ням осіб, опитуванням свідків, встановленням обставин 
справ;

– органи слідства беруть до уваги свідчення правоохорон-
ців, як правдиві, так і навпаки, можуть почати криміналь-
не переслідування стосовно потерпілих осіб тощо.

Іншими важливими елементами, які Суд визнавав пробле-
матичними з точки зору запобігання катуванню, були елемен-
ти, які стосувалися саме медичного обстеження осіб та оцінки 
і збирання доказів:

– неналежне проведення медичної огляду затриманих, в 
тому числі відсутність огляду медичними співробітника-
ми належної кваліфікації;

– використання стислих, коротких, не деталізованих ме-
дичних звітів та довідок, які не включають опису скарг 
заявника та не мають висновків;

– передача не до кінця розслідуваної справи іншим орга-
нам;

– неналежне медична судова експертиза померлих осіб, без 
ретельного опису травм;

– нефіксування шляхом фотографічної зйомки або аналізу 
слідів на тілі або здійснення огляду лікарями з недостат-
ньою кваліфікацією1.

З останніх рішень Європейського суду з прав людини мож-
на виділити наступні рішення, які в тій чи іншій мірі стосува-
лися обов’язку розслідування, тобто доктрини «позитивних 
зобов’язань»:

– у справі Nikolay Dimitrov v. Bulgaria, № 72663/01, від 27 ве-
ресня 2007 року, Суд дійшов висновку, що національні ор-
гани мають зобов’язання створити належну законодавчу 
базу з метою забезпечення того, щоб права осіб не бути під-

1 Reidy A. The Prohibition of Torture. A Guide to Implementation of Article 3 of the 
European Convention on Human Rights. — Human Rights Handbooks. — No. 6. — Р. 42.
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даним катуванню були захищені належним чином. У цій 
справі Суд також підкреслив, що вони мають зобов’язання 
провести ефективне розслідування у випадках існування 
достатніх доказів того, що катування або інше забороне-
не поводження було застосоване до особи. При цьому де-
ржавні органи мали вжити всіх необхідних процесуальних 
заходів для розслідування обставин, про які скаржився за-
явник (тобто отрмати свідчення від очевидців, показання 
свідків, експертні висновки, і, якщо необхідно, провести 
медичний огляд особи з метою встановлення характеру та 
ступеня нанесених ушкоджень, навіть приватними особа-
ми тощо). Таким чином, у цій справі Суд дійшов виснов-
ку про порушення статті 3 Конвенції, в її процесуальному 
аспекті, оскільки національні органи слідства та суду не 
розслідували справу належним чином.

– у справі Cobzaru v. Romania, № 48254/99, рішенні від 
26 липня 2007 року, Суд прийшов до висновку про по-
рушення статті 3 Конвенції, як в процесуальному, так і 
матеріальному аспекті цього положення. Зокрема, Суд 
дійшов висновку про порушення статті 3 Конвенції, ос-
кільки синці, які отримав заявник, та травми, які він от-
римав під час перебування в поліції, були досить серйоз-
ними для того, щоб визнати їх такими, що відбулося 
порушення статті 3 Конвенції. При цьому Суд визнав, 
що Уряд не зміг надати доказів протилежного, зокрема, 
звертаючи увагу на те, що будь-які тілесні ушкодження, 
заподіяні під час перебування особи у поліцейському 
відділі, або в межах юрисдикції поліції, повинні бути по-
яснені представниками правоохоронних органів. Також 
Суд визначив, що в обов’язки правоохоронних органів у 
даній справі мало ввійти доставлення заявника до лікаря 
або його медичний огляд. Тобто поводження із заявни-
ком було «нелюдським або принижуючим його гідність». 
Більш того, Суд визнав, що розслідування справи на-
ціональними слідчими органами не було ефективним та 
мало велику кількість недоліків.
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– в рішенні Суду по справі Karagiannopoulos v. Greece, 
№ 27850/03, від 21 червня 2007 року, Суд діййшов 
висновку про порушення статті 3 Конвенції у зв’язку 
із заявником ромського походження, якого було затри-
мано за підозрою у торгівлі наркотиками. При цьому 
скарги заявника на те, що замість доставлення до полі-
цейського відділку його відвезли до невідомої парков-
ки машин, де до нього застосували силу співробітники 
поліції, погрожували зброєю та врешті поліцейський 
вистрелив йому у голову, він вижив, але втратив пра-
цездатність, були визнані обґрунтованими. Суд також 
визнав порушення статті 3 Конвенції в її процесуаль-
ному аспекті, оскільки його скарги не були розсліду-
вані належним чином.

– у справі Kurnaz and others v. Turkey, № 36672/97 Суд виз-
нав рішення статті 3 Конвенції, рішення від 24 липня 
2007 року, щодо заподіяння фізичних травм заявникові, 
який помер в результаті них, та відсутності ефективного 
розслідування обставин заподіяння цих тілесних ушкод-
жень, що очевидно сталися під час придушення бунту у 
в’язниці, де перебував заявник, та застосування надмір-
ного примусу та фізичної сили, яка призвела до трагіч-
них наслідків стосовно заявника.

Слід зазначити, що, на нашу думку, одними із основних га-
рантій профілактики негуманного або жорстокого поводження 
із затриманими або заарештованими є наступні елементи (цей 
список не є остаточним): 

– право заявника повідомити про свій арешт або затриман-
ня третіх осіб на власний розсуд (членів сім’ї, друзів, кон-
сула тощо);

– своєчасне внесення записів щодо моменту затримання 
особи;

– право на доступ до адвоката та на правову допомогу; 
– право на проведення медичного обстеження лікарем за 

власним вибором;
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– право на оскарження дій щодо затримання до суду та 
право на оскарження умов тримання під вартою, доступ-
ність належного медичного обслуговування та лікування 
тощо.

Цей список можна було б продовжити, зважаючи на те, що 
він не є остаточним. У цьому зв’язку можна пригадати стан-
дарти Комітету питань запобігання катуванням, який розро-
бив перелік стандартів, які мають враховуватися для оцінки 
придатності місця для тимчасового перебування під вартою 
(СІЗО, ІТТ, приймальників-розподільників тощо):

«1. Камери мають бути чистими, мати розмір, відповідний кіль-
кості розміщених у них осіб, мати освітлення, достатнє для читан-
ня (за винятком часу сну), вентиляцію; бажано, щоб камери мали 
природне освітлення (вікна).

2. Камери мають бути придатними для відпочинку, тобто мати 
закріплені стільці або лави. Осіб, які будуть ночувати в камері, не-
обхідно забезпечити чистим матрацом та ковдрою.

3. Особи, які перебувають під вартою, повинні мати можливість 
відправляти природні потреби в чистих та пристойних умовах, 
мати доступ до обладнання для миття.

4. Особи, які перебувають під вартою, повинні мати забезпече-
ний доступ до питної води і отримувати їжу в установлений час, 
включаючи якнайменше один повний обід кожного дня.

5. Особи, які перебувають під вартою більше 24-х годин, по-
винні мати можливість доступу до свіжого повітря.

6. Камери, які використовуються для однієї особи на період, 
довший, ніж декілька годин, повинні мати розмір близько 7 м2.

7. Сьогодні на практиці камери розміром від 4 м2 вважають 
можливими для ночівлі. А ті, що менше 4 м2, можуть використо-
вуватися тільки протягом декількох годин. Камери площею мен-
ше за 2 м2 взагалі не повинні використовуватися для утримання 
людей».
Також окремою категорією можна виділити рішення сто-

совно екстрадиції, висилки та депортації, які теж стосують-
ся статті 3 Конвенції. Деякі з цих рішень ми хотіли би про-
коментувати стосовно України та в контексті українських 
справ, які розглядатимуться більш детально у наступному 
розділі.
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4.  Практика Європейського суду з прав людини 
за ст. 3 Конвенції стосовно України

а.  Незаконне застосування фізичного примусу 
правоохоронними органами та незаконні методи 
ведення слідства

У справі Афанасьєв проти України (№ 38722/02, 5 квітня 
2005) Суд знайшов порушення щодо факту побиття заявника 
під час його перебування у відділі міліції. У цій справі заявник 
стверджував, що на нього наділи наручники та примусили виз-
нати свою вину у вчиненні злочину шляхом застосування до 
нього побоїв, при цьому один із міліціонерів вдарив заявника 
у ліве вухо, що призвело до часткової глухоти та пухлини, яка 
виникла в результаті ушкодження. Медичний огляд заявника 
показав, що було нанесено шкоду його лівому вуху, та зафік-
сував існування синців на його тілі, обличчі, лівій руці та лівій 
нозі, і дата таких ушкоджень співпадала із датою його затри-
мання. Хоча факт побиття саме працівниками міліції не було 
встановлено, Суд встановив, що держава має відповідати за фі-
зичну недоторканість осіб, що тримаються під вартою, а також 
має обов’язок розслідувати належним чином скарги на застосу-
вання недозволених методів ведення слідства (Суд встановив, 
що розслідування у справі, яке проводилось національними 
органами, мало велику кількість недоліків).

У іншій справі, Kozinets v. Ukraine, no. 75520/01, рішення 
від 6 грудня 2007 року, заявник скаржився на його побиття 
Начальником податкової міліції, яка проводила перевірку на 
підприємстві заявника. Медична експертиза підтвердила, що 
заявнику були заподіяні тілесні ушкодження у вигляді син-
ців та струсу мозку, однак встановити причини таких тілесних 
ушкоджень встановити було неможливо. У цьому випадку 
Суд дійшов висновку про відсутність адекватного обставинам 
справи та скаргам заявника розслідування та про те, що слідс-
тво було неефективним і таким чином стаття 3 Конвенції була 
порушена. Суд не знайшов порушення статті 3 Конвенції в її 
матеріальному аспекті.
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Іншими прикладами справ, де частково розглядаються пи-
тання, пов’язані із фізичним чи психологічним впливом на 
особу під час розслідування справ, була справа Шабельника 
(див. рішення Суду стосовно прийнятності у справі Shabelnik 
v. Ukraine (dec.), no. 16404/03, від 15 січня 2008 року), де заяв-
ник скаржився на примушування до визнання вини у вбивстві 
та незаконності і недопустимості цього зізнання як доказу у 
кримінальній справі. У справі Яременка (див. рішення стосовно 
прийнятності у справі Yaremenko v. Ukraine (dec.), no. 32092/02, 
від 13 листопада 2007 року) Суд визнав прийнятними скарги 
заявника стосовно спричинення йому тілесних ушкоджень 
співробітниками правоохоронних органів та відсутності ефек-
тивного розслідування його скарг. 

У іншій справі, Брошевецького (рішення стосовно прийнят-
ності у справі Broshevetskiy v. Ukraine (dec.), Судом було вирі-
шено довести до відома Уряду скарги заявника на застосування 
до нього недозволених методів ведення слідства (як стверджу-
вав заявник — застосування наручників, які були замкнені за 
колінами, розтяжка між двома столами із палицею під миш-
ками, надягання протигазу на заявника тощо). У наступній 
справі стосовно України (рішення Суду стосовно прийнятності 
Visloguzov v. Ukraine (dec.), no. 32362/02, від 6 березня 2007 року) 
Суд також визнав необхідним довести до відома Уряду України 
скаргу заявника на умови його тримання під вартою та жорс-
токе поводження із ним співробітників ВТК-90. 

У справі Вінокурова (рішення Суду стосовно прийнятності 
Vinokurov v. Ukraine and Russia, no. 2397/04, від 16 жовтня 2007 
року) Суд дійшов висновку про те, що заявник не надав доказів 
стосовно того, що він звертався до будь-яких органів держа-
ви зі скаргами на умови тримання під вартою у Луганському 
СІЗО. Більш того, він не повідомляв свої скарги будь-кому із 
керівництва цього СІЗО. Однак, відповідно до Суду, принцип 
вичерпання всіх національних засобів захисту передбачає, що 
заявник повинен пройти всі національні засоби захисту, тобто 
компетентні органи або осіб, до його звернення до Суду, якщо 
ці засоби є ефективними та доступними. Але оскільки заявник 
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не повідомив про свої скарги жоден із національних органів, 
то він не надав можливості розглянути його скарги на націо-
нальному рівні та, враховуючи субсидіарну роль Суду, надати 
також і Суду можливість перевірити достовірність поданих 
до Суду скарг, з коментарями до цих скарг, поданих на націо-
нальному рівні до відповідних органів влади, до компетенції 
яких входить розгляд таких скарг. Таким чином, Суд визнав 
цю заяву неприйнятною, в зв’язку із недотриманням правила 
вичерпання всіх національних засобів захисту, відповідно до 
статті 35 Конвенції.

У справі Гурепки (Gurepka v. Ukraine, no. 61406/00, рішення 
від 6 вересня 2005 року) Суд визнав скарги заявника на умо-
ви тримання під вартою та його захворювання «гепатитом С» 
неприйнятним, оскільки не знайшов причинного зв’язку між 
умовами тримання заявника під вартою (скарга на які були, 
більш того, необґрунтованими) та його захворюванням.

У нешодавноприйнятому рішенні по справі Нечипорука 
(Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, no. 42310/04, від 21 квітня 
2011 року), Суд визнав порушення матеріального та процесу-
ального обов’язку держави (заявника було піддано тортурам 
з метою отримання зізнання та тілесні ушкодження не були 
належним чином розслідувані). Подібне порушення було 
встановлене і у справі громадянина Польщі Новак (Nowak 
v. Ukraine, no. 60846/10, від 31 березня 2011 року), якого було 
побито українськими правоохоронцями в ході процедури вис-
лання. Окрім того, українські правоохоронні органи не змог-
ли належним чином розслідувати скарги заявника. Подібне 
порушення було встановлене і у рішенні по справі Бочарова 
(Bocharov v. Ukraine, no. 21037/05, від 17 березня 2011 року). 
Подібні порушення також були встановлені і у справах Душка 
(Dushka v. Ukraine, no. 29175/04, від 3 лютого 2011 року — не-
законне побиття), Міхалкової та інших (Mikhalkova and others 
v. Ukraine, no. 10919/05, 13 січня 2011 року — смерть особи у 
витверезнику), Ковальчука та Самардака (Kovalchuk v. Ukraine, 
no.21958/05, 04 листопада 2010 року — стосовно незаконного 
застосування сили та відсутності розслідування), а також сто-
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совно Лопатіна та Мєдведського (no. 2278/03 та no. 6222/03, 
від 20 травня 2010 року) та Похлєбіна (no. 35581/06, від 20 
травня 2010 року). 

б.  Умови тримання під вартою та відбування 
покарання

У рішенні по справі Горшкова (рішення стосовно прийнят-
ності у справі Gorshkov v. Ukraine, no. 67531/01, від 15 червня 
2004 року, заявник із психічним розладом скаржився на умови 
його примусового лікування. Однак Суд у своєму рішенні за-
значив, що «жорстоке» або «негуманне» поводження повинно 
досягти мінімального рівня жорстокості для того, щоб стаття 3 
Конвенції була застосована. Оцінка цього мінімального рівня 
залежить від обставин справи, природи та контексту застосу-
вання цього поводження, манери та методу виконання, три-
валості, фізичних та моральних наслідків, статі, віку та стану 
здоров’я потерпілого. При цьому Суд зазначив, що тримання 
під вартою якраз може включати в себе такі елементи. Однак 
скарги на застосування такого поводження повинні бути під-
тверджені належними доказами, які розглядаються Судом з 
точки зору стандартів доказування «поза розумними сумніва-
ми», однак Судом також можуть розглядатися серйозні, чіткі 
та послідовні твердження або презумпції фактів. Таким чином, 
враховуючи те, що цих елементів у справі віднайдено не було, 
Суд дійшов висновку про неприйнятність заяви, як явно не-
обґрунтованої. Аналогічно Суд вирішив стосовно «скарг заяв-
ника щодо тривалості його перебування під вартою».

Перші українські справи за ст. 3 Конвенції стосувалися пе-
ребування осіб в так званому «коридорі смерті», тобто відбуття 
покарання особами, які були засуджені до смертної кари, яка 
пізніше була замінена на довічне позбавлення волі. У справах 
Полторацький проти України, № 38812/97, ECHR 2003-V, Куз-
нєцов проти України, no. 39042/97, Назаренко проти України, 
no. 39483/98, Данкевич проти України, no. 40679/98, Алієв про-
ти України, no. 41220/98, та Хохліч проти України, no. 41707/98 
(всі рішення були постановлені 29 квітня 2003 р.). У всіх рі-
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шеннях Суд дійшов висновку про порушення статті 3 Конвен-
ції стосовно умов відбування покарання заявниками. Зокрема, 
Суд обґрунтував своє рішення наступним чином:

– заявники трималися в камерах до 24 годин на добу без де-
нного природного освітлення (протягом 12-30 місяців);

– вони не мали можливості гуляти у дворі, займатися спор-
том або мати контакти з іншими особами (зокрема, пана 
Кузнєцова тримали у одиночній камері після того, як він 
намагався вчинити самогубство);

– пан Хохліч знаходився протягом трьох місяців в одній 
камері з особою, яка хворіла на туберкульоз, і його теж 
було інфіковано цією хворобою, а отже його стан здоров’я 
суттєво погіршився.

Крім того, в своїх справах Полторацький та Кузнєцов скар-
жилися на їхнє побиття співробітниками в’язниці. Не вста-
новивши порушення за самими фактами побиття, в зв’язку з 
недостатністю доказів, Суд тим не менш знайшов порушення 
стаття 3 в тому, що скарги заявників про побиття не були на-
лежним чином розглянуті. Зокрема, Суд дійшов висновку про 
те, що слідство по справі було поверхневим та формальним, 
оскільки національні слідчі органи не вжили заходів щодо роз-
слідування тверджень заявників.

У іншій справі стосовно України, Друзенко та інші (див. рі-
шення стосовно прийнятності по справі Druzenko and Others v: 
Ukraine, nos. 17674/02 and 39081/02, від 15 січня 2007 року) 
заявники скаржилися на жорстоке та негуманне поводження з 
ними під час спеціальних навчань спецпідрозділу «Беркут» та 
умови відбування покарання у ВТК-58, Хмельницької області, 
де здебільшого відбувають покарання засуджені до довічного 
позбавлення волі. У цій справі Суд визнав заяву прийнятною 
та провів виїзне слухання свідків по цій справі у м. Хмельни-
цькому. Остаточним рішенням Суду було визнане порушення 
статті 3 Конвенції, як в частині позитивного обов’язку дер жави, 
так і в частині недотримання її «негативних» обов’язків.

У справі Генадій Науменко проти України, № 42023/98, 
10 січня 2004 р., де заявника також було засуджено до смертної 
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кари, яка була пізніше замінена на довічне позбавлення волі, 
Суд не знайшов порушення статті 3. Заявник скаржився на те, 
що його навмисно заліковували психотропними препарата-
ми. Зокрема, заявник скаржився на те, що його примушували 
приймати ліки, застосовували до нього електрошок, надяга-
ли наручники та застосовували на нього вплив радіації через 
«психоактивний генератор наркотиків». Ці скарги не знайшли 
свого підтвердження відповідними доказами, і Суд визнав, що 
порушення статті 3 Конвенції не було, зазначивши, що наруч-
ники застосовувались не більше, ніж було необхідно, з метою 
заспокоєння заявника. 

У справі Мельник проти України (№ 72286/01, рішення від 
26 березня 2006 року), стосовно заявника, хворого на туберку-
льоз, Суд дійшов висновку, що:

«(...) 92.  стаття 3 Конвенції категорично забороняє тортури та 
нелюдське або таке, що принижує людську гідність, поводження 
чи покарання, незважаючи на обставини та поведінку потерпі-
лого ... Погане поводження має відповідати мінімальному рівню 
суворості в рамках статті 3. Оцінка цього мінімуму є відносною; 
залежить від всіх обставин справи, таких як тривалість лікування, 
фізичний та психічний вплив та у деяких випадках стать, вік та 
стан здоров’я жертви ...

93.  Позбавлення свободи часто тягне за собою приниження 
людської гідності. Ще не було сказано, що затримання після зви-
нувачення як таке зачіпає питання, викладені в статті 3 Конвенції. 
Також цю статтю не можна тлумачити як таку, що містить загальне 
зобов’язання звільняти особу за станом здоров’я чи доправляти її 
до цивільної лікарні для отримання специфічної медичної допо-
моги. Тим не менш, відповідно до цього положення держава має 
забезпечити особу умовами утримання, які б не порушували її 
людську гідність, щоб спосіб та метод виконання міри покарання 
не зумовлювали страждання або труднощі такої міри, які б пере-
вищували неминучий рівень страждань в’язня та щоб, з огляду 
на практичні вимоги ув’язнення, його здоров’я та добробут були 
забезпечені ... Оцінюючи умови утримання, треба брати до уваги 
кумулятивний ефект цих умов, а також специфічні твердження 
заявника ...
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94. Наявні 3 складові, які необхідно розглядати стосовно суміс-
ності стану здоров’я заявника та умов його утримання: 1) медич-
ний стан в’язня; 2) адекватність медичної допомоги, яка надається 
в умовах утримання; 3) доцільність утримання з огляду на стан 
здоров’я заявника ...

(...) 104.  Суд зазначає, що з зауважень сторін вбачається, що 
у заявника виявлено захворювання на туберкульоз майже два з 
половиною місяці після того, як він вперше поскаржився на уск-
ладнене переривчасте дихання та слизовий кашель (див. параграф 
33 вище). Суд вважає, що неточність попереднього діагнозу від 13 
та 14 квітня 2001 року підтверджує скарги заявника щодо неадек-
ватності наданої медичної допомоги, невиявлення захворювання 
в короткий термін чи нездійснення ізоляції заявника та надання 
йому адекватного та своєчасного лікування (див. параграфи 33–
34 вище).

105.  Більше того, після прибуття до Пенітенціарної установи 
№ 316/83 заявника не оглянув лікар на предмет можливого захво-
рювання на туберкульоз (див. параграф 20 вище). До затримання 
заявник не страждав на жодну з хвороб легенів (про що свідчить 
медичний огляд від 29 вересня 2000 року; див. параграф 25 вище). 
Після встановлення діагнозу захворювання на туберкульоз в чер-
вні 2001 року його оглядали більш регулярно та перевели до спе-
ціальної пенітенціарної установи для в’язнів, які страждають на 
туберкульоз, де його лікували від цієї хвороби та для попереджен-
ня рецидиву до 11 серпня 2003 року. Стан здоров’я заявника почав 
покращуватися в жовтні 2001 року. Проте тривале лікування від 
туберкульозу призвело до побічних ефектів, таких, як погіршення 
зору та головокружіння (параграф 38 вище).

106.  На думку Суду, вищезгадані обставини дозволяють зро-
бити висновок, що заявник не отримав необхідної та своєчасної 
допомоги, з огляду на серйозність захворювання та наслідки для 
його здоров’я».
Суд також визнав порушення ст. 3 Конвенції та дійшов вис-

новку, що заявника було піддано «жорстокому» та «негуманно-
му» поводженню, оскільки:

– він перебував у камері, де на нього припадало 1–2,5 м2 
(стандарт КЗК — 7 м2 на одну особу);

– діагноз «туберкульоз» було встановлено тільки через два 
з половиною місяці після того, як заявник почав скаржи-
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тися на погіршення стану здоров’я і таким чином йому не 
було надано своєчасного та необхідного медичного ліку-
вання;

– гігієнічні та санітарні умови відбування покарання, разом 
із тривалістю перебування в таких умовах, означали, що 
заявника було піддано «принижуючому» його гідність 
поводженню.

в.  Умови тримання під вартою 
на стадії досудового слідства

У справі Невмержицький проти України, (№ 54825/00), 
Суд знайшов порушення статті 3 щодо умов утримання та від-
сутності належного медичного обслуговування, а також щодо 
годування силоміць. Відповідно до тверджень заявника у цій 
справі, він утримувався з 12 іншими ув’язненими в камері пло-
щею 7 м2 без питної води та води для гігієнічних потреб, де він 
почав хворіти на мікробну екзему та коросту, крім того, в камері 
були воші та постільні клопи. Заявник також скаржився на 
умови його перебування у одиночній камері протягом 10 днів, 
коли оголосив голодування. Камера була розміром 7 м2, з си-
рими бетонними стінами, не провітрювалася належним чином, 
та заявник не мав можливості прогулянок на свіжому повітрі. 
Камера не мала туалету та вода включалась в ній тільки один 
раз на день. Врахувавши, умови перебування під вартою заяв-
ника, його захворювання, які він отримав під час перебування 
під вартою і які посилювались під час його перебування в умо-
вах, зазначених вище, а також відповідні висновки Комітету 
з питань запобігання катуванням Ради Європи, Суд дійшов 
висновку про порушення статті 3 Конвенції, оскільки заявни-
ка було піддано «жорстокому» та «негуманному» поводжен-
ню. Аналогічний висновок Суд зробив стосовно відсутності 
надання своєчасної медичної допомоги заявнику та його не-
належного лікування (також порушення статті 3 Конвенції в 
цьому аспекті). Що стосується примусового годування, коли, 
протестуючи проти арешту, він відмовився від їжі, Суд визнав, 
що такий медичний захід, як примусове годування, не може в 
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принципі вважатися «негуманним» або «принижуючим», од-
нак такі міри повинні засновуватися на медичній необхідності, 
та особи, які вважають за необхідне застосувати примусове го-
дування до особи, повинні в першу чергу дотримуватися про-
цедури, застосовної до таких випадків. Крім того, спосіб при-
мусового годування не повинен бути таким, аби перевищити 
«мінімальний рівень суворості поводження», передбачений 
статтею 3 Конвенції. За відсутності будь-яких даних, медичних 
висновків тощо стосовно необхідності примусового годування 
заявника, Суд дійшов висновку, що годування застосовувалося 
свавільно. Крім того, застосування наручників під час годуван-
ня, роторозширювача та спеціальної гумової трубки, яка встав-
лялася в стравохід, особливо у випадку спротиву особи, Суд 
визнав «катуванням».

У рішенні по справі Koval v. Ukraine, 65550/01, від 19 жовтня 
2006 року, заявник перебував під вартою в СІЗО № 13, у ка-
мері розміром 14м2, в якій він знаходився іще з 11-ма іншими 
особами, деякі з яких страждали на туберкульоз та венеричні 
хвороби. Суд прийшов до такого ж самого висновку, врахував-
ши також доповідь Комітету з питань запобігання катуванням 
та Уповноваженого ВРУ з прав людини, а також інші докази — 
стосовно порушення статті 3 Конвенції, як щодо умов триман-
ня під вартою заявника, так і відсутності його належного ліку-
вання в умовах СІЗО та загострення деяких хвороб в умовах 
перебування в СІЗО.

Аналогічне рішення було винесене і у справі Dvoynykh v. 
Ukraine, no. 72277/01, рішення від 12 жовтня 2006 року, яка 
стосувалася заявника, що страждав на декілька хвороб та по-
требував операції. Суд, як і в попередніх рішеннях, взяв до 
уваги доповіді Комітету з питань запобігання катуванням, 
який інспектував Симферопольське СІЗО, коли заявник там 
знаходився, перебуваючи в камері, де на одну особу припадало 
1,3–2,25 м2. Таким чином, камери, де перебував заявник були 
постійно перенаселені, та затримані мали спати по черзі, про-
тягом щонайменше 23 годин, за відсутності адекватної венти-
ляції, природного освітлення, належної гігієни та санітарії.
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У справі Yakovenko v. Ukraine, № 15825/06, рішення від 
25 жовтня 2007 року, яка стосувалася, здебільшого, умов три-
мання під вартою заявника у Севастопольському ІТТ, який 
був постійно переповнений, маючи вмістимість замість 82 осіб, 
реальне перенаселення в три рази більше — близько 240 осіб. 
Заявника тримали у камерах розміром від 15-22 м2, де знахо-
дилося від 25 до 30 осіб, які мали спати по черзі, за відсутності 
вентиляції. Заявник також скаржився на умов його перевезен-
ня з Симферопольського СІЗО до Севастопольського ІТТ, які 
були «негуманними» та «принижуючими», оскільки його пере-
возили у машині без вентиляції протягом 24-26 годин, без їжі 
або води. Суд, звернувши увагу на попередні доповіді Коміте-
ту з питань запобігання катуванням, який інспектував Сим-
феропільське СІЗО та Севастопольське ІТТ, дійшов  виснов-
ку про порушення статті 3 Конвенції. Таке саме рішення Суд 
прийняв стосовно перевезення заявника, оскільки умови його 
перевезення не відповідали відповідним стандартам Комітету 
з питань запобігання катуванням Ради Європи, зокрема щодо 
розміру спецтранспорту або використовуваних купе в поїздах.

Заявник також скаржився на відсутність медичної допомоги, 
пов’язаної із його ВІЛ-інфекцією та туберкульозом, в резуль-
таті якої він помер. В цьому відношенні Суд дійшов  висновку 
про те, що Уряд не надав спеціального медичного лікування за-
явникові в умовах тримання під вартою, а також не розглянув 
альтернативні можливості лікування поза межами ІТТ. Більш 
того, в штаті ІТТ, куди заявника постійно направляли, не було 
ні лікарів, ні спеціального обладнання чи препаратів, необхід-
них заявникові.

У справі Kucheruk v. Ukraine, № 2570/04, від 6 вересня 2007 ро-
ку, що стосувалася заявника, хворого на хронічну шизофренію, 
який перебував під вартою в медичному відділенні Харківського 
СІЗО, заявник скаржився на те, що під час його перебування в 
медичній частині до нього було застосовано силу і зокрема гу-
мові кийки та наручники для його заспокоєння. При цьому він 
отримав тілесні ушкодження від побиття кийками. Після цьо-
го його було направлено до одиночної камери, де він проводив 
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щонайменше 23 години на добу, причому сім із дев’яти днів він 
знаходився в наручниках. Заявникові не надавалося медичне 
лікування, однак він постійно намагався звільнити себе від на-
ручників, б’ючи головою об стіну, катаючись по підлозі та нама-
гаючись простягнути ноги через наручники. Пізніше до нього 
було знов застосовано примусове медичне лікування. Пізніше 
заявника було визнано недієздатним, в зв’язку із його хворобою. 
При розслідуванні скарг матері заявника на незаконне застосу-
вання сили щодо нього, начальник СІЗО вирішив провести роз-
слідування обставин справи щодо «жорстокого» та «нелюдсько-
го» поводження із заявником. Медичний огляд виявив тілесні 
ушкодження на зап’ястках, але начальник СІЗО вирішив не 
порушувати кримінальної справи стосовно охоронців СІЗО, ос-
кільки вони захищали заявника і себе від неконтрольованої по-
ведінки заявника. Мати заявника оскаржила це рішення. У цій 
справі Суд визнав, що застосування кийків не було необхідним, 
оскільки охоронців було троє,і не було свідчень того, що заявник 
збирався напасти на охоронців, або що його поведінка станови-
ла небезпеку для охоронців або інших осіб, що знаходилися під 
вартою. Таким чином, Суд визнав порушення статті 3 Конвенції 
в цьому аспекті. Що стосується застосування наручників протя-
гом семи днів до заявника, який страждав на психічний розлад, 
без психіатричного обґрунтування, а також відсутності належ-
ного та своєчасного медичного лікування, Суд також визнав 
порушення ст. 3 Конвенції. Окремо Суд визнав порушення ст. 3 
Конвенції в її процесуальному аспекті, тобто аспекті позитивно-
го обов’язку розслідування тверджень порушення ст. 3. Зокре-
ма, Суд зауважив, що медичний огляд заявника та слідство було 
проведено надто пізно, непрозоро, оскільки матері заявника та її 
представнику не повідомляли про хід слідства по справі, а тіль-
ки повідомили негативний результат. Розслідування, що про-
водилося органами прокуратури, теж не можна було вважати 
ефективним та проведеним своєчасно, або таким, що призвело 
до якогось результату, оскільки постанови прокуратури пере-
глядалися в судах три рази, а справа була тричі направлена на 
додаткове розслідування.
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Порушення умов тримання під вартою та відсутності на-
лежного медичного обслуговання осіб, які мали спеціальні ме-
дичні потреби, були визнані у справах Логвіненка (Logvinenko 
v. Ukraine, no. 13448/07, 14 жовтня 2010 року), Пєтухова 
(Petukhov v. Ukraine, no. 43374/02, 21 жовтня 2010 року), Знай-
кіна (Znaykin v. Ukraine, no. 37538/05, 7 жовтня 2010 року), Бі-
лого (Bilyy v. Ukraine, no. 14475/03, 21 жовтня 2010), Віслогузо-
ва (Visloguzov v. Ukraine, no. 32362/02, 20 травня 2010 року) та 
Лотарєва (Lotarev v. Ukraine, no. 29447/04, 8 квітня 2010)

г. Інші категорії справ зі ст. 3 Конвенції

Окрім того, цікавий аспект статті 3 розглядається у справі 
Ґонґадзе проти України. Дружина загиблого журналіста скар-
житься серед іншого на те, що розслідування обставин смерті 
її чоловіка та ставлення до неї як до потерпілої сторони з боку 
органів слідства порушує статтю 3. Суд взяв до уваги, що чо-
ловік пані Ґонґадзе зник у вересні 2000 року, однак тільки у 
березні 2003 року до неї надійшла інформація стосовно того, 
що обезглавлене тіло її чоловіка було знайдено в Таращі у 
листопаді 2000 року. За цей час вона отримувала різноманітні 
відомості від органів влади, що протирічили одні одним. Ця 
невизначена ситуація продовжувалась і призвела до сумнівів 
у правильності ідентифікації «таращанського тіла», і таким 
чином до невизначеності долі її чоловіка. Органи влади пос-
тійно відмовляли заявниці у повному доступі до матеріалів 
справи та розслідування. І тільки у серпні 2005 року їй було 
дозволено отримати доступ до цих матеріалів. У вересні 
2005 року Генеральна прокуратура України повідомила, що 
тест ДНК, проведений у Німеччині, довів, що «тіло, знайдене 
в Таращі» належало її чоловікові. Таким чином, Суд дійшов 
висновку, що ставлення органів розслідування до заявниці 
та її сім’ї було таким, що заподіяло серйозні страждання, які 
мали характер «принижуючого гідність поводження», в пору-
шення статті 3 Конвенції.

Інші справи, що стосувалися екстрадиції, депортації та ви-
силки, теж стосувалися можливого порушення статті 3 Кон-
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венції, у більшості цих справ заявники подавали клопотання 
до Суду про заборону їх видачі іншим державам:

– у справі Soldatenko v. Ukraine, no. 2440/07, заявник скар-
жився на можливість застосування до нього тортур у ви-
падку його видачі в Туркменістан;

– у справі Dubovik v. Ukraine, no. 33210/07, заявниця скар-
жилася на можливість застосування катувань до неї у ви-
падку її екстрадиції до Білорусі. Аналогічні клопотання 
розглядалися у справах Koktysh v. Ukraine, no. 43707/07; 
Kreydich v. Ukraine, no. 48495/07; Stankevich v. Ukraine, no. 
48814/07; Kulikovskiy v. Ukraine, no. 50063/07 та Kamyshev 
v. Ukraine, no. 3990/06 стосовно можливості застосування 
«жорстокого та негуманного поводження» або навіть за-
грози «катування» у випадку їх видачі Білоруським пра-
воохоронним органам;

– у справі Kaboulov v. Ukraine, no. 41015/04, заявник скар-
жився на можливість застосування до нього тортур 
у випадку його видачі в Казахстан. У цьому випадку 
його видачу було заборонено зважаючи на відсутність 
гарантій стосовно того, що його не буде піддано торту-
рам.

Питання відповідності процедури висилки, екстрадиції та 
депортації розглядалися в українських справах по суті. У ви-
щезазначених справах Суд вирішив застосувати Правило 39 
Регламенту Суду та заборонити видачу осіб, на тій піставі, що 
це може нанести шкоду правам заявників, включаючи мож-
ливість певних наслідків стосовно застосування забороненого 
статтею 3 Конвенції поводження.

5. Висновки
Слід зазначити, що реалії українського правової системи не 

дозволяють стверджувати про існування ефективної системи 
профілактики, запобігання, розслідування фактів чи тверд-
жень стосовно застосування тортур або катування чи іншого 
жорстокого чи негуманного поводження. В системі органів, які 
мають забезпечувати виконання цих завдань, не останнє місце 
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належить правоохоронним органам та співробітникам Мініс-
терства внутрішніх справ, які за будь-яких обставин мають до-
тримуватися «абсолютної заборони», зазначеної як у Конвенції 
ООН 1984 року, так і в Європейській конвенції з прав людини 
1950 року. Це першочергове завдання цих органів, яке не може 
бути реалізованим без знань та практичного застосування ви-
щезазначених міжнародних стандартів в повсякденній роботі 
правоохоронця. Для усунення небезпеки визнання порушень 
статті 3 Конвенції важливим, на нашу думку, видається прове-
дення комплексних навчань працівників правоохоронних ор-
ганів, органів прокуратури, пенітенціарних установ тощо сто-
совно стандартів Конвенції у цій сфері1 та роз’яснення їх ролі у 
застосуванні цих стандартів на практиці. 

Роль прокуратури у розслідуванні та підтриманні обви-
нувачення у таких справах теж не можна недооцінювати, як 
і роль суду, який, розглядаючи кримінальні справи або інші 
справи у його провадженні, повинен реагувати, можливо, 
шляхом винесення окремих ухвал, доводити до відома від-
повідних слідчих органів чи органів нагляду та контролю відо-
мості про факти застосування тортур або інших заборонених 
видів поводження з особами. Але контроль повинен, в першу 
чергу, здійснюватися самими правоохоронцями, свідомо та 
самостійно. Слід зазначити, що весь необхідний юридичний 
інструментарій — міжнародні стандарти, практика їх застосу-
вання, існування відповідних норм-заборон в Кримінальному 
кодексі України та діяльність органів і системи, що опікують-
ся питаннями забезпечення контролю за дотриманням прав 
людини — є доступним та може вільно використовуватися 
у повсякденній практичній діяльності правозастосовчих ор-
ганів, органів та співробітників МВС України тощо. Цього 
інструментарію буде достатньо для того, щоб проводити про-
філактичну, попереджувальну, запобіжну, слідчу та правоохо-
ронну роботу з забезпечення дієвості заборони катувань та 

1 Бортновська З. Виконання рішень Європейського суду з прав людини // Юридична 
газета. 2004. — №11(23), 15 червня.
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іншого жорстокого та негуманного поводження чи покарання. 
Але при цьому не слід забувати основну тезу — заборона кату-
вань є абсолютною, без винятків.

Пушкар П. В. Заборона катувань та інші форми жорстокого 
поводження чи покарання: застосування практики Європейсь-
кого суду з прав людини  

Анотація. У статті розглядаються питання теоретичного та 
практичного розуміння абсолютної заборони катувань та інших 
форм жорстокого (нелюдського) або такого, що принижує гідність, 
поводження чи покарання. Розглядається застосування практики 
Європейського суду з прав людини, дається визначення термінів: 
словникове визначення терміна «катування» або «тортури», юри-
дичне визначення терміна «катування» в законодавстві України, 
юридичне визначення терміна «катування» в міжнародному праві 
України, юридичне визначення терміна «катування» в Конвенції 
ООН проти катувань, Європейській конвенції з прав людини та 
інших актах міжнародного права.   

Ключові слова: тортури, нелюдське або таке, що принижує, 
поводження та покарання, ст. 3 Конвенції з прав людини, кату-
вання, абсолютна заборона, негативний та позитивний обов’язок, 
матеріальні та процесуальні аспекти ст. 3. 

Пушкар П. В. Запрет пыток и другие формы жестокого обра-
щения или наказания: применение практики Европейского суда 
по правам человека 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы теоретичес-
кого и практического понимания абсолютного запрета пыток и 
других форм жестокого (нечеловеческого) или унижающего до-
стоинство обращения или наказания. Рассматривается примене-
ние практики Европейского суда по правам человека, дается оп-
ределение терминов:  словарное определение термина «пытка», 
юридическое определение термина «пытка» в законодательстве 
Украины, юридическое определение термина «пытка» в междуна-
родном праве Украины, юридическое определение термина «пыт-
ка» в Конвенции ООН против пыток, Европейской конвенции по 
правам человека и других актах международного права.
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Ключевые слова: пытки, нечеловеческое обращение или уни-
жающее обращение либо наказание, статья 3 Конвенции по пра-
вам человека, нанесение увечий, абсолютный запрет, негативная и 
позитивная обязанность, материальные и процессуальные аспек-
ты статьи 3.

Pushkar P. Prohibition of torture and other forms of inhuman 
and degrading treatment or punishment: application of the case-
law of the European Court of Human Rights  

Annotation. Article deals with the theoretical and practial 
approaches to absolute prohibition of torture and other forms of 
ill-treatment (inhuman treatment and degrading treatment or 
punishment). It discusses the case-law of the European Court of Human 
Rights, gives definition to notions (dictionary meaning of torture 
and ill-treatment), legal meaning used in the laws of Ukraine, legal 
definition of torture in internationa law of Ukraine, legal definition 
of the notion of «torture» in the UN Convention against Torture, 
European Convention on Human Rights and other international legal 
instruments. 

Key words: torture, inhuman or degrading treatment or 
punishment, Article 3 of the Convention on human rights, infliction 
of injuries, absolute prohibition, negative and positive obligations, 
material and procedural aspects of Article 3.
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Розділ ІV
УКРАЇНА 

І ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 
У СФЕРІ ДІЇ СТ. 3 ЄКПЛ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України у складі

головуючого Короткевича М. Є.,
суддів Прокопенка О. Б., Гриціва М. І.,

за участю прокурора Саленка І. В.

розглянувши в судовому засіданні в м. Києві 28 грудня 2010 ро-
ку кримінальну справу за касаційним поданням прокурора, 
який брав участь у розгляді справи судом апеляційної інстан-
ції, на ухвалу Апеляційного суду Вінницької області від 21 січ-
ня 2010 року відносно ОСОБИ К. та ОСОБИ С.,

установила:
вироком Ленінського районного суду м. Вінниці від 8 жовтня 
2009 року

ОСОБА К., 
ІНФОРМАЦІЯ 1,
громадянин України, тимчасово не працюючий, 
судимий 16 квітня 1998 року за ч. 1 ст. 187 КК Ук-
раїни до 3 років позбавлення волі і на підставі акту 
амністії звільнений від покарання 
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та 27 листопада 2003 року за ч. 1 ст. 331, ч.ч. 2, 3 
ст. 358 КК України остаточно до 3 років обмежен-
ня волі з іспитовим строком на 3 роки,

засуджений:
– за ч. 2 ст. 127 КК України до 4 років позбавлення волі; 
– за ч. 2 ст. 146 КК України до 6 років позбавлення волі.
На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш 

суворого покарання більш суворим, остаточно визначено пока-
рання у виді 6 років позбавлення волі.

ОСОБА С., 
ІНФОРМАЦІЯ 2, 
громадянин України, тимчасово не працюючий, 
судимий 23 червня 2001 року за ч. 1 ст. 106 КК Ук-
раїни до 4 місяців і 9 днів позбавлення волі 
та 3 серпня 2006 року за ч. 1 ст. 263 КК України до 
3 років позбавлення волі з іспитовим строком на 
1 рік і 6 місяців,

засуджений:
– за ч. 1 ст. 146 КК України до 4 років позбавлення волі;
– за ч. 2 ст. 127 КК України до 5 років позбавлення волі;
– за ч. 1 ст. 263 КК України до 2 років позбавлення волі;
– за ч. 3 ст. 309 КК України до 7 років позбавлення волі.
На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш 

суворого покарання більш суворим, остаточно визначено пока-
рання у виді 7 років позбавлення волі.

Ухвалою Апеляційного суду Вінницької області від 21 січня 
2010 року апеляції засудженого ОСОБА К. та його захисника 
задоволено, апеляції засудженого ОСОБА С. та його захис ника 
задоволено частково.

Вирок Ленінського районного суду м. Вінниці від 8 жовтня 
2009 року в частині засудження ОСОБА С. за ч. 3 ст. 309 КК 
України та незаконного зберігання патронів скасовано, справу 
в цій частині направлено на додаткове розслідування. ОСО-
БА К. призначено покарання:

– за ч. 2 ст. 127 КК України 3 роки позбавлення волі;
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– за ч. 2 ст. 146 КК України 2 роки 6 місяців позбавлення 
волі.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш су-
ворого покарання більш суворим, остаточно визначено 3 роки 
позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА К. від по-
карання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки.

На підставі ст. 76 КК України покладено на нього обов’язки 
не виїжджати за межі України на постійне проживання без доз-
волу кримінально-виконавчої інспекції та повідомляти кримі-
нально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.

ОСОБА С. призначено покарання:
– за ч. 2 ст. 127 КК України 3 роки позбавлення волі;
– за ч. 2 ст. 146 КК України 2 роки 6 місяців позбавлення 

волі;
– за ч. 1 ст. 263 КК України 2 роки позбавлення волі.
На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш су-

ворого покарання більш суворим, остаточно визначено 3 роки 
позбавлення волі.

Міру запобіжного заходу ОСОБА С. залишено поперед-
ню — тримання під вартою, ОСОБА К. з-під варти звільнено 
в залі суду.

У решті вирок залишено без зміни.
З урахуванням змін, внесених до вироку судом апеляційної 

інстанції, ОСОБА К. та ОСОБА С. визнано винуватими в тому, 
що вони за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріа-
ли відносно яких виділені в окреме провадження, у період часу 
з 28 лютого по 7 березня 2008 року у приміщенні домоволодіння 
АДРЕСА 1 та у приміщенні металевого контейнеру на дачній 
ділянці № НОМЕР 1 ГО «Садово-дачне об’єднання «Комуналь-
ник-1»» на вул. Барське шосе у м. Вінниці незаконно позбавили 
волі потерпілого ОСОБА Т., що супроводжувалось заподіянням 
йому фізичних страждань і здійснювалося протягом тривалого 
часу, а також катували потерпілого ОСОБА Т., тобто умисно 
заподіяли йому сильного фізичного болю, фізичного та мораль-
ного страждання, шляхом нанесення побоїв, мучення та інших 
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насильницьких дій із метою примусити потерпілого вчинити дії, 
що суперечать його волі, а саме з метою спонукання та приму-
шування його до надання неправдивих показань у кримінальній 
справі за фактом убивства ОСОБА Р. 26 березня 2007 року біля 
диско-клубу «Кумбари» у м. Він ниці.

ОСОБА С. також засуджений за носіння, зберігання, прид-
бання в кінці 2008 року у домоволодінні АДРЕСА 2 вогнепаль-
ної зброї, а саме обрізу мисливської рушниці «ІЖ 18 ЕМ» НО-
МЕР 2, без передбаченого законом дозволу.

У касаційному поданні прокурор просить скасувати ухвалу 
апеляційного суду щодо ОСОБА С. та ОСОБА К. і направити 
справу на новий апеляційний розгляд у зв’язку з істотним по-
рушенням вимог кримінально-процесуального закону, непра-
вильним застосуванням кримінального закону та невідповід-
ністю призначеного покарання тяжкості злочину й особам 
засуджених унаслідок м’якості. При цьому прокурор поси-
лається на те, що зміст ухвали суперечить положенням ст. 377 
КПК України, так як у ній відсутня вказівка про зміну вироку 
стосовно зменшення призначеного засудженим покарання; що 
суд, вказавши в мотивувальній частині про призначення міні-
мального покарання, передбаченого в санкціях ст.ст. 127 ч. 2 та 
146 ч. 2 КК України, у резолютивній частині ухвали призна-
чив більше за розміром покарання, ніж передбачене у санкції 
ч. 2 ст. 146 КК України як мінімальне; що суд, направивши на 
додаткове розслідування справу в частині незаконного збері-
гання трьох патронів, не змінив кваліфікації дій ОСОБА С. за 
ч. 1 ст. 263 КК України. Крім того прокурор стверджує, що при-
значене апеляційним судом покарання не відповідає вимогам 
ст. 65 КК України і є надто м’яким, а застосування ст. 75 КК 
України та звільнення ОСОБА К. від відбування покарання з 
випробуванням є неправильним, оскільки засуджені раніше 
притягувалися до кримінальної відповідальності, хоча суди-
мості й погашені, та вони не проявили щирого каяття і не вка-
зали на осіб, за попередньою змовою з якими скоїли злочини 
відносно потерпілого ОСОБА Т.
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Заслухавши доповідача, прокурора, який підтримав каса-
ційне подання, перевіривши матеріали справи та обговоривши 
доводи подання прокурора, колегія суддів вважає, що касацій-
не подання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 373 КПК України, апеляційний суд 
змінює вирок у випадку пом’якшення призначеного покаран-
ня, зміни кваліфікації злочину та в інших випадках, коли зміна 
вироку не погіршує становища засудженого.

Згідно зі ст. 366 КПК України, у разі зміни вироку або ска-
сування його і направлення справи прокуророві на додаткове 
розслідування або на новий судовий розгляд апеляційний суд 
виносить ухвалу.

Зміст ухвали апеляційного суду мусить відповідати поло-
женням ст. 377 КПК України. Зокрема, при зміні вироку апе-
ляційним судом у резолютивній частині ухвали мають були 
викладені конкретні рішення апеляційного суду, які повинні 
логічно випливати з її описово-мотивувальної частини. Усі 
зміни, внесені у вирок, слід викладати чітко і ясно, щоб не вини-
кало сумнівів при виконанні судових рішень.

Наведених вимог кримінально-процесуального закону апе-
ляційний суд не дотримався.

Зазначивши в описово-мотивувальній частині ухвали про 
зниження покарання, призначеного ОСОБА С. і ОСОБА К. за 
ст.ст. 127 ч. 2, 146 ч. 2 КК України, до мінімальної межі санк-
цій, у резолютивній частині ухвали апеляційний суд не виклав 
свого рішення про пом’якшення призначеного засудженим по-
карання. При цьому, усупереч власному рішенню, призначив 
ОСОБА С. і ОСОБА К. за ч. 2 ст. 146 КК України покарання 
у виді 2 років 6 місяців позбавлення волі, тобто більше за роз-
міром покарання, ніж передбачене у її санкції як мінімальне, 
що встановлене на рівні 1 року обмеження волі.

Також, скасувавши вирок у частині засудження ОСОБА С. 
за незаконне зберігання патронів, апеляційний суд не виклю-
чив цієї ознаки із кваліфікації дій засудженого за ч. 1 ст. 263 КК 
України, при цьому залишив без уваги те, що ОСОБА С. був 
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визнаний винуватим не лише у зберіганні бойових припасів, 
але й у їх придбанні та носінні без передбаченого законом доз-
волу.

Крім того, зазначивши в описовій частині ухвали про те, що 
ОСОБА С. і ОСОБА К. не мають судимості, а в мотивувальній 
частині ухвали — про безпідставне посилання суду першої інс-
танції на попередні судимості ОСОБА С. і ОСОБА К., які, згід-
но зі ст. 89 КК України, є погашеними, у резолютивній частині 
ухвали апеляційний суд не прийняв рішення про виключення з 
вироку вказівок на попередні судимості засуджених.

Разом із тим, доводи подання прокурора про безпідставне 
пом’якшення ОСОБА К. і ОСОБА С. покарання до мінімаль-
них меж санкцій ст.ст. 127 ч. 2, 146 ч. 2 КК України є необґрун-
тованими. Змінюючи вирок у частині покарання для ОСОБА С. 
і ОСОБА К., суд врахував те, що в силу положень ст. 89 КК Ук-
раїни вони є такими, що не мають судимості, обидва мають на 
утриманні неповнолітніх дітей, а також врахував позицію по-
терпілого, який вибачив ОСОБА К. і ОСОБА С. та просив суд 
не карати їх суворо. Обставин, які б обтяжували покарання за-
суджених, у справі не встановлено. Також апеляційний суд пра-
вомірно врахував і те, що до вчинення даних злочинів засудже-
них спонукала поведінка самого потерпілого ОСОБА Т., який 
намагався приховати від органів слідства винуватців умисного 
вбивства гр. ОСОБА Р., яке сталося 26 березня 2007 року біля 
диско-клубу «Кумбари»у м. Вінниці. За вказаним фактом щодо 
потерпілого ОСОБА Т. було порушено кримінальну справу за 
ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 396 КК України, і від 
кримінальної відповідальності за цей злочин ОСОБА Т. на да-
ний момент звільнено на підставі акту амністії.

За таких обставин колегія суддів вважає, що подання проку-
рора в частині, що стосується необґрунтованого пом’якшення 
апеляційним судом покарання для ОСОБА К. і ОСОБА С., за-
доволенню не підлягає.

Водночас колегія суддів погоджується з доводами касацій-
ного подання про безпідставне звільнення засудженого ОСО-
БА К. від відбування покарання з випробуванням.
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Як вірно зазначає прокурор, засуджений ОСОБА К. раніше 
притягувався до кримінальної відповідальності та не вказав на 
осіб, за попередньою змовою з якими він разом із ОСОБА С. 
скоїв дані злочини. Крім того, в ухвалі апеляційного суду від-
сутній висновок колегії суддів про можливість виправлення 
ОСОБА К. без відбування призначеного йому покарання з вип-
робуванням, який, у свою чергу, мав би бути належним чином 
мотивований та зроблений з урахуванням тяжкості злочину, 
особи засудженого та всіх обставин справи. Тобто, положення 
ст. 75 КК України застосовані апеляційним судом неправильно.

У зв’язку з наведеними вище істотними порушеннями вимог 
кримінально-процесуального закону при постановленні ухва-
ли, а також у зв’язку з неправильним застосуванням положень 
ст. 75 КК України, ухвала апеляційного суду підлягає скасу-
ванню, а справа — направленню на новий апеляційний розгляд, 
під час якого суду апеляційної інстанції слід дотриматися всіх 
вимог процесуального закону та ухвалити обґрунтоване рішен-
ня. Якщо при перевірці вироку в апеляційному порядку буде 
підтверджено винуватість ОСОБА К. у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України, то застосування 
до нього положень ст. 75 КК України не відповідало б тяжкості 
злочинів та особі засудженого.

Керуючись ст.ст. 395, 396 КПК України та абз. 1 п. 2 розділу 
XIII «Перехідні положення» Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» від 7 липня 2010 року, колегія суддів

ухвалила:
касаційне подання прокурора, який брав участь у розгляді 

справи судом апеляційної інстанції, задовольнити частково.
Ухвалу Апеляційного суду Вінницької області від 21 січня 

2010 року щодо ОСОБА К. і ОСОБА С. скасувати, справу на-
правити на новий апеляційний розгляд.

Судді:

Короткевич М. Є.      Прокопенко О. Б.      Гриців М. І.
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УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України у складі

головуючого  Селівона О. Ф.,
суддів Ковтюк Є. І., Школярова Є. Ф.,

за участю прокурора  Вергізової Л. А.

розглянула в судовому засіданні у м. Києві 19 жовтня 2010 ро-
ку кримінальну справу за касаційним поданням заступника 
прокурора Донецької області на вирок Київського районного 
суду м. Донецька від 15 червня 2009 року, яким визнано вин-
ними:

ОСОБА А.,
ІНФОРМАЦІЯ 1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ 2, 
раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України, і при-
значено йому за цим законом покарання 4 роки позбавлення 
волі;,

ОСОБА Б.
ІНФОРМАЦІЯ 3, уродженця ІНФОРМАЦІЯ 2, 
раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України, і при-
значено йому за цим законом покарання 3 роки позбавлення 
волі;

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА А. та ОСОБА Б. 
звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспи-
товим строком 2 роки та з покладенням на них обов’язків, пе-
редбачених п.п. 2–4 ч. 1 ст. 76 цього Кодексу. В апеляційному 
порядку справа не розглядалася.

Згідно з вироком ОСОБА А. та ОСОБА Б. засуджено за 
те, що вони, працюючи оперуповноваженими сектора карно-
го розшуку Київського РВ ДМУ УМВС України в Донецькій 
області, 9 лютого 2007 року в період часу з 7 год. по 8 год. у 
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кабінеті № 30 адміністративної будівлі зазначеної установи, 
розташованої в АДРЕСА 1, вчинили катування затриманого 
ОСОБА В з метою примусити його зізнатися у вчиненні зло-
чину, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження, які спри-
чинили короткочасний розлад здоров’я, та застосовували при 
цьому відеозйомку.

У касаційному поданні прокурор ставить питання про ска-
сування вироку щодо ОСОБА А. та ОСОБА Б. і направлення 
кримінальної справи щодо них на новий судовий розгляд у 
зв’язку з невідповідністю призначеного їм покарання тяжкості 
вчиненого ними злочину внаслідок м’якості через безпідставне 
звільнення їх від відбування покарання з випробуванням.

У запереченні на касаційне подання засуджений ОСОБА А. 
просить залишити подання без задоволення, а вирок щодо ньо-
го — без зміни, оскільки вважає, що суд призначив йому спра-
ведливе покарання за вчинений ним злочин і обґрунтовано 
звільнив його від відбування покарання з випробуванням.

Заслухавши доповідь судді Верховного Суду України, пояс-
нення прокурора, яка підтримала касаційне подання і просила 
його задовольнити, перевіривши матеріали справи та обгово-
ривши доводи подання, колегія суддів вважає, що воно підля-
гає задоволенню з таких підстав.

Обґрунтованість засудження та правильність кваліфікації 
дій ОСОБА А. та ОСОБА Б. за ч. 2 ст. 127 КК України у каса-
ційному поданні не заперечуються.

Згідно зі ст. 75 КК України, якщо суд при призначенні 
покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти 
років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші 
обставини справи, дійде висновку про можливість виправлен-
ня засудженого без відбування покарання, він може прийняти 
рішення про звільнення від відбування покарання з випробу-
ванням.

Як убачається з мотивувальної частини вироку щодо ОСО-
БА А. та ОСОБА Б., жодних доводів на обґрунтування свого 
рішення про звільнення їх на підставі ст. 75 КК України від від-
бування покарання з випробуванням суд не навів.



126

Європейський суд з прав людини. Судова практика

Згідно з вироком ОСОБА А. та ОСОБА Б. вчинили тяжкий 
злочин. Будучи працівниками правоохоронного органу, вони 
під час виконання своїх службових обов’язків, принижуючи 
гідність потерпілого ОСОБА В, завдаючи йому фізичних та 
моральних страждань, шляхом катування примушували його 
зізнатися у вчиненні злочину, цинічно фіксуючи свої дій за до-
помогою відеозйомки.

Проте суд всупереч вищевказаним вимогам ст. 75 КК Украї-
ни ні ступінь тяжкості цього злочину, ні конкретні обставини 
даної справи не врахував і прийняв безпідставне рішення про 
звільнення ОСОБА А. та ОСОБА Б. від відбування призначе-
ного їм покарання з випробуванням.

Тому вирок у даній справі підлягає скасуванню, а справа на-
правленню на новий судовий розгляд.

Якщо при новому судовому розгляді ОСОБА А. та ОСО-
БА Б. буде визнано винними у вчиненні злочину з тим же об-
сягом обвинувачення, то покарання має бути призначено від-
повідно до вимог закону.

Щодо наведених у касаційному поданні доводів про те, що 
суд, звільняючи ОСОБА А. та ОСОБА Б. від відбування пока-
рання з випробуванням, не призначив їм на підставі ст. 77 КК 
України додаткове покарання у виді позбавлення права обійма-
ти певні посади і займатися певною діяльністю та позбавлення 
військового звання, то вони є необґрунтованими, оскільки від-
повідно до вимог ст. 65 КК України суд призначає покарання у 
межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) 
Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідаль-
ність за вчинений злочин, а санкція ч. 2 ст. 127 КК України, за 
якою засуджено ОСОБА А. та ОСОБА Б., додаткових пока-
рань не передбачає.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 395, 396 КПК Ук-
раїни, колегія суддів

ухвалила:
касаційне подання заступника прокурора Донецької області 

задовольнити. Вирок Київського районного суду м. Донецька 
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від 15 червня 2009 року щодо ОСОБА А. та ОСОБА Б. скасу-
вати, а справу направити на новий судовий розгляд у той же 
місцевий суд в іншому складі суду.

Судді:

Селівон О. Ф.       Ковтюк Є. І.      Школяров В. Ф.
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УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України у складі

головуючого Федченка О. С.,
суддів Синявського О. Г. та Школярова В. Ф.,
за участю прокурора Кравченко Є. С.

розглянула у судовому засіданні в м. Києві 16 лютого 2010 року 
кримінальну справу за касаційним поданням заступника про-
курора Одеської області та касаційною скаргою захисника 
ОСОБА Г. на судові рішення щодо ОСОБА Д., ОСОБА Ж., 
ОСОБА З. За вироком Київського районного суду м. Одеси від 
17 квітня 2009 року

ОСОБА Д., ІНФОРМАЦІЯ 1, громадянин 
України, раніше не судимий,

засуджений: за ч. 2 ст. 365 КК України на 5 років позбавлення 
волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних 
органах на 3 роки; за ч. 1 ст. 371 КК України на 1 рік обмежен-
ня волі; за ч. 2 ст. 127 КК України на 3 роки позбавлення волі; 
за ч. 1 ст. 309 КК України на 2 роки позбавлення волі; за ч. 1 
ст. 366 КК України на 2 роки обмеження волі з позбавленням 
права займати посади в правоохоронних органах на 2 роки.

Згідно з ст. 70 КК України за сукупністю злочинів суд ви-
значив ОСОБА Д. остаточне покарання у виді позбавлення 
волі на строк 5 років з позбавленням права займати посади в 
правоохоронних органах строком на 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України суд вирішив звільнити ОСО-
БА Д. від відбування основного покарання, встановивши йому 
іспитовий строк 3 роки та поклав на нього ряд обов’язків, перед-
бачених ст. 76 КК України;

ОСОБА Ж., ІНФОРМАЦІЯ 2, громадянин 
України, раніше не судимий,

засуджений: за ч. 2 ст. 365 КК України на 4 роки позбавлення 
волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних 
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органах на 1 рік і 6 місяців; за ч. 1 ст. 371 КК України на 1 рік 
обмеження волі; за ч. 2 ст. 127 КК України на 3 роки позбавлен-
ня волі; за ч. 1 ст. 366 КК України на 2 роки обмеження волі з 
позбавленням права займати посади в правоохоронних органах 
на 2 роки.

Згідно з ст. 70 КК України за сукупністю злочинів суд виз-
начив ОСОБА 7 остаточне покарання у виді позбавлення волі 
на строк 4 роки з позбавленням права займати посади в право-
охоронних органах строком на 2 роки.

На підставі ст. 75 КК України суд вирішив звільнити ОСО-
БА Ж. від відбування основного покарання, встановивши йому 
іспитовий строк 2 роки та поклав на нього деякі обов’язки, пе-
редбачені ст. 76 КК України;

ОСОБА З., ІНФОРМАЦІЯ 3, громадянин 
України, раніше не судимий,

засуджений: за ч. 2 ст. 365 КК України на 4 роки позбавлення 
волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних 
органах на 1 рік і 6 місяців; за ч. 1 ст. 371 КК України на 1 рік 
обмеження волі; за ч. 2 ст. 127 КК України на 3 роки позбавлен-
ня волі; за ч. 1 ст. 366 КК України на 2 роки обмеження волі з 
позбавленням права займати посади в правоохоронних органах 
на 2 роки.

Згідно з ст. 70 КК України за сукупністю злочинів суд ви-
значив ОСОБА З. остаточне покарання у виді позбавлення 
волі на строк 4 роки з позбавленням права займати посади в 
правоохоронних органах строком на 2 роки.

На підставі ст. 75 КК України, суд вирішив звільнити ОСО-
БА З. від відбуття основного покарання встановивши йому іс-
питовий строк 2 роки та поклав на нього деякі обов’язки, перед-
бачені ст. 76 КК України.

Суд вирішив частково задовольнити цивільний позов по-
терпілого ОСОБА Л. і стягнути з ОСОБА Д., ОСОБА Ж., 
ОСОБА З., солідарно, 30157 грн.

Ухвалою апеляційного суду Одеської області від 25 червня 
2009 року вирок щодо ОСОБА Д., ОСОБА Ж., ОСОБА З. за-
лишено без змін.
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Як встановив суд першої інстанції, 13 квітня 2007 року, ОСО-
БА Д., ОСОБА Ж. та ОСОБА З., з метою створення враження 
активної боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів 
і подальшого притягнення до кримінальної відповідальності 
ОСОБА Л., з яким вони перебували у неприязних стосунках, 
домовились між собою про вчинення неправомірних дій щодо 
ОСОБА Л.

Цього ж дня, засуджені ОСОБА Д., ОСОБА Ж. та ОСО-
БА З., на автомобілі БМВ, під керуванням ОСОБА М., прибули 
на СТО, що розташоване на Чорноморській дорозі в м. Одесі. 
Перевищуючи свої службові повноваження, з метою притяг-
нення ОСОБА Л. до кримінальної відповідальності за злочин, 
який він не скоював, ОСОБА Д., висунув вимогу ОСОБА Л. 
пройти разом з ним, а потім, застосовуючи насильство та спе-
ціальні засоби — наручники, посадив його до автомобіля для 
доставки у Київський РВ ОГУ ГУМВС України в Одеській 
області. Під час руху автомобіля, з тим, щоб подавити волю по-
терпілого, ОСОБА Д. завдав ОСОБА Л. значну кількість ударів 
по голові. ОСОБА Ж., що підсів до указаного автомобіля на вул. 
ОСОБА Н., також завдав ОСОБА Л. удар у голову.

Приблизно о 17 год. 15 хв., доставивши потерпілого в кім-
нату № 512 Київського РВ ОГУ ГУМВД України в Одеській 
області, розташований по вул. Ак. Філатова, 15-а у м. Одесі, 
ОСОБА Д., ОСОБА Ж. та ОСОБА З. продовжили бити потер-
пілого ОСОБА Л., принижуючи та ображаючи його, завдавали 
йому численні удари у голову, тулуб, ноги та вимагали зізнан-
ня у вчиненні злочину, якого він не скоював. Внаслідок кату-
вання, побиття, побоюючись подальших незаконних дій з боку 
працівників міліції, ОСОБА Л. погодився з їх вимогами при-
знати факт незаконного придбання та зберігання наркотичного 
засобу. Для забезпечення доказів його винуватості ОСОБА Д. 
дістав з кишені наркотичний засіб — канабіс, вагою 5,2 гр., який 
він зберігав при собі, а ОСОБА Ж. підклав його до одягу ОСО-
БА Л., звідки він і був вилучений ОСОБА Д. у присутності по-
нятих.



131

Розділ ІV. Україна і захист прав людини

Після цього ОСОБА З. написав пояснення від імені ОСО-
БА Л. про невідповідаюче дійсності придбання та зберігання по-
терпілим наркотичного засобу, склав рапорт на ім’я начальника 
РВ про затримання ОСОБА Л. і протокол обшуку, яким було 
підтверджено факт виїмки у потерпілого наркотичного засобу.

Приблизно о 19 год. 00 хв., ОСОБА Д., ОСОБА Ж. та ОСО-
БА З. разом з ОСОБА Л. прибули до місця роботи останньо-
го — на СТО. Перевищуючи свої службові повноваження, без 
постанови суду та дозволу ОСОБА Л. засуджені проникли в 
приміщення СТО, де зберігалось майно потерпілого, і провели 
його огляд без складання будь-яких процесуальних документа 
та участі понятих, після чого, разом з потерпілим, повернулись 
до райвідділу міліції.

Зареєструвавши у той же день за № 3195 матеріали щодо 
ОСОБА Л, засуджені передали їх до слідчого відділення, про-
довжуючи незаконно утримувати потерпілого у приміщен-
ні Київського РВ ОГУ ГУМВС України в Одеській області з 
20 год. 00 хв. 13 квітня до 13 год.00 хв. 14 квітня 2007 року, без 
законних підстав і без складення будь-яких процесуальних до-
кументів.

14 квітня 2007 року, по підробленим документам, що були 
передані слідчому, щодо ОСОБА Л було порушено криміналь-
ну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК 
України, а також був складений протокол про його затриман-
ня, відповідно до якого ОСОБА Л. утримувався у районному 
відділенні міліції до 17 квітня 2007 року. Постановою про-
курора від 17 квітня 2007 року ОСОБА Л. був звільнений у 
зв’язку з відсутністю підстав для його затримання, а 27 червня 
2008 року прокуратурою Одеської області кримінальна спра-
ва щодо ОСОБА Л. була закрита за відсутністю у його діях 
складу злочину.

ОСОБА Д. також визнаний винуватим у тому, що під час ро-
боти в правоохоронних органах при невстановлених слідством 
обставинах, він незаконно придбав особливо небезпечний нар-
котичний засіб — канабіс, вагою 5,2 гр, і зберігав його при собі 
без мети збуту.
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У касаційному поданні прокурор просить скасувати ухвалу 
апеляційного суду щодо ОСОБА Д., ОСОБА Ж. та ОСОБА З., 
а справу направити на новий апеляційний розгляд, посилаю-
чись на допущені апеляційним судом порушення кримінально-
процесуального закону — вимог ст. 377 КПК України.

У касаційній скарзі захисник ОСОБА Г., яка представляє 
інтереси засудженого ОСОБА Д., фактично ставить питання 
про скасування вироку та ухвали щодо усіх трьох засуджених, 
а справу просить направити на новий судовий розгляд, поси-
лаючись на неповноту, однобічність слідства, неправильне за-
стосування кримінального закону та порушення кримінально-
процесуального закону.

Заслухавши доповідь судді пояснення прокурора, який під-
тримав касаційне подання, перевіривши матеріали справи та 
обговоривши доводи, викладені у поданні прокурора та каса-
ційній скарзі захисника, колегія суддів вважає, що касаційне 
подання прокурора підлягає повному задоволенню, а касацій-
на скарга захисника — частковому.

Відповідно до положень, передбачених у ст. 377 КПК Украї-
ни, апеляційний суд, розглянувши справу та залишивши апеля-
цію без задоволення, складає ухвалу, в мотивувальній частині 
якої указує підстави, через які апеляцію визнано необґрунтова-
ною та докладні мотиви прийнятого рішення.

Зміст ухвали апеляційного суду, згідно якої подані по 
даній справі прокурором та захисником апеляції були зали-
шені без задоволення, свідчить, що при розгляді цієї справи 
в апеляційній інстанції указані вимоги закону залишились 
поза увагою апеляційного суду, оскільки доводи прокурора, 
наведені в його апеляції про невідповідність призначеного 
покарання тяжкості злочину та особі засуджених внаслідок 
м’якості залишились без належної оцінки і без відповідно-
го аналізу, а також без викладення мотивів безпідставності 
чи необґрунтованості цих доводів. Апеляційний суд лише 
загальною фразою зазначив, що апеляція прокурора на 
м’якість призначеного засудженим покарання не підлягає 
задоволенню.
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Колегія суддів вважає, що за таких обставин указана ухвала 
підлягає скасуванню, а справу слід направити на новий апеля-
ційний розгляд, під час якого апеляційному суду необхідно, з 
використанням при необхідності передбачених законом проце-
суальних можливостей, розглянути подані на вирок апеляції, 
звернувши увагу на доводи, викладені у касаційній скарзі за-
хисника, і прийняти законне та обґрунтоване рішення з наве-
денням в ухвалі мотивів його прийняття.

Керуючись ст.ст. 394–396 КПК України, колегія суддів
ухвалила:

касаційне подання заступника прокурора Одеської області 
задовольнити повністю, а касаційну скаргу захисника ОСО-
БА Г. — частково.

Ухвалу апеляційного суду Одеської області від 25 червня 
2009 року щодо ОСОБА Д, ОСОБА Ж. та ОСОБА З. скасува-
ти, а справу направити на новий апеляційний розгляд у той же 
апеляційний суд.

Судді: 
Синявський О. Г.       Школяров В. Ф.       Федченко О. С.
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УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України у складі

головуючого Паневіна В. О.,
суддів Глоса Л. Ф. і Нікітіна Ю. І.,
за участю прокурора К.
захисника М.
представника потерпілої Д.
та засуджених К. і К.

розглянула в судовому засіданні в м. Києві 27 листопада 
2007 ро ку кримінальну справу за касаційним поданням проку-
рора, який брав участь у розгляді справи в суді першої інстан-
ції, касаційними скаргами потерпілої П., засудженого К. і його 
захисника М. на вирок Апеляційного суду Херсонської області 
від 15 червня 2007 року.

Цим вироком
К., _______ року народження, раніше не судимого,

засуджено:
– за ч. 2 ст. 162 КК України на два роки позбавлення волі;
– за ч. 3 ст. 364 КК України на п’ять років позбавлення волі 

з позбавленням права обіймати посади в органах міліції 
строком на три роки з конфіскацією половини майна, яке 
є власністю засудженого;

– за ч. 4 ст. 127 КК України на дванадцять років позбавлен-
ня волі.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів К. виз-
начено остаточне покарання у виді позбавлення волі строком 
на дванадцять років з позбавленням права обіймати посади в 
органах міліції строком на три роки з конфіскацією половини 
майна, яке є власністю засудженого.

К., _______ року народження, раніше не судимого,
засуджено:
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– за ч. 2 ст. 162 КК України на два роки позбавлення волі;
– за ч. 3 ст. 364 КК України на п’ять років позбавлення волі 

з позбавленням права обіймати посади в органах міліції 
строком на три роки;

– за ч. 1 ст. 366 КК України на два роки обмеження волі з 
позбавленням права обіймати посади в органах міліції на 
два роки.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів К. ви-
значено остаточне покарання у виді позбавлення волі строком 
на п’ять років з позбавленням права обіймати посади в органах 
міліції строком на три роки.

На підставі статей 75, 76 КК України К. звільнено від від-
бування покарання з випробуванням з іспитовим строком три 
роки з покладенням на нього обов’язку не виїжджати за межі 
України на постійне місце проживання без дозволу органу 
кримінально-виконавчої системи.

Постановлено стягнути з К. на користь П. на відшкодування 
матеріальної шкоди 3170 грн. і моральної шкоди — 50000 грн.

За вироком суду К. і К. визнані винними у тому, що 13 серпня 
2005 року о 21 год. по вул. Жовтневій, 110 в с._______області, 
зловживаючи владою, будучи працівниками міліції, незаконно 
провели огляд будинку і гаража потерпілого П.

Крім того, К. і К. засуджено за те, що 13 серпня 2005 року 
в приміщенні РВВС УМВСУ вони вчинили службове підроб-
лення, склавши завідомо неправдиві рапорти та протокол про 
вчинення П. адміністративного правопорушення, передбачено-
го ст. 185 КУпАП, на підставі якого П. було поміщено в камеру 
адмінарештованих ІТТ.

Крім цього, К. визнаний винним у тому, що 14 серпня 
2005 року в приміщенні кімнати дільничних інспекторів № 18 
РВВС УМВСУ, будучи працівником правоохоронного органу, 
з метою отримання у П. зізнання у вчиненні крадіжки майна 
з приміщення кафе «Уют», шляхом нанесення побоїв, умисно 
заподіяв йому тілесні ушкодження, які призвели до загибелі 
потерпілого.
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У касаційному поданні прокурора порушується питання 
про скасування вироку щодо К. і К. і направлення справи на 
новий судовий розгляд у зв’язку із неправильним застосуван-
ням кримінального закону, істотним порушенням криміналь-
но-процесуального закону і невідповідністю призначеного су-
дом покарання ступеню тяжкості злочину та особі засуджених. 
Прокурор вказує, що суд безпідставно виключив із обвинува-
чення заподіяння засудженими умисного тяжкого тілесного 
ушкодження П. На думку прокурора, призначене засудженим 
покарання за своїм розміром є явно несправедливим внаслі-
док м’якості, зокрема, не погоджується із висновком суду про 
можливість виправлення К. без відбування покарання у виді 
позбавлення волі. Крім цього вважає, що засудженим непра-
вильно призначене і додаткове покарання, оскільки позбавлен-
ня права обіймати посади в органах міліції є значно м’якшим 
покаранням, ніж позбавлення права обіймати посади в право-
охоронних органах.

У касаційній скарзі потерпіла П. просить вирок суду скасу-
вати, а справу направити на новий судовий розгляд. Згідно з її 
доводами, суд не врахував зібраних у справі доказів про те, що 
смертельні тілесні ушкодження потерпілому П. були заподіяні 
працівником міліції В., безпідставно відхиливши її клопотання 
про притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності. 
Потерпіла П. вважає, що К. засуджено за ч. 4 ст. 127 КК України 
необґрунтовано.

У касаційних скаргах засуджений К. і його захисник М. 
просять вирок суду скасувати, закривши справу за відсутніс-
тю в діянні К. складу злочину, оскільки зібраними у справі до-
казами не встановлено винності К.. у вчиненні злочину щодо 
П. Крім цього, зазначають про неповноту судового слідства, 
яка потягла невідповідність висновків суду фактичним обста-
винам справи, оскільки суд не виконав вимог ухвали Верхов-
ного Суду України про перевірку показань К. та інших доказів 
про вчинення цього злочину В., судового доручення органу 
досудового слідства не дав, а обмежився лише допитом В.. 
Вважають, що суд не врахував, що рішення про затримання 
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П. було прийнято оперативним черговим Б., написаний К. ра-
порт не є офіційним документом, а протокол про адміністра-
тивне правопорушення він не складав, а лише підписав. Також 
засуджений і захисник зазначають про надмірну суворість по-
карання.

Заслухавши доповідача, думку прокурора К., який підтри-
мав касаційне подання та касаційні скарги частково та вважав, 
що вирок підлягає скасуванню, а справа — направленню на нове 
розслідування у зв’язку з однобічністю і неповнотою досудово-
го і судового слідства, пояснення представника потерпілої Д. і 
засудженого К., який підтримав свою касаційну скаргу, переві-
ривши матеріали справи та обговоривши доводи скарг та по-
дання, колегія суддів вважає, що касаційні скарги засудженого, 
захисника і потерпілої, а також касаційне подання прокурора 
підлягають частковому задоволенню.

Згідно зі статтями 368, 398 КПК України однобічним або 
неповним визнається досудове чи судове слідство в суді 
першої інстанції, коли залишились недослідженими такі об-
ставини, з’ясування яких може мати істотне значення для 
правильного вирішення справи. Вирок апеляційного суду, 
постановлений ним як судом першої інстанції, підлягає ска-
суванню в зв’язку з однобічністю, неповнотою досудового і 
судового слідства.

Відповідно до вимог статті 399 КПК України вказівки суду, 
який розглянув справу в касаційному порядку, є обов’язковими 
для органів дізнання чи досудового слідства при додатковому 
розслідуванні і суду першої чи апеляційної інстанції при пов-
торному розгляді справи.

Суд вказаних вимог закону не виконав.
Як видно із матеріалів справи, обвинувачений К. і потерпі-

ла П. під час проведення судового слідства заявили про те, що 
тілесні ушкодження, які призвели до загибелі потерпілого П., 
йому завдав працівник РВВС УМВСУ в В.

Апеляційний суд для перевірки цих обставин за клопотан-
ням потерпілої П. виніс мотивовану ухвалу, якою направив 
справу на додаткове розслідування.
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Ухвалою колегії суддів Судової палати у кримінальних 
справах Верховного Суду України від 05 вересня 2006 року 
ухвалу Апеляційного суду Херсонської області від 26 червня 
2006 року було скасовано, а справу направлено на новий судо-
вий розгляд в цей же суд.

Суд касаційної інстанції, скасовуючи судове рішення і на-
правляючи справу на новий судовий розгляд, вказав у своїй 
ухвалі які порушення закону спричинили скасування судово-
го рішення, які обставини слід з’ясувати під час судового роз-
гляду і які процесуальні дії необхідно провести.

Зокрема, касаційний суд вказав про можливість з’ясування 
обставин справи шляхом більш ретельного допиту підсудного, 
потерпілої, свідків чи шляхом дачі судових доручень у порядку 
ст. 315-1 КПК України.

Суд при повторному розгляді справи вказівки касаційного 
суду не виконав.

Так, одержавши у ході судового слідства дані про заподіяння 
В. тілесних ушкоджень П., суд вказаних обставин не перевірив 
і не доручив органу, який проводив розслідування, виконати 
певні слідчі дії для їх з’ясування.

Таким чином, обмежившись допитом В., суд належно не пе-
ревірив показання підсудного К. і потерпілої П. про обставини, 
з’ясування яких може мати істотне значення для правильного 
вирішення справи, чим допустив однобічність і неповноту су-
дового слідства, що є підставою для скасування вироку.

Враховуючи, що показання К. і потерпілої П. про заподіяння 
В. тілесних ушкоджень П. не були перевірені в порядку ст. 97 
КПК України і під час досудового слідства, кримінальну спра-
ву необхідно направити на нове розслідування.

Під час нового розслідування необхідно проаналізувати і 
дати належну оцінку показанням К. про заподіяння В. тілес-
них ушкоджень П. Для всебічного, повного та об’єктивного 
дослідження обставин справи необхідно провести слідчі дії та 
експертизи і дати правильну оцінку зібраним у справі доказам 
у їх сукупності, залежно від чого, в установленому законом 
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порядку, вирішити питання про притягнення до кримінальної 
відповідальності винних осіб.

Що ж стосується доводів касаційного подання прокурора 
про призначення засудженим К. і К. надто м’якого покарання, 
то такі ґрунтуються на законі.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України при призначенні по-
карання суд повинен урахувати ступінь тяжкості вчиненого 
злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують та об-
тяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути при-
значено покарання необхідне і достатнє для її виправлення та 
попередження нових злочинів.

Визнавши К. винним у вчиненні злочину, який законом від-
несено до категорії особливо тяжкого, і призначаючи йому по-
карання, суд послався па відсутність обставин, які обтяжують 
покарання, а також на те, що засуджений характеризується по-
зитивно, до кримінальної відповідальності притягається впер-
ше та має на утриманні неповнолітню дитину.

Проте, звільняючи К. від відбування покарання з випробу-
ванням, суд фактично не врахував ступеня тяжкості ним скоє-
ного, зокрема заподіяних злочином наслідків, а призначаючи 
додаткове покарання - не взяв до уваги, що позбавлення К. і К. 
права обіймати посади не в правоохоронних органах, а лише в 
органах міліції, не відповідає вимогам закону про призначення 
такого покарання, яке було б необхідним і достатнім для попе-
редження нових злочинів.

Якщо при новому розгляді справи підтвердиться вину-
ватість К. і К. у тому ж об’ємі обвинувачення, то призначене 
їм додаткове покарання, а К. і основне покарання слід вважати 
м’яким.

Керуючись ст.ст. 394-396 КПК України, колегія суддів

ухвалила:
касаційну скаргу потерпілої П. задовольнити повністю, а ка-

саційні скарги засудженого К. і його захисника М. та касаційне 
подання прокурора, який брав участь у розгляді справи в суді 
першої інстанції, задовольнити частково.
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Вирок Апеляційного суду Херсонської області від 15 червня 
2007 року щодо К. і К. скасувати, а справу направити на нове 
розслідування.

Запобіжним заходом К. залишити тримання під вартою.

Судді:

Паневін В. О.       Глос Л. Ф.       Нікітін Ю. І.



141

Розділ ІV. Україна і захист прав людини

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України у складі

головуючого Пивовара В. Ф.,
суддів Пошви Б. М. і Кривенди О. В.,

за участю прокурора Кравченко Є. С.

розглянула у судовому засіданні в м. Києві 19 травня 2011 року 
кримінальну справу за касаційною скаргою заступника проку-
рора Одеської області на ухвалу апеляційного суду Одеської 
області від 27 квітня 2010 року щодо  А., Б., В.

Вироком Київського районного суду м. Одеси від 17 квітня 
2009 року

А.,  раніше не судимого,
засуджено:

– за ч. 2 ст. 365 КК України до покарання у виді поз-
бавлення волі на строк 5 років з позбавленням права 
обіймати посади в правоохоронних органах строком на 
3 роки;

– за ч. 1 ст. 371 КК України до покарання у виді обмеження 
волі на строк 1 рік ;

– за ч. 2 ст. 127 КК України до покарання у виді позбавлен-
ня волі на строк 3 роки ;

– за ч. 1 ст. 309 КК України до покарання у виді позбавлен-
ня волі на строк 2 роки;

– за ч. 1 ст. 366 КК України до покарання у виді обмеження 
волі на строк 2 роки з позбавленням права обіймати поса-
ди в правоохоронних органах строком на 2 роки.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів суд 
визначив А. остаточне покарання у виді позбавлення волі на 
строк 5 років з позбавленням права обіймати посади в право-
охоронних органах строком на 3 роки.
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На підставі ст. 75 КК України А. звільнено від відбування 
основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 
3 роки з покладанням на нього обов’язків, передбачених ст. 76 
КК України.

Б., раніше не судимого, 
та
В., раніше не судимого,

засуджено:
– за ч. 2 ст. 365 КК України до покарання у виді позбавлен-

ня волі на строк 4 роки з позбавленням права обіймати 
посади в правоохоронних органах строком на 1 рік 6 мі-
сяців;

– за ч. 1 ст. 371 КК України до покарання у виді обмеження 
волі на строк 1 рік;

– за ч. 2 ст. 127 КК України до покарання у виді позбавлен-
ня волі на строк 3 роки;

– за ч. 1 ст. 366 КК України до покарання у виді обмеження 
волі на строк 2 роки з позбавленням права обіймати поса-
ди в правоохоронних органах строком на 2 роки.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів суд 
визначив Б. і В.  остаточне покарання у виді позбавлення волі 
на строк 4 роки з позбавленням права обіймати посади в право-
охоронних органах строком на 2 роки.

На підставі ст. 75 КК України Б. і В. звільнено від відбуван-
ня основного покарання, з випробуванням, з іспитовим стро-
ком на 2 роки з покладанням на них обов’язків, передбачених 
ст. 76 КК України.

Постановлено стягнути з А., Б., В. на користь потерпілого Г.  
на відшкодування шкоди 30157 грн. солідарно.

Ухвалою апеляційного суду Одеської області від 27 квітня 
2010 року вирок щодо А., Б., В. залишено без зміни.

За вироком суду А., Б., В.  визнано винуватими та засуджено 
за те, що вони 13 квітня 2007 року, з метою створення враження 
активної боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і 
подальшого притягнення до кримінальної відповідальності К. 
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В., з яким перебували у неприязних стосунках, домовились між 
собою про вчинення неправомірних дій щодо останнього.

Цього ж дня, засуджені А., Б. та В., на автомобілі БМВ, під 
керуванням І., прибули на СТО, що розташоване на Чорно-
морській дорозі в м. Одесі. Перевищуючи свої службові пов-
новаження, з метою притягнення Г. до кримінальної відпові-
дальності за злочин, який він не скоював, А., висунув вимогу 
Г. пройти разом з ним, а потім, застосовуючи насильство та 
спеціальні засоби — наручники, посадив його до автомобіля 
для доставки у Київський РВ ОГУ ГУМВС України в Одесь-
кій області. Під час руху автомобіля, з тим, щоб подавити волю 
потерпілого, А. завдав Г. численні удари по голові. А., що підсів 
до указаного автомобіля на вул. Ак. Філатова, також завдав Г. 
удар у голову.

Приблизно о 17 год. 15 хв., доставивши потерпілого в кім-
нату № 512 Київського РВ ОГУ ГУМВД України в Одеській 
області, по вул. Ак. Філатова, 15-а у м. Одесі, А., Б. і В. про-
довжили бити потерпілого Г., принижуючи та ображаючи його, 
завдали йому численні удари у голову, тулуб, ноги та вимагали 
зізнання у вчиненні злочину, якого він не скоював. Внаслідок 
катування, побиття, побоюючись подальших незаконних дій з 
боку працівників міліції, Г.  погодився з їх вимогами признати 
факт незаконного придбання та зберігання наркотичного засо-
бу. Для забезпечення доказів його винуватості А. достав з ки-
шені наркотичний засіб — канабіс, вагою 5,2 г, який він зберігав 
при собі, а Б. підклав його до одягу Г., звідки він і був вилуче-
ний А. у присутності понятих.

Після цього, В.  написав пояснення від імені Г., які не від-
повідали дійсності про придбання та зберігання потерпілим 
наркотичного засобу, склав рапорт на ім’я начальника РВ про 
затримання Г. і протокол обшуку, яким було підтверджено факт 
виїмки у потерпілого наркотичного засобу.

Приблизно о 19 год. 00 хв., А., Б. і В. разом з Г. прибули до 
місця роботи останнього — на СТО. Перевищуючи свої служ-
бові повноваження, без постанови суду та дозволу Г. засуджені 
проникли в приміщення СТО, де зберігалось майно потерпіло-
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го, і провели його огляд без складання будь-яких процесуаль-
них документів та участі понятих, після чого, разом з потерпі-
лим, повернулись до райвідділу міліції.

Зареєструвавши у той же день за № 3195 матеріали щодо 
Г., засуджені передали їх до слідчого відділення, продов-
жуючи незаконно утримувати потерпілого у приміщенні 
Київського РВ ОГУ ГУМВС України в Одеській області з 
20 год. 00  хв. 13 квітня до 13 год.00 хв. 14 квітня 2007 року, 
без законних підстав і без складення будь-яких процесуаль-
них документів.

14 квітня 2007 року, по підробленим документам, що були 
передані слідчому, щодо Г. було порушено кримінальну спра-
ву за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК Украї-
ни, а також був складений протокол про його затримання, від-
повідно до якого Г. утримувався у районному відділенні міліції 
до 17 квітня 2007 року. Постановою прокурора від 17 квітня 
2007 року Г.  був звільнений у зв’язку з відсутністю підстав для 
його затримання, а 27 червня 2008 року прокуратурою Одесь-
кої області кримінальна справа щодо Г. була закрита за відсут-
ністю у його діях складу злочину.

А. також визнано винуватим у тому, що під час роботи в пра-
воохоронних органах при невстановлених слідством обстави-
нах, він незаконно придбав особливо небезпечний наркотич-
ний засіб — канабіс, вагою 5,2 г, і зберігав його при собі, без 
мети збуту.

У касаційній скарзі прокурор просить скасувати ухвалу апе-
ляційного суду щодо А., Б. та В. , а справу направити на новий 
апеляційний розгляд, посилаючись на допущені апеляційним 
судом порушення кримінально-процесуального закону — ви-
мог ст. 377 КПК України, а саме апеляційний суд належно не 
мотивував своє рішення про залишення апеляції прокурора без 
задоволення в частині невідповідності призначеного засудже-
ним покарання та звільнення їх на підставі ст. 75 КК України 
від покарання з випробування, внаслідок м’якості.

Заслухавши доповідача, думку прокурора, на підтримання 
касаційної скарги, перевіривши матеріали кримінальної спра-
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ви та обговоривши доводи скарги прокурора, колегія суддів 
вважає, що вона підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 377 КПК України в ухвалі апеляцій-
ного суду має бути зазначено суть апеляцій та докладні мотиви 
прийнятого рішення. При залишенні апеляції без задоволення 
в ухвалі повинні бути зазначені підстави, через які апеляцію 
визнано необґрунтованою.

Окрім додержання цих вимог, в ухвалі слід проаналізувати 
і співставити з наявними у справі та додатково поданими ма-
теріалами всі доводи, наведені в апеляціях, і дати на кожен з 
них вичерпну відповідь.

Ці вимоги закону в даній справі апеляційним судом викона-
но не в повній мірі.

Так, прокурор подав апеляцію, в якій не оспорюючи доведе-
ності вини та кваліфікації дій засуджених А., Б. та В. , виклав 
думку про необхідність скасування вироку та постановления 
нового вироку у зв’язку з невідповідністю призначеного засуд-
женим А., Б. та В.  покарання ступені тяжкості вчинених ними 
злочинів та особі засуджених внаслідок м’якості, при цьому 
вказував на те, що при призначенні та звільненні засуджених 
від покарання на підставі ст. 75 КК України, судом першої ін-
станції не враховано, що А., Б. та В. вчинено злочини, які від-
носяться до категорії тяжких, що вони вину не визнали, що 
свідчить про те, що вони не розкаялись у вчиненому. Також за-
значав про те, що А., Б. та В., працюючи оперуповноваженими 
карного розшуку, з метою створення активної боротьби з неза-
конним обігом наркотиків, вчинили злочини за попередньою 
змовою з метою незаконного притягнення Г. до кримінальної 
відповідальності, тим самим скомпрометували авторитет дер-
жави в особі працівників правоохоронних органів, які повинні 
захищати права та свободу громадян.

Однак, апеляційний суд, залишаючи апеляцію прокурора 
без задоволення, в ухвалі не навів переконливих мотивів на 
спростування доводів, викладених у апеляції, належним чином 
не перевірив і не зазначив підстави, через які він визнав апеля-
цію прокурора необґрунтованою, а лише зазначив ті обставини, 
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які вже було враховано судом першої інстанції при призначенні 
покарання засудженим.

Враховуючи, що доводи апеляції прокурора про те, що за-
судженим А. , Б.  та В. призначено покарання, яке не відповідає 
ступені тяжкості вчинених ними злочинів та особам засудже-
них внаслідок м’якості, належним чином апеляційним судом 
не перевірено, колегія суддів вважає за необхідне скасувати 
ухвалу апеляційного суду, а справу направити на новий апеля-
ційний розгляд, який належить провести з дотриманням вимог 
ст.ст. 357–374, 377–379 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 394-398 КК України, 
п. 2 розділу XIII Перехідних Положень Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року колегія суд-
дів, 

ухвалила:
касаційне подання заступника прокурора Одеської області 

задовольнити, ухвалу апеляційного суду Одеської області від 
27 квітня 2010 року щодо А., Б.  та В.  скасувати, а справу — на-
правити на новий апеляційний розгляд у той же суд.

Судді
Пивовар В. Ф.       Пошва Б. М.       Кривенда О. В.
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УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України у складі

головуючого Кармазіна Ю. М.,
суддів Вус С. М. та Гриціва М. І.,
за участю прокурора Кравченко Є. С.,

розглянувши в судовому засіданні в місті Києві 16 березня 
2010 року кримінальну справу за касаційним поданням проку-
рора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстан-
ції, на судові рішення щодо А.,

встановила:
вироком Нововолинського міського суду Волинської області 
від 02 червня 2009 року, залишеним без зміни ухвалою апеля-
ційного суду Волинської області від 15 вересня 2009 року,

А., громадянина України, такого, що не має суди-
мості згідно зі ст. 89 КК України,

засуджено за ч. 2 ст. 127 КК України до позбавлення волі на 
строк 3 роки 6 місяців і на підставі ст. 75 КК України звільнено 
від відбування покарання з випробуванням з іспитовим стро-
ком 2 роки з покладенням обов’язків, передбачених ст. 76 КК 
України, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про 
зміну місця проживання, роботи та проживання, періодично 
з’являтися туди для реєстрації.

Постановлено стягнути з А. на користь експертної установи 
судові витрати в розмірі 1 155 гривень 51 копійку.

Цим же вироком засуджено Б., щодо якого касаційного по-
дання чи касаційної скарги не подано.

А. визнано винним у тому, що він, будучи в стані алкоголь-
ного сп’яніння, 3 листопада 2008 року в проміжку часу з 21-ої 
до 22-ї години 30 хвилин у квартирі № 32 на вулиці Шопена, 
2а в місті Нововолинську Волинської області за попередньою 
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змовою в групі з Б. з метою примусити потерпілого В. зізна-
тися у крадіжці та назвати місце, де знаходиться чуже майно, 
стали катувати його: завдали численних ударів руками, ногами 
та ременем по різним частинам тіла, прикладали гарячу праску 
до спини.

Внаслідок застосованого насильства В. були спричинені — 
травматичне відламування 2 зуба, забої та синці на голові, спині 
та руках, опіки, забій нирок, які відносяться до легких тілесних 
ушкоджень з короткочасним розладом здоров’я.

У касаційному поданні прокурор просить скасувати судо-
ві рішення, винесені щодо А., та направити справу в цій час-
тині на новий судовий розгляд. Зазначає, що суд не зважив на 
ступінь тяжкості вчиненого злочину, який закон відносить до 
категорії тяжких, характер самого діяння, дані про особу. Зок-
рема, не були враховані схильність А. до протиправної поведін-
ки, суб’єктивне ставлення до наслідків злочину, обставини, що 
обтяжують покарання, посередня характеристика з місця про-
живання. Вважає, що за таких обставин призначене А.  пока-
рання слід визнати невиправдано м’яким.

Заслухавши доповідача, прокурора Г., яка підтримала каса-
ційне подання, перевіривши матеріали справи та обговоривши 
доводи касаційного подання, колегія суддів вважає, що каса-
ційне подання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Фактичні обставини справи, доведеність винності А.  у зло-
чині та кримінально-правову оцінку цього діяння за ч. 2 ст. 127 
КК України ніхто з учасників процесу не оспорює, у тому числі 
прокурор у своєму касаційному поданні.

Мотивуючи рішення про звільнення А. від відбування пока-
рання з випробуванням, суд в основному послався на відомості 
про особу засудженого та обставини, що пом’якшують пока-
рання. Проте не врахував низки обставин, які мають значення 
для правильного вирішення справи.

Зокрема, суд по суті не зважив на ступінь тяжкості вчине-
ного діяння, належність його до категорії тяжких злочинів. 
Не дано належної оцінки тому, що А. вчинив насильницький 
злочин, діяв проти потерпілого не сам. Фактично не враховано 
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місце, час, причини, тривалість, спосіб, характер застосованого 
насильства та його наслідки, які пов’язані із спричиненням по-
терпілому сильного фізичного болю та моральних страждань. 
Не наведено обґрунтувань щодо всіх даних про особу А., зок-
рема, що в минулому він засуджувався за злочини проти влас-
ності й через рік після закінчення іспитового строку, вчинив 
новий злочин.

З’ясовуючи ставлення А. до злочину, суд не врахував, що він, 
попри визнання вини, фактично притримувався іншої оцінки 
своїх дій: намагався применшити свою роль у побитті потерпі-
лого. Зокрема, в судовому засіданні А.  пояснював, що не бив 
потерпілого В. і пробував заспокоїти Б., тоді як потерпілий й Б.  
засвідчили протилежне.

Фактично не знайшли належної оцінки й те, що злочин А. 
вчинив у стані алкогольного сп’яніння, за місцем проживання 
характеризується посередньо.

Наведене дає підстави вважати, що рішення суду в частині 
визначення міри покарання суперечить фактичним обстави-
нам справи та даним про особу, а тому підлягає скасуванню 
з направленням справи на новий судовий розгляд, за наслід-
ками якого необхідно прийняти законне та обґрунтоване рі-
шення.

Якщо суд дійде висновку про винуватість А. в інкримінова-
ному йому злочині, то призначене покарання слід визнати не-
виправдано м’яким.

Під час розгляду справи в порядку апеляційного провад-
ження зазначені обставини були залишені поза увагою, тому 
скасуванню підлягає й рішення апеляційного суду в частині 
згоди з покаранням, призначеним А.

Керуючись ст.ст. 394 - 396 КПК України, колегія суддів
ухвалила:

касаційне подання прокурора, який брав участь у розгляді 
справи судом першої інстанції, задовольнити.

Вирок Нововолинського міського суду Волинської області 
від 02 червня 2009 року та ухвалу апеляційного суду Волин-
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ської області від 15 вересня 2009 року в частині засудження А.  
за ч. 2 ст. 127 КК України скасувати, кримінальну справу щодо 
нього направити на новий судовий розгляд до того ж суду.

Судді:

Кармазін Ю. М.       Вус С. М.       Гриців М. І.
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Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України у складі

головуючого Кривенди О. В.,
суддів Канигіної Г. В., Мороза М. А.,
за участю прокурора Вергізової Л. А.,

розглянула у судовому засіданні у м. Києві 28 січня 2010 року 
справу за касаційною скаргою А. на постанову Ковпаківського 
районного суду м. Суми від 25 червня 2008 року та ухвалу коле-
гії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного 
суду Сумської області від 18 вересня 2008 року, —

установила:
24 березня 2008 року заступником прокурора Сумського 

району за результатами перевірки скарги А. про застосування до 
нього незаконних методів слідства працівниками Сумського РВ 
УМВС у Сумській області під час розслідування кримінальної 
справи щодо нього винесено постанову про відмову в порушен-
ні кримінальної справи щодо працівників Сумського РВ УМВС 
у Сумській області у зв’язку з відсутністю в їх діях складу зло-
чинів, передбачених статтями 126, 127, 365 КК України.

Постановою Ковпаківського районного суду м. Суми від 
25 червня 2008 року скаргу А. на зазначену вище постанову 
прокурора залишено без задоволення.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних 
справах апеляційного суду Сумської області від 18 вересня 
2008 року постанову місцевого суду залишено без зміни.

Зі змісту касаційної скарги та доповнень до неї видно, що 
А., посилаючись на незаконність оскаржуваних судових рі-
шень, просить їх скасувати, а справу направити на новий су-
довий розгляд. Своє прохання мотивує тим, що судом не було 
всебічно та повно перевірені обставини, викладені у його 
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скарзі на постанову про відмову в порушенні кримінальної 
справи. Указує на неповноту перевірки, проведеної за його 
скаргою на дії працівників міліції, зокрема на те, що він не був 
жодного разу опитаний з приводу своєї скарги. Зазначає, що 
як у суді першої інстанції, так і в апеляційному суді він заяв-
ляв клопотання про розгляд справи з його участю, які були 
судами проігноровані.

Заслухавши доповідь судді Верховного Суду України, дум-
ку прокурора про задоволення касаційної скарги, яка вважа-
ла, що оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню, а 
справа направленню на новий судовий розгляд, перевіривши 
матеріали судової справи за скаргою А. на постанову про відмо-
ву в порушенні кримінальної справи та матеріали, на підставі 
яких було відмовлено у порушенні кримінальної справи, обго-
воривши доводи скарги, колегія суддів вважає, що вона підля-
гає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 99 КПК України прокурор, слідчий 
та орган дізнання можуть відмовити в порушенні криміналь-
ної справи при відсутності підстав до порушення кримінальної 
справи.

При розгляді скарги на постанову прокурора, слідчого, орга-
ну дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи суд-
дя перевіряє, чи були виконанні вимоги ст. 99 КПК України.

Постанова судді за результатами перевірки законності і 
обґрунтованості рішень органу дізнання, слідчого, прокурора 
має бути мотивованою. Суддя зобов’язаний указати в поста-
нові, які саме факти чи обставини покладені в основу прийня-
того за скаргою рішення.

Як убачається із матеріалів, на підставі яких було відмовле-
но в порушенні кримінальної справи, у скарзі до прокуратури 
А. указував на порушення закону при його затриманні пра-
цівниками міліції 20 жовтня 2007 року, зокрема, що протокол 
затримання було оформлено лише 21 жовтня 2007 року і цілу 
добу він незаконно утримувався у приміщенні Сумського РВ 
УМВС України у Сумській області. Указував на те, що тілесні 
ушкодження йому були заподіяні після затримання.
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У скарзі на постанову про відмову в порушенні криміналь-
ної справи А.  посилався на неналежну перевірку викладених у 
його заяві доводів. Зокрема зазначав, що не було опитано його 
з приводу скарги, з ізолятора тимчасового тримання не було 
витребувано документи, які підтверджують наявність у нього 
тілесних ушкоджень, не встановлено на якій підставі він знахо-
дився у приміщенні Сумського РВ УМВС України у Сумській 
області у період часу з 20 по 21 жовтня 2007 року.

Залишаючи скаргу А.  на постанову про відмову в порушен-
ні кримінальної справи без задоволення, суд зазначив, що про-
курор ретельно перевірив всі обставини, викладені у скарзі А., 
а тому підстав для задоволення скарги не вбачається.

Однак, перевіряючи законність та обґрунтованість рішення 
органу досудового слідства, суд належним чином не переві-
рив матеріали, на підставі яких було відмовлено в порушенні 
кримінальної справи, зокрема, залишив поза увагою дані про 
наявність у А. тілесних ушкоджень, та не дав мотивованої від-
повіді на наведені вище доводи скаржника.

Крім того, згідно з протоколом судового засідання суд першої 
інстанції розглянув справу за скаргою А. на постанову про від-
мову в порушенні кримінальної справи без участі проку рора.

Таким чином, рішення місцевого суду постановлено з іс-
тотним порушенням вимог кримінально-процесуального за-
кону, яке перешкодило суду постановити законне та обґрунто-
ване рішення, тому відповідно до вимог ст. 398 КПК України 
постанова суду підлягає скасуванню.

Апеляційний суд, розглядаючи справу за апеляцією А., не 
встановив, не усунув порушення, допущені судом першої інс-
танції, та у порушення ст. 377 КПК України залишив доводи 
скаржника, аналогічні тим, які викладені у касаційній скарзі, 
без розгляду, тому ухвала апеляційного суду також підлягає 
скасуванню, а справа - направленню на новий судовий розгляд, 
під час якого необхідно всебічно, повно і об’єктивно досліди-
ти матеріали, на підставі яких було відмовлено в порушенні 
кримінальної справи, та прийняти законне рішення.
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На підставі наведеного, керуючись статтями 395, 396 КПК 
України, колегія суддів,

ухвалила:
Касаційну скаргу А. задовольнити.
Постанову Ковпаківського районного суду м. Суми від 

25 червня 2008 року та ухвалу колегії суддів судової палати 
у кримінальних справах апеляційного суду Сумської області 
від 18 вересня 2008 року скасувати, а справу за скаргою А. на 
постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо 
працівників Сумського РВ УМВС України у Сумській області 
направити на новий судовий розгляд.

Судді: 
Кривенда О. В.       Канигіна Г. В.       Мороз М. А. 



155

Розділ ІV. Україна і захист прав людини

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України у складі

головуючого Федченка О. С.,
суддів Глоса Л. Ф., Гриціва М. І., 
за участю прокурора Яковенко Р. І.,
засудженого Вірового М. П.,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві 14 квітня 
2009 ро ку кримінальну справу за касаційним поданням проку-
рора, який затвердив обвинувальний висновок, за касаційними 
скаргами захисника А. та засудженого Б. на вирок апеляцій ного 
суду Херсонської області від 29 вересня 2008 року,

встановила:
цим вироком

В., громадянина України, такого, що не має 
судимостей,

засуджено за:
– ч. 2 ст. 162 КК України до позбавлення волі на строк 

3 роки;
– ч. 1 ст. 366 КК України до обмеження волі на строк 2 роки 

з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних 
органах строком на 2 роки;

– ч. З ст. 364 КК України до позбавлення волі на строк 
5 років з позбавленням права обіймати посади у право-
охоронних органах строком на 3 роки.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів виз-
начено остаточне покарання — позбавлення волі на строк 
5 років з позбавленням права обіймати посади у правоохо-
ронних органах строком на 3 роки зі звільненням від відбу-
вання основного покарання відповідно до ст. 75 КК України з 
випробуванням з іспитовим строком 3 роки з покладенням на 
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нього передбачених ст. 76 КК України обов’язків періодично 
з’являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої 
системи, повідомляти ці органи про зміну місця проживання 
та роботи;

Г., громадянина України, такого, що не має 
судимостей,

засуджено за:
– ч. 2 ст. 162 КК України до позбавлення волі на строк 

3 роки;
– ч. 1 ст. 366 КК України до обмеження волі на строк 2 роки 

з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних 
органах строком на 2 роки;

– ч. 3 ст. 364 КК України до позбавлення волі на строк 
5 років з позбавленням права обіймати посади у право-
охоронних органах строком на 3 роки.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів виз-
начено остаточне покарання — позбавлення волі на строк 5 
років з позбавленням права обіймати посади у правоохорон-
них органах строком на 3 роки зі звільненням від відбування 
основного покарання відповідно до ст. 75 КК України з вип-
робуванням з іспитовим строком 3 роки з покладенням на 
нього передбачених ст. 76 КК України обов’язків періодично 
з’являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої 
системи, повідомляти ці органи про зміну місця проживання 
та роботи;

Б., громадянина України, такого, що не має 
судимостей,

засуджено за:
– ч. 2 ст. 127 КК України до позбавлення волі на строк 

7 років;
– ч. 3 ст. 365 КК України до позбавлення волі на строк 

10 років з позбавленням права обіймати посади у право-
охоронних органах строком на 3 роки.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів визна-
чено остаточне покарання — позбавлення волі на строк 10 років 



157

Розділ ІV. Україна і захист прав людини

з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних орга-
нах строком на 3 роки.

Постановлено стягнути з Б. на користь експертної установи 
судові витрати в розмірі 204 гривні.

Цивільний позов Д. про відшкодування матеріальної шкоди 
залишено без розгляду.

Як встановив суд, злочини вчинено за таких обставин.
Г. як дільничний інспектор та В. як начальник відділення 

дільничних інспекторів Білозерського райвідділу міліції Хер-
сонської області 13 серпня 2005 року приблизно о 21 годині 
прийшли до будинку Д., розташованого в с. Д., з метою пере-
вірити причетність останнього до крадіжки майна з кафе «За-
тишок». Не маючи достатніх даних скоєння ним тієї крадіжки, 
без згоди П. та умотивованого рішення суду незаконно проник-
ли в його житло та допоміжне приміщення садиби — гараж і 
оглянули їх.

Після цього, незважаючи на те, що під час незаконного ог-
ляду не було здобуто слідів злочину, Г. та В. зловжили нада-
ними їм владними повноваженнями працівника міліції й через 
викривлене розуміння інтересів служби, для того, щоб одер-
жати інформацію, що їх цікавила, затримали Д. та доставили 
в Білозерський райвідділ міліції. Приблизно опівночі написа-
ли завідомо неправдиві рапорти про нібито злісну непокору Д. 
під час затримання та склали протокол про адміністративне 
правопорушення, передбачене ст. 185 КУпАП. На підставі цих 
документів П. було поміщено в камеру для адміністративно-за-
триманих осіб.

Наступного дня об 11 годині 40 хвилин Г. завів Д. у кабінет 
дільничних інспекторів, щоб опитати з приводу крадіжки. Ос-
кільки останній заперечував свою причетність до цього діян-
ня, присутній у кабінеті дільничний інспектор Б., перевищу-
ючи надані йому службові повноваження, з метою примусити 
дати визнавальні пояснення став катувати Д. Він ударив його 
декілька разів руками та ногами по тулубу, потім скував руки 
кайданками. Взяв предмет, схожий на нунчаки, й завдав не 
менше 22 ударів по тулубу, верхніх та нижніх кінцівках, якими 
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спричинив сильну фізичну біль, моральні страждання та тяжкі 
тілесні ушкодження небезпечні для життя в момент заподіяння 
у вигляді множинних синців із утворенням глибоких м’язових 
гематом та странгуляційних борозен на руках.

Унаслідок заподіяних тілесних ушкоджень Д. 15 квітня 
2005 року помер у лікарні.

У касаційному поданні прокурор просить скасувати ви-
рок щодо Б. та направити справу на новий судовий розгляд, а 
стосовно Г. та  В. — змінити у зв’язку з неправильним застосу-
ванням кримінального закону, істотними порушеннями вимог 
кримінально-процесуального закону та невідповідності при-
значеного покарання тяжкості скоєного та особі засудженого 
внаслідок м’якості. Вважає, що суд неправильно виключив з 
обвинувачення Б. кваліфікацію за ч. 2 ст. 121 КК України, яка 
разом з інкримінованим йому катуванням та перевищенням 
службовим становищем утворює сукупність злочинів. При 
призначенні покарання за службовий злочин не застосував 
ст. 54 КК України й не позбавив Б. спеціального звання праців-
ника міліції. Вважає, що через неправильне зменшення обсягу 
обвинувачення та незастосування додаткового покарання суд 
призначив Б. невиправдано м’яке покарання. Також зазначає, 
що за наявності обставин для звільнення Г. та В. від криміналь-
ної відповідальності за ч. 1 ст. 366 КК України у зв’язку із за-
кінчення строків давності суд безпідставно не закрив щодо них 
кримінальну справу за цим обвинуваченням.

У касаційній скарзі та доповненнях до неї засуджений Б. за-
значає, що досудове слідство, особливо на стадії завершення й 
складення обвинувального висновку, та судовий розгляд спра-
ви проведено поверхово, однобічно, з обвинувальним ухилом. 
Не були досліджені показання низки свідків, які спростовують 
його причетність до злочину. Суд в основному обмежився до-
слідженням тих доказів, які зібрали органи досудового слідства, 
надав перевагу показанням засудженого Г., свідкам потерпілої 
сторони, участь яких усупереч адвокатській етиці забезпечи-
ла захисник Г. Не з’ясовано та не усунуто суперечностей між 
показаннями ряду свідків, даних під час досудового слідства, 



159

Розділ ІV. Україна і захист прав людини

попереднього судового розгляду, за наслідками якого винним 
у катуванні було визнано Г., та нового судового розгляду. Не 
встановлено знаряддя злочину, не усунуто суперечностей щодо 
того, яким саме предметом були причинені ушкодження — нун-
чаками, залізною трубою чи іншим предметом. Зазначає про по-
рушення його права на захист, які проявились у тому, що слід-
чий не допустив до захисту його дружину, обмежив його у часі 
на ознайомлення з матеріалами справи при виконанні вимог 
ст. 218 КПК України, провадив слідчі дії із захисником, якого 
сам призначив. При зміні обвинувачення суд не надав йому пе-
редбачені законом три дні для підготовки до захисту від нового 
обвинувачення та безпідставно збільшив обсяг обвинувачення, 
коли погодився із запропонованою прокурором кваліфікацією 
його дій за ч. З ст. 365 КК України. На його думку, усупереч 
вказівкам касаційного суду, Г. та В. призначено невиправдано 
м’які покарання. Водночас посилається на те, що при призна-
ченні покарання суд не врахував його характеристики з місця 
проживання та роботи, зайнятість корисним ділом, утримуван-
ня ним дитини, дружини, матері-інваліда, відсутність судимос-
тей. Просить вирок скасувати, а справу направити на новий 
судовий розгляд;

Захисник А. у своїй касаційній скарзі просить вирок скасу-
вати, справу направити на новий судовий розгляд, й навівши 
доводи, в основному тотожні тим, що зазначені в касаційній 
скарзі засудженого.

Заслухавши доповідь судді Верховного Суду України, висно-
вок прокурора Є. про повне задоволення касаційного подання 
з наведених у ньому підстав та часткове задоволення касацій-
ної скарги, пояснення засудженого Б. про скасування вироку з 
підстав, наведених ним у касаційній скарзі та доповненнях до 
неї, після перевірки матеріалів справи та обговорення доводів 
касаційних скарг, колегія суддів дійшла висновку, що касацій-
не подання та касаційні скарги захисника Б. та засудженого Б. 
підлягають частковому задоволенню з огляду на таке.

На час вчинення катування, яке поставлено в провину Б., 
кваліфікувалося за ч. 4 ст. 127 КК України, тобто за частиною 
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статті закону, яка передбачала кримінальну відповідальність за 
вчинення цього діяння працівником правоохоронного органу, 
що призвело до загибелі людини.

Відповідно до Закону України від 15 квітня 2008 року 
№ 270Л/І «Про внесення змін до Кримінального та Кримі-
нально-процесуального кодексів України щодо гуманізації 
кримінальної відповідальності» (далі — Закон № 270Л/І) час-
тини 3 та 4 статті 127 КК України були виключені з Криміналь-
ного кодексу України, а в частину 2 внесені доповнення, яким 
обтяжено кримінальну відповідальність за катування, вчинене 
службовою особою з використанням свого службового стано-
вища. Цим же законом внесені доповнення й у частину 2 стат-
ті 365 КК України, згідно з якими кримінальна відповідаль-
ність за перевищення влади або службовими повноваженнями, 
що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або 
болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпі-
лого, діями, настає у разі, якщо не будуть встановлені ознаки 
катування. Вказані доповнення стосувалися й частини 3 цієї 
ж статті, якою передбачено кримінальну відповідальність за 
спричиненнями такими діями тяжких наслідків.

У ході судового розгляду справи прокурор з урахуванням за-
значених змін виніс постанову про зміну обвинувачення в суді 
й просив кваліфікувати дії Б. за ч. 2 ст. 127, ч. З ст. 365 та ч. 2 
ст. 121 КК України. Суд погодився із кваліфікацією дій засуд-
женого за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 365 КК України та визнав зайвою 
кваліфікацію за ч. 2 ст. 121 КК України, оскільки вважав, що ці 
дії охоплюються диспозицією ч. З ст. 365 КК України.

Проте така кримінально-правова оцінка дій Б. є помилко-
вою, оскільки вона не випливає з фактичних обставин справи й 
стала наслідком неправильного тлумачення закону про кримі-
нальну відповідальність.

Після внесення зазначених змін ст. 127 КК України не перед-
бачала кримінальної відповідальності за катування, вчинене 
службовою особою, зокрема й працівником правоохоронних 
органів, з використанням свого службового становища, наслід-
ком якого стала загибель людини. Якщо ж ці дії призвели до 
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смерті людини, то вони утворюють сукупність злочинів й по-
винні додатково кваліфікуватися за статтею про злочин проти 
особи.

Зважаючи на ці положення закону, органи досудового слідс-
тва кваліфікували дії Б. за ч. 2 ст. 121 КК України, оскільки 
вважали, що саме внаслідок цих умисних дій настала смерть 
Д. Проте суд застосував їх неправильно, а тому безпідставно 
виключив з обвинувачення Б. кваліфікацію за ч. 2 ст. 121 КК 
України.

У зв’язку з цим доводи прокурора в цій частині є обґрунто-
ваними й підлягають задоволенню.

Виключаючи з обвинувачення кваліфікацію дій Б. за ч. 2 
ст. 365 КК України, суд безпідставно визнав, що ці дії охоплю-
ються диспозицією частини 3 тієї ж статті. Із наведених вище 
змін видно, що кримінальна відповідальність за протиправне 
насильницьке використання службовими особами свого стано-
вища або службових повноважень настає тоді, коли це діяння 
не містить ознак катування. У протилежному випадку, тобто, 
якщо воно включає ознаки катування, ці дії охоплюються дис-
позицією ч. 2 ст. 127 КК України і не повинні кваліфікуватися 
за ч. 3 ст. 365 цього ж Кодексу.

Крім того, суд неправильно визнав, що смерть людини, 
яка знаходиться в причинному зв’язку з умисними насиль-
ницькими діями, підпадає під ознаки кримінально-караного 
діяння, передбаченого ч. З ст. 365 КК України. Відповідно до 
роз’яснень п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 26 грудня 2003 року №15 «Про судову практику у спра-
вах про перевищення влади або службових повноважень» такі 
дії утворюють сукупність злочинів й за наявності до того під-
став повинні додатково кваліфікуватися ще й за ст. 121 КК 
України.

У зв’язку з наведеним колегія суддів вважає обґрунтова-
ними доводи касаційної скарги засудженого Б. про те, що суд 
неправильно визнав його винним та засудив за ч. З ст. 365 КК 
України.
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Із сукупності злочинів, які поставлені у провину В. та Г., один 
із них — службове підроблення, тобто діяння, передбачене ч. 1 
ст. 366 КК України, закон відносить до категорії злочинів не-
великої тяжкості. З часу скоєння ними цього діяння — 13 сер-
пня 2005 року, на день постановления вироку — 29 вересня 
2008 року, сплинуло три роки.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України вчинення злочину не-
великої тяжкості, після якого на момент постановлення вироку 
пройшов означений проміжок часу, є підставою для звільнен-
ня від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 
строків давності. Якщо ж підсудний заперечує проти такого 
звільнення, то відповідно до вимог ч. 5 ст. 74 КК України із за-
значених підстав він підлягає звільненню від покарання.

Як убачається з матеріалів справи, В. та Г. не дали згоди на 
звільнення від кримінальної відповідальності за службове не-
дбальство у зв’язку із закінченням строків давності, тому від-
повідно до наведених вище положень закону підлягають звіль-
ненню від покарання, а справа - закриттю.

Із урахуванням наведеного доводи прокурора в цій частині 
також підлягають задоволенню.

Під час перегляду вироку не було виявлено зазначених у ка-
саційних скаргах істотних порушень вимог кримінально-про-
цесуального закону, які б вказували на необхідність направлен-
ня справи на нове розслідування.

Зокрема, матеріалами справи встановлено, що на момент 
затримання й допиту як підозрюваного та обвинуваченого ін-
тереси Б. захищав адвокат Е., якого йому призначили органи 
досудового слідства, оскільки на той час сам Б. чи його близькі 
родичі обраного ними захисника не запросили. Але як тільки 
угоду з іншим адвокатом було укладено, участь у справі став 
брати захисник І. Саме з допомогою цього захисника Б. у пов-
ному обсязі ознайомився з усіма матеріалами справи, а після 
цього не заявив клопотання про доповнення досудового слідс-
тва чи порушення його процесуальних прав, зокрема й щодо 
обмеження в часі, потрібному йому, щоб ознайомитися з усіма 
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матеріалами справи, та про допуск як захисника дружини (т. 5 
а. с. 245).

Наведені обставини спростовують твердження Б. про те, що 
під час досудового слідства було порушено його право на за-
хист.

Не випливають із фактичних обставин й твердження Б. про 
обмеження його в часі на підготовку до захисту від нового об-
винувачення, Дійсно, після зміни прокурором обвинувачення в 
суді розгляд справи не було відкладено на передбачений проце-
суальним законом строк. Однак розгляд справи за новим обви-
нуваченням у визначений день не проводився; фактично розгляд 
справи було продовжено через більш ніж два місяці, упро довж 
яких Б. мав достатньо часу підготуватися до за хисту.

Що ж до інших доводів касаційної скарги, які стосуються 
повноти та всебічності судового слідства, то вони будуть роз-
глянуті під час нового судового розгляду справи. У ході нового 
розгляду справи також будуть досліджені зазначені в касацій-
ному поданні доводи про невиправдану м’якість призначеного 
покарання та твердження касаційних скарг про його надмірну 
суворість

Закриття справи за окремою частиною (епізодом) обвину-
вачення та закриття справи, не впливає на ступінь тяжкості 
вчинених Г.  та  В. інших злочинів, поставлених їм у провину, 
а тому не може бути підставою для зміни вироку щодо них у 
частині визначення міри покарання.

Керуючись ст.ст. 394-396 КПК України, колегія суддів

ухвалила:
касаційне подання прокурора, який затвердив обвинуваль-

ний висновок, задовольнити, касаційні скарги захисника А. та 
засудженого Б. — задовольнити частково.

Вирок апеляційного суду Херсонської області від 29 вересня 
2008 року щодо В. та Г. змінити: скасувати в частині засуджен-
ня їх за ч. 1 ст. 366 КК України та звільнити їх від покарання за 
тією частиною статті закону у зв’язку із закінченням строків 
давності, передбачених ст. 49 КК України, а справу закрити.
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Вважати В. та Г. кожного з них засудженим за сукупністю 
злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. З ст. 364 КК України, до 
покарання визначеного судом першої інстанції, а саме — до 
позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обій-
мати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки зі 
звільненням від відбування основного покарання на підставі 
ст. 75 КК України з випробуванням з іспитовим строком 3 роки 
з покладенням передбачених ст. 76 КК України обов’язків пе-
ріодично з’являтися для реєстрації в органи кримінально-ви-
конавчої системи, повідомляти ці органи про зміну місця про-
живання та роботи.

Цей же вирок у частині засудження Б. за ч. 2 ст. 127, ч. 3 
ст. 365 КК України скасувати, а справу направити на новий су-
довий розгляд до того ж суду в іншому складі суду.

Судді:

Федченко О. С.       Глос Л. Ф.       Гриців М. І.
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УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України  у складі

головуючого Федченка О. С.,
суддів Кліменко М. Р. та Косарєва В. І.,

за участю прокурора  Дрогобицької О. М.,

захисників РозметоваР. Н., Алієва Г. З., 
 Терещука О. Г., Махінчука В. М. 
 та Цицкішвілі В. А., 
засуджених Баштового В. В., Балтяна О. В., 
 Рекуна Д.О. та Ярошовця Д .М.,

розглянула у судовому засіданні в м. Києві 03 листопада 
2009 року кримінальну справу за касаційними скаргами засуд-
жених А., Б., В., Г., Д. та Е., захисників З., Ж., И., К. та Л. на 
вирок апеляційного суду щодо Г., А., В., Д., Б., Е.

За вироком Деснянського районного суду м. Києва від 
28 жовтня 2008 року

Г, громадянин України, не судимий, засуд-
жений: за ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 364 КК України 
на 5 років позбавлення волі з позбавленням 
права обіймати посади, пов’язані з робо-
тою в правоохоронних органах строком на 
3 роки, з конфіскацією всього належного 
йому майна;

– за ч. 1 ст. 366 КК України на 3 роки обмеження волі з поз-
бавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на 3 роки;

– за ч. 2 ст. 189 КК України на 4 роки 6 місяців позбавлення 
волі;

– за ч. 2 ст. 185 КК України на 3 роки 6 місяців позбавлення 
волі;
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– за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України на 3 роки позбавлен-
ня волі;

– за ч. 2 ст. 126 КК України на 2 роки 6 місяців позбавлення 
волі;

– за ч. 2 ст. 127 КК України на 4 роки позбавлення волі.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів суд 

визначив Г остаточне покарання — 5 років позбавлення волі 
з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на 3 роки, з конфіскацією 
всього належного йому майна;

А., громадянин України, не судимий, засуд-
жений: за ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 364 КК України 
на 5 років позбавлення волі з позбавленням 
права обіймати посади, пов’язані з робо-
тою в правоохоронних органах строком на 
3 роки, з конфіскацією всього належного 
йому майна;

– за ч. 1 ст. 366 КК України на 3 роки обмеження волі з поз-
бавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на 3 роки;

– за ч. 2 ст. 189 КК України на 4 роки 6 місяців позбавлення 
волі;

– за ч. 2 ст. 185 КК України на 3 роки 6 місяців позбавлення 
волі;

– за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України на 3 роки позбавлен-
ня волі;

– за ч. 2 ст. 126 КК України на 2 роки 6 місяців позбавлення 
волі;

– за ч. 2 ст. 127 КК України на 4 роки позбавлення волі.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів суд 

визначив А. остаточне покарання — 5 років позбавлення волі 
з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на 3 роки, з конфіскацією 
всього належного йому майна;

В., громадянин України, не судимий, засуд-
жений: за ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 364 КК України 
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на 5 років позбавлення волі з позбавленням 
права обіймати посади, пов’язані з робо-
тою в правоохоронних органах строком на 
3 роки, з конфіскацією всього належного 
йому майна;

– за ч. 1 ст. 366 КК України на 3 роки обмеження волі з поз-
бавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на 3 роки;

– за ч. 2 ст. 189 КК України на 4 роки 6 місяців позбавлення 
волі;

– за ч. 2 ст. 185 КК України на 3 роки 6 місяців позбавлення 
волі;

– за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України на 3 роки позбавлен-
ня волі;

– за ч. 2 ст. 126 КК України на 2 роки 6 місяців позбавлення 
волі;

за ч. 2 ст. 127 КК України на 4 роки позбавлення волі.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів суд 

визначив В. остаточне покарання — 5 років позбавлення волі 
з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на 3 роки, з конфіскацією 
всього належного йому майна;

Д., громадянин України, не судимий, засуд-
жений: за ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 364 КК України 
на 5 років позбавлення волі з позбавленням 
права обіймати посади, пов’язані з робо-
тою в правоохоронних органах строком на 
3 роки, з конфіскацією всього належного 
йому майна,

– за ч. 2 ст. 189 КК України на 4 роки 6 місяців позбавлення 
волі; 

– за ч. 2 ст. 185 КК України на 3 роки позбавлення волі; 
– за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України на 4 роки позбавлен-

ня волі; 
– за ч. 2 ст. 126 КК України на 2 роки 6 місяців позбавлення 

волі; 
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– за ч. 2 ст. 127 КК України на 3 роки 6 місяців позбавлення 
волі. 

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів суд 
визначив Д. остаточне покарання — 5 років позбавлення волі 
з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на 3 роки, з конфіскацією 
всього належного йому майна;

Б., громадянин України, не судимий, засуд-
жений: ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 364 КК України на 
5 років позбавлення волі, з позбавленням 
права обіймати посади, пов’язані з робо-
тою в правоохоронних органах строком на 
3 роки, без конфіскації майна,

– за ч. 1 ст. 366 КК України на 2 роки 6 місяців обмеження 
волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з 
роботою в правоохоронних органах строком на 3 роки,

– за ч. 2 ст. 189 КК України на 4 роки позбавлення волі,
– за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України на 3 роки 6 місяців 

позбавлення волі,
– за ч. 2 ст. 126 КК України на 3 роки позбавлення волі.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів суд 

визначив Б. остаточне покарання — 5 років позбавлення волі 
з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на 3 роки, без конфіскації 
майна;

Е., громадянин України, не судимий, засуд-
жений: за ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 364 КК України 
на 5 років позбавлення волі з позбавленням 
права обіймати посади, пов’язані з робо-
тою в правоохоронних органах строком на 
3 роки, без конфіскації майна,

– за ч. 1 ст. 366 КК України на 2 роки 6 місяців обмеження 
волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з 
роботою в правоохоронних органах строком на 3 роки,

– за ч. 2 ст. 189 КК України на 3 роки 6 місяців позбавлення 
волі,
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– за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України на 3 роки позбавлен-
ня волі.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів суд 
визначив Е. остаточне покарання — 5 років позбавлення волі 
з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на 3 роки, без конфіскації 
майна;

М., громадянин України, не судимий, засуд-
жений: за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 364 КК України 
на 5 років позбавлення волі з позбавленням 
права обіймати посади, пов’язані з робо-
тою в правоохоронних органах строком на 
3 роки, без конфіскації майна,

– за ч. 2 ст. 189 КК України на 3 роки 6 місяців позбавлення 
волі; 

– за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України на 3 роки позбавлен-
ня волі; 

– за ч. 2 ст. 126 КК України на 2 роки 6 місяців позбавлення 
волі. 

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів суд 
визначив М. остаточне покарання — 5 років позбавлення волі 
з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на 3 роки, без конфіскації 
майна.

Згідно з ст. 75 КК України суд вирішив звільнити від відбу-
вання основного покарання Б., Е. та М. з випробуванням, вста-
новивши іспитовий строк: Б. — 3 роки, Е. — 2 роки 6 місяців, 
М. — 2 роки, з покладенням на них деяких обов’язків, передба-
чених ст. 76 КК України.

Відповідно до ст. 54 КК України суд вирішив позбавити спе-
ціального звання: Г. — капітана міліції, А., В., Б., Е. та М. — стар-
шого лейтенанта міліції, Д. — лейтенанта міліції.

Як встановив суд першої інстанції старший оперуповнова-
жений карного розшуку Деснянського РУ ГУ МВС України 
в м. Києві, Г. та оперуповноважені карного розшуку цього ж 
підрозділу А., В., Д., Б., Е. та М., як службові особи, за поперед-
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ньою змовою між собою вчинили ряд злочинів, у тому числі у 
сфері своєї службової діяльності за наступних обставин.

21 квітня 2005 року, приблизно о 8 год. 45 хв., Г., А., В., Д. 
та Б., за попередньою змовою між собою, зловживаючи владою 
та службовим становищем, з корисливих мотивів, всупереч ін-
тересам служби, отримавши інформацію, що у приватному во-
лодінні Н., який причетний до незаконного обігу наркотичних 
засобів, є транспортний засіб, не вжили передбачених законом 
заходів для документування можливої злочинної діяльності 
Н., а, маючи спільний намір заволодіти транспортним засобом 
останнього, знаючи від невстановленої досудовим слідством 
особи, що Н. спільно з О. вживає наркотичні засоби, прибули 
до місця проживання останнього — квартира № 112 по вул. А. 
в м. Києві. Згідно з попередньою домовленістю, один із засуд-
жених, разом з невстановленою досудовим слідством особою, 
зайшли до квартири О. Оцінивши ситуацію як таку, що дозво-
ляє вчинити дії по організації придбання О. і Н. наркотичних 
засобів з подальшим викриттям в цьому останнього, з метою 
використання такого факту для вимагання транспортного засо-
бу, засуджений відчинив вхідні двері квартири, куди, всупереч 
вимогам чинного законодавства, проти волі мешканців квар-
тири, проникли інші засуджені. Для того, щоб подолати опір, 
залякати О., вони почали його бити, завдаючи О. чисельних 
ударів руками та ногами в різні частини тіла, повалили його 
на підлогу. Завівши йому руки за спину, засуджені незаконно 
застосували до нього спеціальний засіб — наручники. Один із 
засуджених повідомив О. і його сестрі П., що вони є працівни-
ками міліції і їх метою є затримання Н. з наркотичним засобом, 
наказавши О., в разі появи Н., запропонувати йому придбати 
наркотик. Заляканий діями засуджених та їх погрозами притяг-
нення до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з 
незаконним обігом наркотичних засобів, усвідомлюючи, що за-
суджені є працівниками міліції, О. погодився на виконання їх 
незаконних вимог. Коли невдовзі Н. постукав у вікно квартири 
О., останній вийшов в під’їзд свого будинку і передав Н. час-
тину грошей на придбання наркотику, а потім повернувся до 
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квартири і повідомив засудженим, що після придбання нарко-
тичного засобу Н. направиться до місця свого проживання — у 
квартиру № 61 по вул. А. в м. Києві.

Цього ж дня, продовжуючи свої злочинні дії з використан-
ням свого службового становища всупереч інтересам служби та 
маючи наміри заволодіти правом на розпорядження належним 
Н. транспортним засобом шляхом вимагання, Г., А., В., Д. та Б., 
достовірно знаючи, що Н. буде скоєно тяжкий злочин — збут 
наркотичних засобів, передбачених чинним законодавством 
заходів по документуванню таких злочинних дій не вжили. 
З метою особистого збагачення вони влаштували засідку в 
під’їзді будинку, де проживає Н. Коли близько 9 год. в під’їзд 
зайшов Н., засуджені, з тим, щоб залякати його, завдали Н. чи-
сельних ударів руками і ногами в різні частини тіла, повали-
ли на землю, завели руки за спину та незаконно застосувати 
до нього спеціальний засіб — наручники. Подолавши волю Н. 
до опору, один із засуджених, з метою прикриття своєї злочин-
ної діяльності, повідомив йому, що вони нібито є працівниками 
ГУ МВС України в м. Києві. При цьому А. завдав Н. ще біля 
5 ударів в груди. Інші засуджені обшукали Н. Не виявивши у 
нього наркотичного засобу, Г., для штучного створення доказів 
причетності Н. до вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним 
обігом наркотичних засобів, поклав до кишені його піджака чо-
тири медичних шприці з невстановленою досудовим слідством 
рідиною. Після цього засуджені доставили Н. до пункту діль-
ничних інспекторів міліції Деснянського РУ ГУ МВС України 
в м. Києві по вул. К., де продовжили побиття потерпілого з ме-
тою викликати у нього почуття страху. Там же Г. склав прото-
кол вилучення у Н. придбаної ним невстановленої досудовим 
слідством речовини, бажаючи створити у останнього шляхом 
психологічного тиску враження можливості притягнення до 
кримінальної відповідальності.

Засуджені Г., В. та А., з’ясувавши, що Н. на правах сумісної 
власності з дружиною належить автомобіль Фольксваген-Па-
сат, повідомили останньому, що він зможе уникнути кримі-
нальної відповідальності тільки у разі передачі їм права на 
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розпорядження вказаним транспортним засобом. Потерпілий, 
вважаючи, що засуджені вилучили у нього наркотичний засіб 
в межах покладених на них як на працівників міліції повнова-
жень, а також бажаючи уникнути притягнення до криміналь-
ної відповідальності, погодився на їх пропозицію. Цього ж дня, 
близько 11 год., Г., В. і А. разом з Н. приїхати до Дарницького 
ринку в м. Києві, де працювала його дружина (Р.), якій він пові-
домив про своє затримання з наркотичним засобом і те, що за 
непритягнення його до кримінальної відповідальності праців-
ники міліції вимагають у нього гроші, які можна отримати шля-
хом продажу їх автомобіля. З тим, щоб схилити Р. до прийняття 
вказаного рішення, Г., зловживаючи своїм службовим станови-
щем, представився їй працівником міліції, підтвердив викла-
дені Н. факти та показав вилучений у останнього наркотичний 
засіб. Н. погодилась на продаж автомобіля і разом з чоловіком, 
А., Г. та В. прибула до місця свого проживання — у квартиру 
№ 61 по вул. А.в м. Києві. Перебуваючи під контролем указа-
них засуджених, Р. взяла паспорт Н. та свідоцтво про реєстра-
цію їх транспортного засобу — автомобіля Фольксваген-Па-
сат, які передала Г. Після цього Г., А., В. разом з подружжям М. 
з автостоянки по вул. А. в м. Києві забрали указаний автомо-
біль. Цього ж дня, в період часу з 17 до 18 год. вони фактично 
продали цей автомобіль за 6200 доларів С., якого підшукав В. 
При цьому Н. був змушений видати доручення, оформлене в 
нотаріальній конторі по вул. С. в м. Києві, куди його достави-
ли Г. і В., на право керувати і розпоряджатися належним йому 
автомобілем на ім’я Т. і С., яким не було відомо про злочинні 
дії підсудних. З метою прикриття злочинної діяльності Г. і В., 
цього ж дня, біля 19 год., прибули на Ленінградську площу в 
м. Києві, де біля ресторану «Макдональдс» В. передав Р., яка 
перебувала у вказаному місці під наглядом А., гроші в сумі 
3 200 доларів та протокол вилучення у Р. схожої на наркотич-
ний засіб речовини. Рештою грошей, отриманою внаслідок 
продажу автомобіля подружжя Н., засуджені розпорядилися 
за власним розсудом.
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Таким чином, засудженими Г., А., В., Д. та Б. потерпілим Н. 
і Р. було заподіяно значну шкоду в розмірі вартості автомобі-
ля, а саме в сумі 8000 доларів США, що складало на той час 
40400 грн.

Крім того, Г., А., В., Д., Б. та М., отримавши інформацію про 
те, що У. за місцем свого проживання займається збутом нар-
котичних засобів, у зв’язку з чим володіє значними коштами 
та цінностями, вступили в попередню змову між собою з ме-
тою незаконного заволодіння майном потерпілої. 25 серпня 
2005 року, діючи відповідно до попередньої домовленості сто-
совно розподілу ролей, засуджені А., В., Д. і Б. у під’їзді будин-
ку, де знаходиться квартира, у якій проживав Н., влаштували 
засідку. Коли приблизно о 16 год. там з’явились Н. і Ф., засуд-
жені, з тим, щоб залякати потерпілих і примусити їх до вико-
нання незаконних вимог, завдали обом численні удари руками 
та ногами в різні частини тіла, повалили на землю та незаконно 
застосували до них спеціальний засіб — наручники. Приблизно 
через 10 хвилин до місця затримання Н. і Ф. приїхав Г., який на 
автомобілі доставив Ф. до ТВМ-1 Деснянського РУ ГУ МВС 
України в м. Києві, а А. на іншому автомобілі доставив Н. до 
будинку культури Дарницького вагоноремонтного заводу, де 
їх очікував відповідно до попередньої домовленості В. По до-
розі А. з’ясував факт знайомства У. і Н. та висунув останньо-
му вимогу про необхідність придбати у У. наркотичний засіб. 
Близько 17 год. відповідно до попередньої домовленості до за-
значеного місця прибули Г., Д., Б. та М.; Г. пересів в салон ав-
томобіля, де знаходились Н. і А., та разом з останнім наказали 
Н. провести закупку наркотичних засобів у У. під їх контролем. 
При цьому Г. надав Н. 300 грн. Коли останній відмовився вико-
нати пред’явлену вимогу, засуджені привезли його на Лісовий 
масив. З тим, щоб примусити Н. виконати їх вимоги, Г., А., В. Д., 
Б. та М. почали його бити, завдаючи чисельних ударів руками і 
ногами в різні частини тіла, заподіявши потерпілому фізичний 
біль. Крім того, з метою подолання опору Н., засуджені погро-
жувати йому притягненням до кримінальної відповідальності 
за незаконний збут наркотичних засобів шляхом створення 
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штучних доказів його причетності до вказаного злочину. Спри-
ймаючи вказані погрози реально, Н. був змушений погодитися 
придбати під їх контролем наркотичний засіб у У. 

Цього ж дня, приблизно о 18.20 год., діючи відповідно до 
попередньої домовленості, засуджені Г., А., В., Д., Б. та М. ра-
зом з Н. прибули до місця проживання У. Використовуючи Н., 
якому У. відчинила двері, із застосуванням до потерпілої фі-
зичної сили заштовхнули її до квартири та незаконно проник-
ли до житла У. Після цього один із засуджених представився 
працівником міліції і повідомив про необхідність проведення 
огляду квартири. У. почала чинити їм опір, кликати на допо-
могу та вимагала запрошення понятих. Під приводом запро-
шення понятих Г. з місця злочину зник. Інші засуджені для 
досягнення своїх злочинних намірів залишились в квартирі 
У. При цьому Д. навмисно сильно затиснув на зап’ястях рук У. 
наручники, від чого вона відчула фізичний біль. Після цього 
разом з А. вони заштовхали потерпілу на кухню, де останній 
повторно пред’явив У. вимогу про передачу 10000 доларів за 
непритягнення її та членів її сім’ї до кримінальної відповідаль-
ності за незаконний обіг наркотичних засобів. У цей час В., Б. 
та М., з метою виявлення наркотичних засобів та матеріальних 
цінностей, провели незаконний обшук в квартирі У. Близько 
18 год. 45 хв. до квартири потерпілої за викликом мешканця 
будинку У2 прибули працівники ПОМП «Беркут» Х. та Ц. Пе-
ребуваючи біля квартири У., засуджений Б., з метою прикриття 
злочинної діяльності, пред’явив Ц. своє службове посвідчення 
та повідомив, що він разом з іншими працівниками міліції, які 
перебувають у квартирі, відряджений до ГУ МВС України в 
м. Києві для вжиття заходів по боротьбі з незаконним обігом 
наркотичних засобів і на даний час вони проводять оператив-
но-розшукові заходи. Під час перебування в квартирі потерпі-
лої засуджені, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, 
називали один одного вигаданими іменами, а А. пред’явив У. 
невстановлене слідством посвідчення працівника МВС на ім’я 
А1. Коли один з підсудних повідомив А. про виявлення у шафі 
спальні грошей в сумі 1750 доларів, останній завів до вказаної 
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кімнати потерпілу, відчинив шафу і наказав У. взяти зазначену 
суму грошей та тримати її при собі, маючи на меті надалі заво-
лодіти цими грошима. Після того, як потерпіла повідомила, що 
10000 доларів у неї немає, А. висунув їй вимогу щодо позики 
грошей у знайомих та родичів. У. вимушена була погодитись. 
Під наглядом засуджених зі свого домашнього телефону вона 
зателефонувала знайомим Ч. і Ш. та попросила їх позичити 
гроші. Перебуваючи під фізичним та психологічним тиском 
засуджених, У., намагаючись припинити їх протиправні дії та 
вивести їх з квартири, говорила засудженим, що може позичи-
ти 1000 доларів у Щ. Разом із засудженими А., Б. та В. вони 
вирушили до місця проживання Щ. в м. Києві. По дорозі У., 
внаслідок застосування до неї насильства та погроз за викла-
дених вище обставин, на вимогу А. передала йому гроші в сумі 
1750 доларів, що складало на той час 8837 грн 50 коп. А. з авто-
мобіля вийшов, а В. разом з Б. привезли У. до місця проживан-
ня Щ., у якої потерпіла позичила гроші в сумі 1000 доларів, що 
складало на той час 5050 грн, які передала Б., а той, у свою чер-
гу — В. Після цього засуджені відвезли У. до її місця проживан-
ня. При цьому, В., продовжуючи свої злочинні дії, висловлював 
потерпілій вимогу про передачу грошей в сумі 7350 доларів, 
погрожуючи притягненням її та членів її сім’ї до кримінальної 
відповідальності та фізичною розправою у разі розголошення 
про вчинені щодо неї дії.

Всього за викладених вище обставин засуджені заволоділи 
грошима У. в загальній сумі 13887 грн. 50 коп., чим завдали їй 
значної шкоди.

Г., А., В. та Б., отримавши інформацію про причетність Є. до 
незаконного обігу наркотичних засобів, 29 серпня 2005 року, 
приблизно о 21 год., на розі вулиць І. та П. у м. Києві в районі 
зупинки трамваю «Дарницька Привокзальна» затримали Є. та 
його співмешканку Є1. При цьому А. накинув на шию Є. на-
ручники та потягнув його двома руками до землі, а Г. і В. за-
вдали останньому чисельних ударів руками і ногами по різних 
частинах тіла, заподіявши фізичний біль. Подолавши, таким 
чином, волю Є. до опору, Г., А. та В. завели йому руки за спину 
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та наділи наручники. Після цього Г. підбіг до Є1, представив-
ся їй працівником міліції та повідомив, що вона і Є. затримані 
за збут наркотичних засобів. На службовому автомобілі під 
керуванням водія Ю., який не був обізнаний про злочинні дії 
засуджених, Г., В. і А. доставили затриманих в район вул. С. в 
м. Києві, де на них очікував Б. Засуджені Г., В., А. і Б., діючи за 
попередньою змовою, погрожували Є1. та Є. побиттям, вима-
гаючи повідомити місце їх проживання, а також місце знаход-
ження автомобіля «Опель Вектра», яким керував Є. Останній 
змушений був повідомити, що автомобіль знаходиться в районі 
вул. К. в м. Києві, а Є1. повідомила, що біля одного з будинків 
на вул. К. перебуває її неповнолітня дочка(Є2), яку необхідно 
забрати. Прибувши у двір будинку, Г. вивів з машини Є2 та, 
погрожуючи оформити її доньку в приймальник-розподільник 
для неповнолітніх, використовуючи своє службове становище, 
змусив Є1 повідомити місце проживання її і Є. Дізнавшись, та-
ким чином, де проживають потерпілі, Г., А., В. та Б. незаконно 
проникли до вказаної квартири, де провели незаконний обшук, 
під час якого таємно викрали належні Є1 гроші в сумі 2050 грн. 
Г., виявивши в холодильнику на кухні пляшку, у якій містило-
ся близько 200 мл рідини, що, зі слів Є. , була ацетильованим 
опієм, пред’явив останньому, а також Є1 вимогу про переда-
чу грошей в сумі 5000 доларів США за непритягнення Є. до 
кримінальної відповідальності, обіцяючи задокументувати ви-
лучення у нього лише такої кількості наркотичного засобу, за 
зберігання якої передбачена адміністративна відповідальність. 
Є. погодився на висунуті умови, повідомивши, що для отри-
мання такої суми грошей йому необхідно продати автомобіль 
«Опель Вектра», яким він керує.

Зловживаючи владою та службовим становищем, бажаю-
чи утримувати Є. під контролем до настання можливості роз-
порядитися зазначеним автомобілем, засуджені Г., А., В. та Б. 
цього ж дня, біля 23 год., доставили Є., Є1 та її неповнолітню 
доньку Є2 до ТВМ-1 Деснянського РУ ГУ МВС України в 
м. Києві. Близько 24 год., продовжуючи свої злочинні дії, Г., 
В. і Б. за попередньою змовою між собою, вчинили службове 
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підроблення, а саме: В. склав та підписав завідомо неправди-
вий офіційний документ — рапорт, який був зареєстрований у 
журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини за № 3060-
10224 від 30.08.2005 р., про те, що 29.08.2005 р. о 23 год. Є. був 
затриманий в м. Києві та у нього було виявлено приблизно 
7 мл наркотичного засобу, у зв’язку з чим він був доставлений 
до ТВМ-1 Деснянського РУ ГУ, що не відповідало дійсності; 
Г. склав завідомо неправдивий офіційний документ — прото-
кол огляду та вилучення від 29.08.2005 р., куди вніс завідомо 
неправдиві відомості щодо вилучення у Є. наркотичної речо-
вини, пляшку з якою сам поклав до нагрудної кишені одягу Э; 
Б. склав завідомо неправдивий документ — пояснення від імені 
Є., в якому вказав завідомо неправдиві дані про обставини його 
затримання з наркотичним засобом та змусив Є. підписати ці 
пояснення.

На підставі складених документів, куди були внесені заві-
домо неправдиві відомості, Є. був поміщений до кімнати для 
тримання затриманих ТВМ-1 Деснянського РУ ГУ МВС Ук-
раїни в м. Києві, де утримувався до 01.09.2005 р. 13.09.2005 р. 
відносно нього незаконно була порушена кримінальна справа 
за ст. 309 ч. 1 КК України, 15.09.2005 р. він був незаконно за-
триманий в порядку ст. 115 КПК України, а 16.09.2005 р. від-
носно нього незаконно було обрано запобіжний захід — взяття 
під варту, внаслідок чого до 18.11.2005 р. він незаконно перебу-
вав під вартою в Київському СІЗО № 13.

30.08.2005 р. під час перебування в кімнаті для затриманих 
ТВМ-1 Є. повідомив Г., що право розпоряджатися автомобілем 
«Опель» належить його батькові, який проживає в м. Новоград-
Волинський Житомирської області. Цього ж дня, на пропозицію 
Г. засуджені В. та Е., який також діяв за попередньою змовою з ін-
шими засудженими, з метою вимагання чужого майна оглянули 
цей автомобіль і прийшли до висновку, що його можна продати 
за 5 000 доларів США. В. та Е. вирішили їхати в м. Новоград-Во-
линський з тим, щоб зняти з обліку автомобіль, але у їх присут-
ності Є. зателефонував батькові і дізнався, що він відсутній за 
місцем проживання, у зв’язку з чим поїздка не відбулася.
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Продовжуючи свої злочинні дії, 30 серпня 2005 року, в при-
міщенні ТВМ-1 Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві, 
переслідуючи корисливі мотиви, у зв’язку з відсутністю у Є. 
грошей, а також у зв’язку з неможливістю розпорядитися ав-
томобілем «Опель», яким останній керував за дорученням, Г. 
і В. запропонували Є. повідомити за непритягнення його до 
кримінальної відповідальності дані особи, що збуває йому нар-
котичні засоби і має певні матеріальні цінності. У зв’язку з цим 
Є. вимушений був указати на Д2 як на особу, що збуває йому 
наркотичні засоби. 01 вересня 2005 року Г. знову висунув ви-
могу Є. про передачу в десятиденний термін 1200 доларів для 
нього та інших засуджених за непритягнення Є. до криміналь-
ної відповідальності, але останній через відсутність грошей цю 
вимогу не виконав.

Отримавши 30 серпня 2005 р. від Є. інформацію про те, що 
Д2 займається збутом наркотичних засобів, засуджені Г., В., А. 
та Д., зловживаючи владою та службовим становищем, діючи 
всупереч інтересів служби, з корисливих мотивів, порушу-
ючи вимоги ст.ст. 2, 10, 11-14 Закону України «Про міліцію» 
та ст.ст. 1, 3–9 Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність», не вжили передбачених законом заходів по доку-
ментуванню причетності Д2 до можливої злочинної діяльності, 
а вступили в попередню змову між собою з метою встановлен-
ня факту причетності Д2 до незаконного обігу наркотичних 
засобів з тим, щоб використати це надалі при вимаганні у по-
терпілого майна. До вчинення злочину засудженими був залу-
чений Є., який 30 серпня 2005 року з приміщенні ТВМ-1 Де-
снянського РУ ГУ МВС України в м. Києві зателефонував Д3 
і домовився з ним про зустріч 01 вересня 2005 року на 13 год. 
для придбання у нього наркотичного засобу — ацетильованого 
опію біля автобусної зупинки «Чабани» на трасі Київ—Одеса, 
повідомивши за вказівкою Г., що на вказане місце він прибуде 
на автомобілі-таксі «Шкода Октавія» зеленого кольору.

1 вересня 2005 року, приблизно о 14 год. 30 хв., разом з Є., 
діючи за попередньою змовою, до обумовленого місця під’їхали 
засуджені А., Г., В., Д. і працівник карного розшуку І. О., який 
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не був обізнаний про злочинні дії підсудних. Після того, як Є. 
за 1000 грн., переданих йому Г., придбав біля 200 мл невстанов-
леної досудовим слідством рідини у Д2, засуджені Г., А., Д. та В. 
затримали Д2, завдавши йому чисельних ударів руками та нога-
ми по різних частинах тіла, а потім один із засуджених одягнув 
на Д2 наручники. Крім того, один із засуджених пред’явив Д2 
посвідчення працівника міліції і повідомив, що вони працівни-
ки ГУ МВС України в м. Києві і затримали Д2 за збут нарко-
тичних засобів. Надалі засуджені Г. та А. пред’явили Д2 вимогу 
про передачу їм 5000 доларів, погрожуючи у разі незгоди при-
тягти його до кримінальної відповідальності. Д2 змушений був 
погодитись на передачу зазначеної суми грошей, у зв’язку з чим 
А. та Г. доставили Д2 до м. Біла Церква Київської області. Біля 
17 год., позичивши у свого знайомого К. С. 3300 доларів США, 
що на той час складало 16665 грн, Д2 передав їх засудженим, 
внаслідок чого Д2 було завдано значної шкоди. Коли А. та Г. 
перерахували гроші та виявили, що до суми 5000 доларів США 
не вистачає 1700 доларів, вони знову пред’явили Д2 вимогу про 
передачу цієї суми грошей через тиждень, на що останній пого-
дився, після чого засуджені його відпустили.

Через декілька днів один з вищевказаних засуджених зате-
лефонував Д2 і призначив зустріч на 19 год. в кафе «Одеський 
шлях» у с. В. П. Київської області. Коли Д2 прибув у вказа-
ний час на зазначене місце, до нього під’їхали В. та А. Всупереч 
волі Д2 вони доставили потерпілого до автостоянки магазину 
«Нова Лінія» по Одеському шосе, де незаконно обшукали Д2 і 
знову висунули йому вимогу про передачу в найкоротший тер-
мін 1700 доларів США.

17 вересня 2005 року, приблизно о 21 год., засуджені Г., А., Д. 
та В., затримавши біля будинку  по вул. М. в м. Києві Я. та Я1, ви-
лучили у останнього пляшку з рідиною, що схожа на наркотич-
ний засіб. Не вживаючи передбачених чинним законодавством 
заходів, спрямованих на перевірку та документування причет-
ності до можливої злочинної діяльності Я1, а діючи за поперед-
ньою змовою між собою, засуджені пред’явили подружжю С. 
вимогу про передачу їм грошей в сумі 10000 доларів США за 
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непритягнення Я1 до кримінальної відповідальності. Продов-
жуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння 
чужим майном, засуджені Г., А., Д. та В. примусили подружжя 
С. вказати місце свого проживання і впустити їх до своєї квар-
тири в м. Києві. Перебуваючи там, один з вказаних засуджених 
незаконно надів Я1 на руки наручники, після чого його заштов-
хали на кухню, де Г., А. та Д. збили Я1 з ніг і завдали чисельних 
ударів ногами в різні частини тіла, заподіявши потерпілому фі-
зичний біль. В. в цей час не допускав Я. та її дочку Д2 на кухню, 
куди вони намагалися пройти. Одночасно з вказаними діями 
Г. і А. пред’явили вимогу Я. про передачу 10 000 доларів США 
за непритягнення Я1 до кримінальної відповідальності, а коли 
Я. повідомила, що такої суми грошей у них немає, А. наказав 
їй телефонувати знайомим з метою отримання грошей в борг. 
З’ясувавши, що у Я. немає таких знайомих, які б могли пози-
чити гроші, Г. і А. незаконно провели обшук у вказаній квар-
тирі, в результаті якого виявили гроші в сумі 4230 грн, з яких 
3000 грн належали Д2, а 1230 грн — Я., та наказали останній 
передати ці гроші А. Зважаючи на те, що в цей час В. та Д. на 
кухні продовжували бити Я1 і бажаючи припинити незаконне 
застосування сили до останнього, Я. вимушена була передати 
А. гроші в сумі 4230 грн, які засуджені одразу ж розділили між 
собою. З метою прикриття злочинної діяльності шляхом мас-
кування її під належне виконання службових обов’язків, цього 
ж дня, приблизно о 22 год. А., Д., В. і Г. доставили подружжя С. 
до ТВМ-1 Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві, де Г. 
поклав до нагрудної кишені куртки Я1 вилучену у останнього 
пляшку з рідиною, яка відповідно до висновку судово-хімічної 
експертизи є наркотичним засобом — ацетильованим опієм, 
масою, в перерахунку на суху речовину 0,30 г.

Продовжуючи свої злочинні дії, Г. та В., згідно з домовленіс-
тю, 17 вересня 2005 року, приблизно о 22 год., у приміщенні 
ТВМ-1 Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві, вчини-
ли службове підроблення, а саме: Г. склав завідомо неправди-
вий офіційний документ — протокол огляду та вилучення від 
17.09.2005 р., який особисто підписав та в який вніс завідомо 
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неправдиві відомості про вилучення у Я1 наркотичної речо-
вини, а також пояснення від імені Я1, в якому вказав завідомо 
неправдиві обставини затримання останнього з наркотичним 
засобом 17.09.2005 р. біля ринку «Юність» в м. Києві, що не 
відповідало дійсності, змусивши Я1 підписати цей документ; 
В. склав та підписав завідомо неправдивий документ — рапорт 
про те, що приблизно о 22 год. Я1 був затриманий в м. Києві 
та у нього було виявлено приблизно 5 мл наркотичного засобу, 
в зв’язку з чим він був доставлений до ТВМ-1 Деснянського 
РУ. Даний рапорт було зареєстровано в журналі заяв і повідом-
лень про злочини, що вчинені або готуються, вказаного ТВМ за 
№ 3371U 1081 від 17.09.2005 р.

На підставі складених Г. та В. зазначених завідомо неправ-
дивих офіційних документів 17 вересня 2005 року, о 22 год., Я1 
був поміщений до кімнати для затриманих ТВМ-1 Деснянсь-
кого РУ ГУ МВС України в м. Києві, де утримувався до 20 ве-
ресня 2005 року. На підставі цих документів 25 вересня 2005 
року щодо нього була незаконно порушена кримінальна справа 
за ч. 1 ст. 309 1 КК України, а 06 жовтня 2005 року його було 
незаконно затримано в порядку ст. 115КПК України. 07 жовт-
ня 2005 року щодо Я1 незаконно було обрано міру запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту з утриманням в Київському 
СІЗО № 13, де він утримувався до 30 листопада 2005 року.

20 вересня 2005 року, приблизно о 19 год., у приміщен-
ні ТВМ-1 Деснянського РУ ГУ MB С України в м. Києві, Г., 
продовжуючи свої неправомірні дії, пояснив Я1, що він його 
відпускає, при цьому повторно пред’явив вимогу про передачу 
йому разом з співучасниками 300 доларів США за повернення 
паспорта громадянина України на ім’я Я1, який у останнього 
було вилучено підсудними під час затримання.

23 вересня 2005 року, біля 10 год., засуджений Г., зустрівши 
в приміщенні ТВМ-1 Деснянського РУ ГУ МВС України в м. 
Києві К2 та дізнавшись, що вона перебуває у вказаному місці 
у зв’язку з пред’явленням їй обвинувачення за ст. 395 КК Ук-
раїни, запропонував останній посприяти закриттю щодо неї 
кримінальної справи у тому разі, якщо вона повідомить інфор-
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мацію про осіб, що збувають наркотичні засоби. К2 погодилась 
і цього ж дня, близько 21 год., по телефону повідомила Г., що 
її знайомий П2 планує 24 вересня 2005 року виїхати до Жи-
томирської області для придбання з метою збуту наркотично-
го засобу — ацетильованого опію. Також вона сказала, що по-
обіцяла П2 забезпечити його автомобілем з водієм. В цей же 
день, приблизно о 21 год. 15 хв., біля станції метро «Лісова» в 
м. Києві, Г. зустрівся з К2, якій повідомив, що її і П2 в Жито-
мирську область відвезе оперуповноважений карного розшуку 
ТВМ-1 Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві А., який 
буде виконувати роль таксиста, і після придбання П2 нарко-
тичного засобу, він буде затриманий, а її відпустять.

Упродовж 23-24 вересня 2005 року Г., з метою вимагання 
майна П2 і особи, яка збуває йому наркотичні засоби, вступив 
в попередню змову з А., В., Д., Б. та Е.

Діючи відповідно до розподілених ролей, 24 вересня 2005 
року, близько 11 год., Г. та А. забрали К2 з місця її проживання. 
Разом з нею А. на автомобілі ВАЗ, на даху якого було прикріп-
лено знак «таксі», під’їхав до обумовленого місця зустрічі К2 та 
П2 — на вул. Ж. в м. Києві, де до салону вказаного автомобіля 
сіли П2 та його знайома Р2 Зазначені особи на вказаному авто-
мобілі, приблизно о 14 год. приїхали в с. В. П. Житомирської 
області, де в обумовленому місці П2 зустрівся з П. Е. у якого 
за 1200 грн придбав біля 200 мл невстановленої досудовим 
слідством рідини. А. разом з П2, К2 та Р2 виїхали в напрямку 
м. Києва. На 70 кілометрі траси Київ — Житомир зупинили ав-
томобіль. До цього ж місця на автомобілі БМВ, під керуванням 
В., під’їхали Д., Б. та Е. Один із засуджених, у відповідності з 
попередньою домовленістю, витяг з автомобіля П2, після чого 
засуджені почали його бити, завдаючи потерпілому чисельних 
ударів руками та ногами в різні частини тіла, вимагаючи при 
цьому повідомити місце проживання особи, що збула йому 
наркотичний засіб. Крім того, В. висловив на адресу П2 погро-
зу вбивством, яку останній сприйняв реально. На вимогу А. К2 
та Р2 місце події покинули. П2 вимушений був погодитись по-
казати місце проживання П. Е. Переслідуючи мету вимагання 
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майна останнього, засуджені разом з П2, близько 18 год. цього 
ж дня прибули в с. С. Г. Житомирської області, де на той час 
перебував П. Е. Відповідно до попередньої домовленості Д., Б. 
та Е. залишилися біля вказаного будинку, а А. та В. підійшли до 
будинку, з якого викликали П. Е. і намагались його затримати, 
але останній чинив опір. З метою залякування П. Е., А. та В. 
почали його бити руками і ногами в різні частини тіла, завдав-
ши фізичного болю. Коли на шум з будинку вибігли Л2 та П2 
засуджені А., В., Д. та Б. їм також завдали декілька ударів ру-
ками. Е. в цей час перебував в автомобілі ВАЗ, де охороняв П2. 
З метою залякування потерпілих та подолання їх волі до опору, 
В. здійснив постріл у повітря з невстановленого предмету, схо-
жого на пістолет. Після цього Е. підбіг до місця події та взяв 
участь у побитті П. Е., Л2 та П2, завдаючи їм удари руками і но-
гами в різні частини тіла. Під час вказаних подій Л2 намагався 
чинити опір, тому, з метою подолання його волі, В. виконав пос-
тріл з невстановленого предмету, схожого на пістолет, в груди, 
від чого Л2 упав, а коли піднявся, то намагався втекти. В. його 
наздогнав та за допомогою інших засуджених незаконно засто-
сував до Л2 спеціальний засіб — наручники. Коли на шум бо-
ротьби з будинку вийшла Г2 і побачила, що її батька б’є В. вона 
звернулася до останнього з проханням припинити побиття. 
В. завдав їй удар рукою в обличчя. Продовжуючи свої злочинні 
дії, засуджені посадили П2 та Л2 до автомобіля та привезли їх 
до лісосмуги, що знаходиться неподалік с. С. Г. Там А., В., Д., Б. 
та Е. протягом тривалого часу били П2. і Л2 руками та ногами 
по різних частинах тіла, завдаючи сильного фізичного болю та 
страждань. Крім того, маючи на меті посилити фізичний біль 
та страждання Л2, В. завдав йому чисельних ударів по різним 
частинам тіла підшуканою на указаному місці дерев’яною па-
лицею. Під час нанесення побоїв вказані підсудні вимагали від 
П2 та Л2 повідомити дані осіб, що причетні до збуту наркотич-
них засобів та володіють значними матеріальними цінностями, 
з метою вимагання у останніх майна.

Отримавши таку інформацію, близько 20 год., засуджені А., 
В., Д., Б. та Е. на автомобілях разом з Л2 і П2. прибули до міс-
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ця проживання Б2. в с. Л. Р. Житомирської області. Однак Б2 
за місцем проживання був відсутній, у зв’язку з чим вони не 
вчинили щодо нього злочинних дій, спрямованих на вимаган-
ня чужого майна.

Продовжуючи свої злочинні дії, засуджені стали знову ви-
магати від Л2 вказати осіб, що займаються незаконним обігом 
наркотичних засобів, погрожуючи фізичною розправою. Спри-
ймаючи погрози реально, Л2 був змушений вказати на Т3 як 
на особу, у якої можна придбати макову солому. Цього ж дня, 
близько 21 год., засуджені А., В., Д., Б. та Е. прибули до місця 
проживання Т3, де Р2 надав Л2 гроші в сумі 150 грн для прид-
бання у Т3 макової соломи. Після того, як Л2 придбав у остан-
ньої два мішки макової соломи, А., В. та Д. незаконно проник-
ли до помешкання потерпілої, де останній показав посвідчення 
працівника міліції та повідомив, що вони з м. Києва і проводять 
операцію по виявленню осіб, які збувають наркотичні засоби, 
і що Т3 є саме такою особою. Д. надів на руки Т3 наручники, 
застосувавши, таким чином, насильство, що не є небезпечним 
для життя та здоров’я потерпілої, і насильно вивів її з будинку, 
де один із засуджених забрав у неї гроші в сумі 150 грн., за які 
вона продала макову солому. Також засуджені забрали у неї два 
мішки макової соломи, які надалі спалили.

25 вересня 2005 року, близько 3 год., А., В., Д., Б. та Е., діючи 
за попередньою змово, з метою прикриття злочинної діяльності, 
привезли П2 до ТВМ-1 Деснянського РУ ГУ МВС України в 
м. Києві, де знаходився Г. Останній, діючи за попередньою змо-
вою з іншими підсудними, поклав до кишені куртки П2 пляш-
ку з рідиною, що містить наркотичний засіб — ацетильований 
опій вагою, в перерахунку на суху речовину, 0,542 г.

Створюючи умови для вимагання майна П2, 25 вересня 
2005 року, біля 4 год., у приміщенні ТВМ-1 Деснянського РУ 
ГУ МВС України в м. Києві, засуджені Г., А. і Е., вчинили служ-
бове підроблення, а саме: А. склав та особисто підписав заві-
домо неправдивий офіційний документ — рапорт, який був за-
реєстрований в журналі реєстрації і повідомлень про злочини, 
що вчинені або готуються, ТВМ-1 Деснянського РУ ГУ МВС 
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України в м. Києві за № 3488-11398 від 25.09.2005 р. про те, що 
24.09.2005 р. П2, приблизно о 14 год., був затриманий на вул. К. 
в м. Києві та у нього було виявлено приблизно 10 мл наркотич-
ного засобу, у зв’язку з чим він доставлений до ТВМ-1 Деснянсь-
кого РУ ГУ; Г. склав завідомо неправдивий документ — прото-
кол огляду та вилучення від 25.09.2005 р., в який вніс завідомо 
неправдиві відомості щодо вилучення у П2 наркотичної речо-
вини; Е. склав завідомо неправдивий документ — пояснення 
П2, в якому вказав завідомо неправдиві обставини затримання 
П2 з наркотичним засобом біля 18 год. в районі станції метро 
«Лісова» в м. Києві, що не відповідало дійсності, та змусив П2 
підписати ці пояснення.

На підставі складених за вище викладених обставин доку-
ментів П2 був поміщений до кімнати для затриманих ТВМ-1 
Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві, де утримувався 
до 27 вересня 2005 року. 4 жовтня 2005 року щодо нього було 
незаконно порушено кримінальну справу № 03-7181 за ст. 309 
ч. І КК України. Цього ж дня його незаконно було затримано в 
порядку ст. 115 КПК України, а 07 жовтня 2005 року щодо ньо-
го було обрано запобіжний захід — взяття під варту, внаслідок 
чого він до 30 листопада 2005 року незаконно утримувався у 
Київському СІЗО № 13 Держдепартаменту України з питань 
виконання покарань.

27 вересня 2005 року засуджені Г. та А. у приміщенні ТВМ-1 
Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві, знову пред’явили 
П2 вимогу про передачу на їх користь та користь їх співучасни-
ків грошей в сумі 2 000 доларів США, погрожуючи притягнен-
ням до кримінальної відповідальності за злочин, пов’язаний з 
незаконним обігом наркотичних засобів.

15 вересня 2005 року, близько 13 год., засуджені А. та Д., під 
час здійснення перевірки по заяві Т2 про її зґвалтування С2, 
прибули до його місця проживання, де побили потерпілого, за-
вдаючи йому протягом 10 хвилин удари кулаками в різні час-
тини тіла, чим заподіяли сильного фізичного болю. Після цього 
засуджені незаконно застосували до С2 спецзасіб — наручники, 
та доставили його до одного з кабінетів ТВМ-1 Деснянського 
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РУ ГУ МВС України в м. Києві, де А., Д. та Г. продовжили його 
бити руками і ногами в різні частини тіла, вимагаючи написати 
явку з повинною про обставини зґвалтування Т2 Коли С2 від-
мовився виконати вказані вимоги, Г. порадив А. та Д. продов-
жити побиття С2 з тим, щоб примусити його визнати свою при-
четність до зґвалтування Т4 та надати в зв’язку з цим відповідні 
письмові показання. Засуджені А., Д. та В., у присутності Т5, 
протягом близько 30 хвилин катували С2, завдаючи йому чис-
ленні удари руками і ногами в різні частини тіла. Один із засуд-
жених для посилення фізичного болю та страждань декілька 
раз ударив С2 бейсбольною битою. Не витримавши фізичного 
болю та страждань, С2 змушений був написати явку з повин-
ною та відповідні пояснення.

Згідно з даними висновку судово-медичної експертизи С2 
було заподіяно легкі тілесні ушкодження, що потягли  за собою 
короткочасний розлад здоров’я.

Вироком апеляційного суду м. Києва від 14 травня 2009 року 
указаний вирок суду першої інстанції щодо Г., А., В., Д., Б. і Е. 
було скасовано та постановлено свій, за яким Г., А. та В. визна-
но винуватими за ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 185, 
ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 366 КК України і призначено 
покарання:

Г. — за ч. 4 ст. 189 КК України — вісім років позбавлення 
волі з конфіскацією всього майна, яке є власністю засуджено-
го; за ч. 3 ст. 364 КК України — сім років позбавлення волі з 
позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на три роки, з конфіскацією 
всього майна, яке є власністю засудженого; за ч. 2 ст. 162 КК 
України — три роки позбавлення волі; за ч. 2 ст. 185 КК Украї-
ни — три роки шість місяців позбавлення волі; за ч. 2 ст. 126 
КК України — два роки шість місяців позбавлення волі; за ч. 2 
ст. 127 КК України — чотири роки позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шля-
хом поглинення більш суворим покаранням менш суворого Г. 
остаточно визначено покарання — вісім років позбавлення волі 
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з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на три роки, з конфіскацією 
всього майна, яке є власністю засудженого;

А. — за ч. 4 ст. 189 КК України — сім років позбавлення 
волі з конфіскацією всього майна, яке є власністю засуджено-
го; за ч. 3 ст. 364 КК України — шість років позбавлення волі 
з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на три роки, з конфіскацією 
всього майна, яке є власністю засудженого; за ч. 2 ст. 162 КК 
України — три роки позбавлення волі; за ч. 2 ст. 185 КК Украї-
ни — три роки шість місяців позбавлення волі; за ч. 2 ст. 126 
КК України — два роки шість місяців позбавлення волі; за ч. 2 
ст. 127 КК України — чотири роки позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шля-
хом поглинення більш суворим покаранням менш суворого А. 
остаточно визначено покарання — сім років позбавлення волі 
з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на три роки, з конфіскацією 
всього майна, яке є власністю засудженого;

В. — за ч. 4 ст. 189КК України — сім років позбавлення з кон-
фіскацією всього майна, яке є власністю засудженого, за ч. З ст. 
364 КК України — шість років позбавлення волі з позбавленням 
права обіймати посади, пов’язані з роботою в правоохоронних 
органах строком на три роки, з конфіскацією всього майна, яке 
є власністю засудженого; за ч. 2 ст. 162 КК України — три роки 
позбавлення волі; за ч. 2 ст. 185 КК України — три роки шість 
місяців позбавлення волі; за ч. 2 ст. 126 КК України — два роки 
шість місяців позбавлення волі; за ч. 2 ст. 127 КК України — чо-
тири роки позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шля-
хом поглинення більш суворим покаранням менш суворого В. 
остаточно визначено покарання — сім років позбавлення волі 
з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на 3 роки, з конфіскацією 
всього майна, яке є власністю засудженого;



188

Європейський суд з прав людини. Судова практика

Д. визнано винуватим за ч. 4 ст. 189, ч. З ст. 364, ч. 2 ст. 162, 
ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 127 КК України і призначено покарання — за 
ч. 4 ст. 189 КК України — сім років позбавлення з конфіска-
цією всього майна, яке є власністю засудженого; за ч. 3 ст. 364 
КК України — п’ять років шість місяців позбавлення волі з 
позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на три роки, з конфіскацією 
всього майна, яке є власністю засудженого; за ч. 2 ст. 162 КК 
України — чотири роки позбавлення волі; за ч. 2 ст. 126 КК Ук-
раїни — два роки шість місяців позбавлення волі; за ч. 2 ст. 127 
КК України — три роки шість місяців позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шля-
хом поглинення більш суворим покаранням менш суворого Д. 
остаточно визначено покарання — сім років позбавлення волі 
з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на три роки, з конфіскацією 
всього майна, яке є власністю засудженого;

Б. визнано винуватим за ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 185, 
ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 366 КК України і призначено 
йому покарання — за ч. 4 ст. 189 КК України із застосуванням 
ст. 69 КК України — шість років позбавлення волі з конфіска-
цією всього майна, яке є власністю засудженого; за ч. 3 ст. 364 
КК України — п’ять років позбавлення волі з позбавленням 
права обіймати посади, пов’язані з роботою в правоохоронних 
органах строком на 3 роки з конфіскацією всього майна, яке є 
власністю засудженого; за ч. 2 ст. 185 КК України — три роки 
шість місяців позбавлення волі; за ч. 2 ст. 162 КК України — три 
роки шість місяців позбавлення волі; за ч. 2 ст. 126 КК Украї-
ни — три роки позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шля-
хом поглинення більш суворим покаранням менш суворого 
Б. остаточно визначено покарання — шість років позбавлення 
волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з робо-
тою в правоохоронних органах строком на три роки, з конфіс-
кацією всього майна, яке є власністю засудженого;
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Е. визнано винуватим за ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 162, 
ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 366 КК України і призначено йому покаран-
ня — за ч. 3 ст. 364 КК України — п’ять років позбавлення волі 
з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою в 
правоохоронних органах строком на три роки, з конфіскацією 
всього майна, яке є власністю засудженого; за ч. 2 ст. 189 КК 
України — три роки позбавлення волі; за ч. 2 ст. 162 КК Украї-
ни — три роки позбавлення волі; за ч. 2 ст. 126 КК України — 
два роки шість місяців позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шля-
хом поглинення більш суворим покаранням менш суворого 
остаточно визначено Е. покарання — п’ять років позбавлення 
волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з робо-
тою в правоохоронних органах строком на три роки з конфіс-
кацією всього майна, яке є власністю засудженого.

Відповідно до ст. 54 КК України апеляційний суд вирі-
шив позбавити спеціального звання: Г. — капітана міліції, А., 
В., Б. та Е. — старшого лейтенанта міліції, Д. — лейтенанта 
міліції.

Засуджених Г., А., В., Б. та Е. по обвинуваченню за ч. 1 ст. 
366 КК України звільнено від кримінальної відповідальності та 
покарання у зв’язку із закінченням строків давності на підставі 
ст. 49 КК України та у відповідності зі ст. 11і КПК України, а 
справу в цій частині закрито.

В мотивувальну частину вироку внесено зміни щодо розмі-
ру шкоди, завданої потерпілим К5. та К4. засудженими Г., А., В., 
Д. та Б., і зазначено, що вони завдали шкоди на 24 240 грн.

Крім того, апеляційний суд одночасно з вироком постановив 
ухвалу, у якій, відмовляючи у задоволенні апеляції прокурора, 
залишив без зміни вирок місцевого суду щодо М. Разом з тим, 
у резолютивній частині ухвали апеляційна інстанція, посилаю-
чись на ст. 365 КК України, з цього ж вироку щодо М. виклю-
чила посилання на ч.2 ст. 28 КК України і вирішила вважати 
його засудженим за ч.3 ст. 364, ч.2 ст. 189, ч.2 ст. 162, ч.2 ст. 126 
КК України.



190

Європейський суд з прав людини. Судова практика

У касаційних скаргах:
захисник Ж., посилаючись на незаконність вироку апеля-

ційного суду, на допущені апеляційним судом істотні порушен-
ня вимог кримінально-процесуального закону, просить цей ви-
рок скасувати, а справу щодо А. закрити. Вважає, що під час 
апеляційного розгляду справи були допущені порушення прав 
засуджених та захисників на участь у дослідженні доказів. По-
силаючись у вироку на докази, які підтверджують винуватість 
засуджених у вчиненні злочинів, апеляційний суд цих доказів 
не досліджував, а показання деяких потерпілих та свідків до-
сліджувались з порушенням ст. 306 КПК України. Крім того, 
апеляційний суд не дав оцінки тим доказам, які є суперечли-
вими. Зазначає, що під час досудового слідства частина доказів 
теж встановлена з порушенням вимог кримінально-процесу-
ального закону;

засуджений А. просить вирок апеляційного суду, який є не-
законним та необґрунтованим, скасувати, а справу щодо нього 
закрити. Засуджений вважає, що як під час досудового слідс-
тва, так і під час розгляду справи судовими інстанціями були 
допущені порушення вимог кримінально-процесуального за-
кону, у тому числі порушено його право на захист. На думку 
засудженого, викладені у вироку апеляційного суду висновки 
про його винуватість суперечать змісту показань деяких свід-
ків, а в інших випадках апеляційний суд посилається на дока-
зи, які у судовому засіданні не досліджувались. Приймаючи за 
достовірні одні докази і не враховуючи інші, апеляційний суд 
своє рішення належним чином не обґрунтував, не дав відповіді 
на всі доводи його апеляції;

захисник К. просить скасувати вирок апеляційного суду 
щодо Д., а провадження по справі закрити, частково — за від-
сутністю в діях засудженого складу злочину, а частково — за 
недоведеністю його винуватості;

засуджений Д. теж просить постановлений щодо нього вирок 
апеляційного суду як незаконний скасувати, а справу закрити. 
На думку засудженого по справі відсутні докази його причет-
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ності до вчинення злочинів, а свої висновки суд обґрунтовує 
суперечливими доказами, не даючи їм належної оцінки;

захисник З. у мотивувальній частині скарги просить вирок 
апеляційного суду щодо Г., В. та Б. змінити у зв’язку з непра-
вильним застосуванням кримінального закону — вчинення 
засудженими злочину організованою групою, та призначення 
покарання, яке не відповідає тяжкості вчинених злочинів та 
особам засуджених. По деяких епізодах, на думку захисника, не 
було встановлено достовірних доказів винуватості засуджених 
у вчиненні злочинів. У резолютивній частині скарги захисник 
просить вирок апеляційного суду щодо Г., В. та Б. скасувати і 
залишити без змін постановлений щодо них вирок суду першої 
інстанції;

засуджений Б. вважає безпідставним та необґрунтованим 
висновок апеляційного суду про вчинення ним указаних у ви-
року злочинних дій у складі організованої групи, а тому про-
сить внести у цей вирок відповідні зміни і пом’якшити йому 
покарання, не ізолюючи його від суспільства;

засуджений В. теж просить змінити вирок апеляційного 
суду і виключити з нього висновок про вчинення ним зло-
чинів у складі організованої групи, а також пом’якшити по-
карання з врахуванням встановлених по справі обставин, які 
пом’якшують покарання;

засуджений Г. просить виключити з вироку апеляційного 
суду кваліфікацію його дій за ознакою організованої групи у 
частині визнання винуватим у вчиненні вимагання. Крім того, 
він просить пом’якшити йому покарання, зокрема, за ч. 3 ст. 
364 КК України, приймаючи до уваги пом’якшуючі обставини 
та позитивно характеризуючи його дані. Крім того, засуджений 
вважає, що судове слідство апеляційним судом проведено з по-
рушенням кримінально-процесуального закону;

захисник И., посилаючись на незаконність та необґрунто-
ваність вироку, на відсутність доказів причетності засудженого 
Е. до вчинення злочинів, невідповідність висновків фактичним 
обставинам, просить вирок апеляційного суду щодо засудже-
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ного скасувати, а справу закрити на підставі п. 2 ст. 6 КПК 
України. Крім того, захисник вважає, що обвинувачення Е. 
пред’явлено з порушенням вимог кримінально-процесуально-
го закону, є не конкретним і ґрунтується на припущеннях або 
суперечливих доказах;

засуджений Е. теж посилається на допущені щодо нього іс-
тотні порушення вимог кримінально-процесуального закону, 
на незаконність вироку апеляційного суду і просить цей вирок 
скасувати, а справу закрити на підставі п.2 ст. 6 КПК України, 
оскільки вважає, що по справі не було встановлено доказів, які 
б підтверджували його винуватість у вчиненні зазначених у ви-
року злочинів;

захисник Л. просить вирок апеляційного суду щодо Е. ска-
сувати, справу щодо нього виділити в окреме провадження 
і направити на нове розслідування, посилаючись на безпід-
ставність засудження Е. за ч.2 ст. 126, ч. 3 ст. 364 КК України. 
Крім того, захисник вважає, що апеляційний суд, задоволь-
няючи відповідне клопотання прокурора, належним чином 
не провів судове слідство, допустив суперечності у вироку, а 
приймаючи своє рішення щодо Е., вийшов за межі апеляції 
прокурора.

Щодо М. вирок у касаційному порядку не оскаржено.
Прокурор, який брав участь у розгляді справи як судом пер-

шої, так і апеляційної інстанцій, у своїх запереченнях, посила-
ючись на законність та обґрунтованість вироку апеляційного 
суду, просить залишити цей вирок без змін, а касаційні скарги 
засуджених та захисників — без задоволення.

Заслухавши доповідь судді, пояснення засуджених, захис-
ників, які підтримали подані скарги, висновок прокурора про 
необхідність часткового задоволення касаційних скарг і ска-
сування вироку апеляційного суду з направленням справи на 
новий апеляційний розгляд, перевіривши матеріали справи та 
обговоривши викладені у касаційних скаргах засуджених і за-
хисників доводи, колегія суддів вважає, що їх скарги підляга-
ють частковому задоволенню з наступних підстав.
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Згідно з вимогами, передбаченими статтями 362, 378 КПК 
України, апеляційна інстанція, у разі проведення судового 
слідства та постановления вироку, повинна керуватись поло-
женнями, що містяться у главах 26–28 цього Кодексу.

Під час апеляційного розгляду даної кримінальної справи 
апеляційний суд указаних вимог не дотримався.

Так, зокрема, задовольнивши клопотання прокурора стосов-
но проведення судового слідства у певних межах, апеляційна 
інстанція прийняла рішення про необхідність допиту деяких 
потерпілих та свідків у кількості 25 осіб, з яких було допита-
но лише семеро осіб. Щодо решти апеляційний суд обмежив-
ся оголошенням тих показань, які ці особи давали на інших 
стадіях провадження по даній справі, долучивши до справи 
рапорти працівників міліції про неможливість встановлення 
місця знаходження чотирьох осіб та заяви, також від чотирьох 
осіб, про те, що вони не можуть з’явитись до суду.

Звідки і на виконання якого розпорядження появились у 
справі указані рапорти та заяви із матеріалів справи – невідо-
мо.

Крім того, у даній справі відсутні дані, які б свідчили про те, 
що з боку суду вживались передбачені законом заходи для за-
безпечення явки свідків чи потерпілих у судове засідання для 
їх допиту (привід, етапування). Також по справі відсутні до-
стовірні дані, які б указували на те, що явка тих осіб, показання 
яких оголошені у судовому засіданні, дійсно була неможлива з 
поважних причин.

Тому колегія суддів вважає обґрунтованими викладені у 
скаргах доводи про неповноту судового слідства під час апеля-
ційного розгляду та порушення у зв’язку з цим апеляційним 
судом вимог ст. 306 КПК України.

Аналіз матеріалів даної справи, змісту апеляцій засуджених 
та захисників підтверджує обґрунтованість доводів, викладе-
них у касаційних скаргах, про те, що апеляційний суд у деяких 
випадках, розцінюючи як достовірні докази показання тих чи 
інших потерпілих та свідків, залишив поза увагою суперечності 
і непослідовність у показаннях цих осіб, а з’ясування причин 



194

Європейський суд з прав людини. Судова практика

виникнення цих суперечностей могло б істотно вплинути на 
висновки апеляційного суду.

Наприклад, це стосується доводів, викладених у скарзі за-
судженого А., щодо показань свідків К3, К4 та інших, на які 
апеляційний суд посилається у вироку як на підтвердження 
своїх висновків стосовно вчинення засудженими злочинів у 
складі організованої групи.

Зміст мотивувальної частини вироку апеляційного суду 
указує на те, що апеляційна інстанція визнала правильними 
висновки суду першої інстанції про винуватість засуджених Г., 
А., В., Д., Е. та Б. у вчиненні ними як службовими особами пра-
воохоронного органу зловживань владою та службовим стано-
вищем, вимагання чужого майна та права на нього, порушення 
недоторканості житла, у вчиненні крадіжок майна, побоях і ка-
туванні потерпілих, службовому підробленні. Також правиль-
ним визнала апеляційна інстанція рішення суду першої інстан-
ції про кваліфікацію дії засуджених:

Г., А., В. — за ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 364, 
ч. 2 ст. 185 КК України;

Д. — за ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 364 КК України;
Б. — за ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 185 КК 

України;
Е. — за ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 126 КК Ук-

раїни.
У той же час, як видно зі змісту резолютивної частини ви-

року, апеляційна інстанція прийняла рішення про скасування 
вироку суду першої інстанції щодо цих же осіб — Г., А., В., Д., 
Е. та Б., і постановила свій вирок, за яким визнала винуватими 
засуджених у вчиненні злочинів, передбачених:

Г., А., В. — ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 162, ч. 1 
ст. 366, ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 185 КК України;

Д. — за ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 162, ч. 3 
ст. 364 КК України;

Б. — за ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 364, ч. 2 
ст. 185, ч. 1 ст. 366 КК України;
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Е. — за ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 126, ч. 1 
ст. 366 КК України, відповідно вирішивши питання призна-
чення покарання.

Співставлення висновків та рішень, викладених апеляцій-
ним судом у мотивувальній та резолютивній частинах вироку, 
свідчить про обґрунтованість доводів, зокрема викладених у 
касаційній скарзі захисника Л., про те, що постановляючи свій 
вирок з порушеннями норм кримінально-процесуального зако-
ну, апеляційний суд виклав його з істотними суперечностями.

Колегія суддів вважає, що наведені недоліки, допущені апе-
ляційним судом під час розгляду даної справи, вплинули на 
прийняття апеляційною інстанцією правильного рішення, у 
зв’язку з чим вирок апеляційного суду підлягає скасуванню, а 
справа – направленню на новий апеляційний розгляд, під час 
якого необхідно розглянути подані апеляції на вирок суду пер-
шої інстанції і постановити законне та обґрунтоване рішення, 
звернувши увагу на інші доводи, перелічені у касаційних скар-
гах засуджених та захисників.

Беручи до уваги те, що пред’явлене М. обвинувачення тіс-
но пов’язане з обвинуваченням у вчиненні неправомірних дій 
іншими засудженими, вирок щодо яких підлягає скасуванню, 
та з врахуванням положень ст. 26 КПК України, колегія суддів 
вважає необхідним, відповідно до ст. 395 КПК України, також 
скасувати постановлену по даній справі ухвалу апеляційної ін-
станції про залишення без зміни вироку місцевого суду щодо 
М. з направленням справи і в цій частині на новий апеляційний 
розгляд разом з справою щодо Г. та інших засуджених.

Оскільки справа направляється на новий апеляційний роз-
гляд для перевірки законності обвинувального вироку суду пер-
шої інстанції, колегія суддів не вбачає підстав для вирішення 
питання зміни засудженим запобіжного заходу.

Керуючись статтями 394–396 КПК України, колегія суддів
ухвалила:

касаційні скарги засуджених А., Б., В., Г., Д. та Е., захисників 
З., Ж., И., К. та Л. задовольнити частково.
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Вирок апеляційного суду м. Києва від 14 травня 2009 року 
щодо Г., А., В., Д., Б. та Е., а також, згідно зі ст. 395 КПК Украї-
ни, ухвалу апеляційного суду м. Києва від 14 травня 2009 року 
щодо М., — скасувати, а справу направити до того самого апе-
ляційного суду на новий апеляційний розгляд.

Судді:

Кліменко М. Р.      Косарев В. І.      Федченко O. C.
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УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України у складі

головуючого Редьки А.І.,
суддів Пошви Б.М. і Кривенди О. В.,

розглянувши в судовому засіданні 25 червня 2009 року в 
м. Києві кримінальну справу за касаційними скаргами засудже-
ного А., захисників Б. та В. на вирок Шевченківського район-
ного суду м. Запоріжжя від 10 вересня 2008 року та ухвалу апе-
ляційного суду Запорізької області від 17 листопада 2008 року 
щодо А. та Г.

Цим вироком
Г., раніше не судимого,

засуджено:
– за ч. 2 ст. 127 КК України до покарання у виді позбавлен-

ня волі строком на 3 роки 6 місяців;
– за ч. 2 ст. 365 КК України до покарання у виді позбавлен-

ня волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати 
посади, пов’язані з здійсненням функцій представника 
влади строком на 3 роки.

На підставі ст. 70 КК України Г. остаточне покарання при-
значено у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців з 
позбавленням права обіймати посади, пов’язані з здійсненням 
функцій представника влади строком на 3 роки.

За ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127; ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України Г. 
виправдано.

А.,  раніше не судимого,
засуджено:
– за ч. 2 ст. 127 КК України до покарання у виді позбавлен-

ня волі строком на 4 роки;
– за ч. 2 ст. 365 КК України до покарання у виді позбавлен-

ня волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати 
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посади, пов’язані з здійсненням функцій представника 
влади строком на 3 роки.

На підставі ст. 70 КК України А. остаточне покарання при-
значено у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавлен-
ням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функцій 
представника влади строком на 3 роки.

Прийнято рішення про стягнення з УМВС України у За-
порізькій області на користь Д. 11 416,97 грн. на відшкоду -
вання матеріальної шкоди та 150000 грн. - моральної шкоди.

Ухвалою апеляційного суду Запорізької області від 17 листо-
пада 2008 року вирок щодо Г. та А. у частині вирішення цивіль-
ного позову про стягнення з УМВС України у Запорізькій об-
ласті на користь Д. 150 000 грн. на відшкодування моральної 
шкоди скасовано, а справу у цій частині направлено на новий 
судовий розгляд у порядку цивільного судочинства. У решті 
зазначений вирок залишено без зміни.

За вироком суду Г. та А. визнано винуватими і засуджено 
за те, що вони, будучи службовими особами: Г. - начальником, 
а А. - оперуповноваженим з особливо важливих справ відділу 
по боротьбі з організованою злочинністю при управлінні по 
боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у За-
порізькій області, за попередньою змовою між собою, у період 
часу з 10 до 13 квітня 2003 року перевищили свої службові 
повноваження як представники влади та умисно заподіяли Д. 
фізичний біль та моральні страждання шляхом нанесення їй 
побоїв з метою одержання інформації щодо її співмешканця Е. 
та його знайомих.

Так, 10 квітня 2003 року за вказівкою Г.  А. та оперуповно-
важений Є. під приводом допиту доставили до приміщення 
УБОЗ УМВС України у Запорізькій області, розташованого 
на вул. 40 років Радянської України, 56 у м. Запоріжжі, Д., яку 
спочатку завели у кабінет № 425, де запропонували залишити 
особисті речі, а коли вона залишила кабінет, А. створив мож-
ливість невстановленій слідством особі вкласти до пачки з 
цигарками, які належали Д., цигарку з особливо небезпечною 
наркотичною речовиною - каннабісом вагою 0,2 гр.
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Після чого, на прохання А. оперуповноважений УБОЗ 
УМВС України у Запорізькій області З. здійснила поверхне-
вий огляд Д. та виявила цигарку з наркотичною речовиною, 
на підставі чого 10 квітня 2003 року Д. було затримано на три 
доби Орджонікідзевським РВ ЗМУ УМВС України у порядку 
статей 261-263 КУпАП.

12 квітня 2003 року А., перебуваючи у своєму робочому кабі-
неті № 425, перевищуючи свою владу, застосував до Д. фізичне 
насильство,  примусивши її стати  на коліна,  поклавши  стопи 
паралельно підлозі, при цьому наступав на п’ятки, здійснювати 
й інші фізичні вправи, а також завдавав удари ногами по різних 
частинах тіла, спричинивши їй фізичний біль. Внаслідок тако-
го катування Д. стала голосно кричати, від чого до кабінету зай-
шов Г., який дав вказівку А. вжити заходи, щоб вона перестала 
кричати, а також сам приєднався до побиття А. потерпілої Д.

13 квітня 2003 року А., перебуваючи у своєму робочому ка-
бінеті,  а потім  в  іншому приміщенні, розташованому у при-
міщенні УБОЗ, продовжив застосовувати до Д. фізичне на-
сильство, при цьому примушував виконувати різні фізичні 
вправи та завдавав чисельні удари руками та ногами по різних 
частинах тіла, спричинивши їй тим самим сильний фізичний 
біль та моральні страждання.

Через деякий час, коли А. знову привів Д. до свого робочо-
го кабінету № 425, розташованого на четвертому поверсі при-
міщення УБОЗ, вона, скориставшись можливістю, з метою 
самогубства, вистрибнула з четвертого поверху вказаного при-
міщення, внаслідок чого отримала різного ступеня тяжкості 
тілесні ушкодження.

У касаційних скаргах:
Засуджений А.  та   його  захисник   Б.
просять судові рішення щодо А. скасувати, а кримінальну 

справу щодо нього закрити, посилаючись на невідповідність 
висновків суду фактичним обставинам справи, оскільки судові 
рішення грунтуються лише на показаннях потерпілої Д., які не 
підтверджено іншими доказами. Вказують, що під час судового 
розгляду порушено норми кримінально-процесуального зако-
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ну, оскільки суд першої інстанції при розгляді справи не дав 
оцінки усім доказам, зібраним у справі, а апеляційний суд не 
дав відповіді на всі доводи апеляцій. Зазначають, що при при-
значенні А. покарання не враховано усіх позитивних даних про 
його особу;

захисник В. просить судові рішення щодо Г. скасувати, а 
кримінальну справу закрити, посилаючись на те, що його під-
захисного безпідставно визнано винуватим у вчиненні інкримі-
нованих злочинів. Стверджує, що висновок суду грунтується 
лише на суперечливих показаннях потерпілої та інших дока-
зах, які фактично не підтверджують його винуватість. Вказує, 
що в матеріалах справи є не скасована постанова про відмову в 
порушенні кримінальної справи щодо Г. за вчинення інкримі-
нованих йому злочинів. 

Заслухавши доповідь судді Верховного Суду України, пе-
ревіривши матеріали справи та обговоривши доводи, наведені 
у касаційних скаргах, колегія суддів вважає, що у задоволенні 
скарг слід відмовити, виходячи з такого.

Висновок про доведеність винуватості Г. та А. у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 365 КК України, суд 
зробив на підставі доказів, досліджених у судовому засіданні, і 
детально викладених у вироку.

Як убачається з матеріалів справи, судами першої та апеля-
ційної інстанції всебічно та повно досліджено зібрані по справі 
докази, у тому числі й ті, на які містяться посилання у касацій-
ній скарзі та, давши їм належну оцінку в їх сукупності, суди 
дійшли обґрунтованого висновку про доведеність винуватості 
Г. та А. у вчиненні злочинів за обставин, указаних у вироку.

Посилання засудженого А., захисників Б. та В. на те, що ви-
нуватість Г. та А. у вчиненні інкримінованих їм злочинів, не до-
ведено, є безпідставними і спростовуються зібраними у справі 
доказами.

На підтвердження своїх висновків суд першої інстанції об-
грунтовано послався на показання потерпілої Д. про те, що 
10 квітня 2003 року працівники правоохоронних органів А. 
та Є. під приводом допиту її доставили до приміщення УБОЗ 
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УМВС України у Запорізькій області, де у кабінеті А. за його 
вказівкою вона залишила свої особисті речі, а після того, як її 
повторно привели в кабінет А. під час обшуку було виявлено 
пачку з цигарками, одна з яких містила особливо небезпечну 
наркотичну речовину — каннабіс. Після чого, її було затрима-
но Орджонікідзевським РВ ЗМУ УМВС України на 72 год. та 
поміщено до камери, де також перебувало дві жінки — К. і Л. 
11 квітня 2003 року її повторно завели до кабінету А., де він 
став залякувати та погрожувати позбавленням волі, а приблиз-
но о 22 год. перевели до ІТУ, де в камері перебували М. і К. 
Наступного дня А. знову перевіз її до свого робочого кабіне-
ту, де разом з Г. продовжили її залякувати, а потім відвели на 
допит до слідчого. Після чого спочатку в кабінеті Г., а потім у 
кабінеті А. продовжили погрожувати та вимагати інформацію 
щодо її співмешканця. При цьому А. примушував ставати на 
коліна, так щоб стопи лежали паралельно підлозі; ставати на 
руки та ноги в виді пози “мостика”; присідати, витягнувши руки 
вперед, а коли вона не витримувала фізичного навантаження та 
падала, то А. завдав їй удари ногами по різних частинах тіла. 
Потім до побиття приєдналися Т. та Г., який, крім того, завдав 
їй удари металевою коробкою по голові. Після того, як Г. та Т. 
залишили кабінет, А. примусив її лягти на живіт та завівши 
руки за спиною, одягнув на них наручники та став піднімати 
її за руки та притискати ноги до підлоги, спричиняючи тим са-
мим сильний фізичний біль. Через деякий час до побиття при-
єднався Г., а потім знову її відвезли до ІТТ. 13 квітня 2003 року 
її знову доставили у приміщення УБОЗ, де у своєму робочому 
кабінеті А. продовжив над нею знущатись та завдавати удари, а 
потім, одівши на голову шолом перевів до іншого приміщення, 
де продовжив побиття, поки вона не знепритомніла. Після чого 
А. облив її водою та потягнув до свого кабінету. Скориставшись 
моментом вона вирішила кінчити життя самогубством та вист-
рибнула у вікно з четвертого поверху, внаслідок чого отримала 
тілесні ушкодження.

Як зазначено у судових рішеннях, показання потерпілої 
повністю узгоджуються з показаннями свідка Н., яка разом з Д. 
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утримувалась в одній камері ІТТ, і якій зі слів Д. стало відомо 
про те, що працівники міліції підклали їй цигарку з марихуа-
ною, яку згодом вилучили, а через деякий час стали застосову-
вати до неї фізичне насильство з метою отриманні інформації 
щодо її співмешканця; показаннями свідка К., яка підтвердила, 
що вона перебувала в одній камері з Д., яка скаржилась на те, 
що декілька працівників правоохоронних органів у приміщен-
ні УБОЗ її били руками та ногами, одягали наручники та за-
стосовували інші тортури.

Як убачається з висновків судово-медичних експертиз, Д. 
спричинено різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження, 
зокрема, середньої тяжкості та легкі у виді переломів правої 
половини тазу, чисельних гематом, ран, крововиливів, які ут-
ворились як унаслідок падіння з висоти, так і в результаті трав-
матичного впливу тупих предметів з обмеженою поверхнею та 
здавлювання зап’ястя рук тупим предметом -наручниками.

Наведені обставини підтверджуються показаннями у суді 
свідків О., Р. та П. про те, що вони у складі бригади швидкої 
медичної допомоги виїжджали на виклик до УБОЗ УМВС Ук-
раїни в Запорізькій області у зв’язку з наданням Д. медичної 
допомоги в результаті її падіння з висоти.

Із показань свідків С. та І. працівників УБОЗ УМВС Ук-
раїни в Запорізькій області; Ф. та Ц., понятих при проведенні 
слідчої дії – огляду Д., убачається, що у квітні 2003 року під час 
огляду в Д. було вилучено цигарку з наркотичною речовиною, 
при цьому остання пояснювала, що пачку цигарок вона купува-
ла в присутності оперуповноваженого УБОЗ Є., тому цигарка 
з наркотичною речовиною їй належати не може, і що її було 
підкинуто працівниками правоохоронних органів.

Таким чином твердження в касаційних скаргах засуджено-
го та захисників про те, що висновок суду не грунтується на 
всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин 
справи, є безпідставними.

Суд апеляційної інстанції, перевіривши доводи засудже-
ного та захисників, які є аналогічними доводам касаційних 
скарг, не знайшов підстав для їх задоволення. Рішення апе-
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ляційного суду ґрунтується на матеріалах справи і є пра-
вильним.

Аналіз наведених у судових рішеннях доказів дає підстави 
касаційному суду зробити висновок про правильність кваліфі-
кації дій А. та Г. за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 365 КК України.

Доводи касаційної скарги засудженого А. та захисника Б. 
про те, що Д. випадково впала з четвертого поверху, оскільки 
зачепилася взуттям за металеву планку на підлозі, а не намага-
лася вчинити самогубство, є безпідставними.

Також є непереконливими і твердження у касаційній скарзі 
захисника В. про те, що є не скасована постанова про відмову в 
порушенні кримінальної справи щодо Г. та А. за вчинення інк-
римінованих їм злочинів, що являється, на їх думку, підставою 
для скасування судових рішень.

Як убачається з матеріалів справи постановою слідчого від 
28 березня 2004 року відмовлено в порушенні кримінальної 
справи щодо Г. та А. у частині конкретних дій, які вони вчи-
нили щодо потерпілої, а не взагалі стосовно інкримінованих їм 
дій.

Істотних порушень органами досудового слідства чи судами 
норм кримінально-процесуального закону, які були б підста-
вою для зміни або скасування судових рішень, не встановлено.

Призначаючи Г. та А. покарання, суд урахував ступінь тяж-
кості вчинених ним злочинів, дані про їх особи, а тому призна-
чене покарання є необхідним і достатнім для його виправлення 
та попередження вчинення ним нових злочинів.

Виходячи з наведеного, підстав для призначення справи до 
розгляду у касаційному порядку з повідомленням, зазначених 
у ст. 384 КПК України, осіб не вбачає.

Керуючись ст. 394 КПК України, колегія суддів
ухвалила:

у задоволенні касаційних скарг засудженого А., захисників 
Б. та В. відмовити.

судді:

Редька А. І.      Пошва Б. М.      Кривенда О. В.
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КОМЕНТАР 
СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У СПРАВАХ 

ПРО КАТУВАННЯ

На підставі ч. 1 ст. 9 Конституції України, Законом України 
«Про міжнародні договори України» від 22 грудня 1993 року пе-
редбачено, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, є частиною національ-
ного законодавства України і застосовуються у порядку, перед-
баченому для норм національного законодавства (ст. 19).

Частиною 2 ст. 19 згаданого Закону передбачено, що «якщо 
міжнародним договором України, який набрав чинності в уста-
новленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що перед-
бачені у відповідному акті законодавства України, то застосо-
вуються правила міжнародного договору», що є визначальним 
для становлення національної правозастосовної практики.

Ратифікація Верховною Радою України Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод 1950 року1 (далі — 

1 Назва Конвенції подається відповідно до Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України» № 3436-IV, схвалений Верховною Радою України 9 лютого 
2006 р. і підписаний Президентом України 27 лютого 2006 р. 

Б. М. ПОШВА
суддя Верховного Суду України,
заслужений юрист України,
член робочої групи з питань 
реформування кримінального
судочинства при Президентові 
України
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Конвенція), Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до 
Конвенції Законом України від 17 липня 1997 р.(№ 475/97-ВР), 
у ст. 1 якого зазначено, що Україна «повністю визнає на своїй 
території дію ст. 46 Конвенції щодо визнання обов’язковою і без 
укладення спеціальної угоди юрисдикцію Європейського Суду 
з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і 
застосування Конвенції», ставить перед українською судовою 
системою завдання забезпечення захисту прав і свобод людини 
в Україні як за формою, так і за змістом хоча б до рівня міні-
мальних стандартів, що гарантуються Конвенцією і практикою 
Європейського Суду з прав людини (далі — Суд).

Особливе місце в контексті цих прав займає право на забо-
рону катування, передбачене ст. 3 Конвенції, яке є абсолютним 
і не може бути обмеженим державою-учасником міжнародного 
договору, навіть за умов відступу від зобов’язань під час надз-
вичайної ситуації (ст. 15 Конвенції).

Указана норма міжнародного договору імплементована та-
кож у ст. 28 Конституції України: «Кожен має право на повагу 
до його гідності», і гарантує, що ніхто не може бути підданий 
катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що прини-
жує його гідність, поводженню чи покаранню.

З огляду на положення ст. 17 Закону України «Про вико-
нання рішень та застосування практики Європейського Суду з 
прав людини», суди України при розгляді справ застосовують 
Конвенцію та практику Суду як джерело права. Заборона ка-
тування як міжнародне зобов’язання держави і конституційне 
право кожного на повагу до його гідності відповідним чином 
визначають відповідальність усіх правоохоронних органів Ук-
раїни щодо запобігання катуванню, жорстокому, нелюдському 
або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 
за ефективне розслідування кожного подібного прояву, а для 
судів України — захисту порушеного права як за формою, так 
і за змістом до мінімальних стандартів, що гарантуються прак-
тикою Суду.

Загальна декларація прав людини 1948 р. (ст. 5), Міжнарод-
ний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. (ст. 7, ст. 4 
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п. 2, ст. 10), Конвенція проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів повод-
ження і покарання, яку ратифіковано із застереженнями Ука-
зом Президії ВР № 3484-XI від 26.01.87 і остаточно Законом 
України «Про зняття застережень України до Конвенції проти 
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що при-
нижують гідність, видів поводження і покарання» від 5 листо-
пада 1998 року, № 234-XIV, визнають катування найтяжчим 
посяганням на фізичну недоторканність особи. 

Чинним Кримінальним кодексом України 2001 р. (ст. 127), 
зі змінами, внесеними у 2005, 2008 і 2009 рр., передбачено від-
повідальність за катування, тобто за умисне заподіяння силь-
ного фізичного болю або фізичного чи морального страждання 
шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких 
дій з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, 
що суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього або ін-
шої особи відомості чи зізнання, або з метою покарати його чи 
іншу особу за дії, скоєні ним або іншою особою, чи у скоєнні 
яких він або інша особа підозрюється, або також із метою за-
лякування чи дискримінації його або інших осіб, яке карається 
позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. 

Учинення тих самих дій повторно або за попередньою змо-
вою групою осіб, або з мотивів расової, національної чи релігій-
ної нетерпимості віднесено до категорії тяжких злочинів, 
оскільки максимальне покарання у виді позбавлення волі пе-
редбачено на строк від п’яти до десяти років. 

Представлена судова практика у вигляді витягів з ухвал 
Верховного Суду України, як суду касаційної інстанції, є під-
твердженням не тільки ефективного розслідування органами 
прокуратури і досудового слідства фактів катування, але й ста-
новленням досвіду судів різних інстанцій щодо тлумачення та 
застосування норм кримінального закону, якими передбачено 
відповідальність за такі дії. 

Як видно з судових рішень, об’єктивна сторона катування 
(частини 1 та 2 ст. 127 КК України) характеризується як окре-
мими діями, що охоплюються цією нормою, так і в сукупності 
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з іншими складами злочинів, зокрема: незаконним позбавлен-
ням волі потерпілого, що супроводжувалось заподіянням силь-
ного фізичного болю, фізичного та морального страждання і 
здійснювалося протягом тривалого часу з метою примусити 
потерпілого вчинити дії, що суперечать його волі, а саме з ме-
тою примушування його до надання неправдивих показань у 
кримінальній справі за фактом вбивства іншої особи; приму-
шування потерпілого зізнатися у вчиненні злочину, якого він 
не вчиняв, що супроводжувалось заподіянням сильного фізич-
ного болю з прикладанням гарячої праски до спини, фізичного 
та морального страждання і здійснювалося протягом тривалого 
часу; незаконне притягнення до кримінальної відповідальності 
особи з метою створення видимості боротьби з незаконним обі-
гом наркотичних засобів, що супроводжувалось заподіянням 
сильного фізичного болю, фізичного та морального страждан-
ня, приниженням його гідності. Фальсифікація доказів винува-
тості затриманої особи у незаконному придбанні наркотичних 
засобів та підроблення документів; заподіяння сильного фізич-
ного болю, відомого як практика «фальки» (биття по підошвах 
ніг), фізичних та моральних страждань потерпілої з метою от-
римання інформації щодо інших осіб.

Суб’єктами вчинення цих злочинів були як окремо приватні 
особи, так і особи, що діяли в співучасті з працівниками міліції, 
проте більшість випадків катування вчинено самими працівни-
ками міліції.

У судових рішеннях не міститься скарг учасників про-
цесу на проблеми кваліфікації діянь, які охоплюються час-
тинами 1 і 2 ст. 127 КК України, за виключенням випадку 
кваліфікації дій засудженого за сукупністю злочинів, перед-
бачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121 і ч. 2 ст. 365 КК України щодо 
дій, вчинених дільничним інспектором міліції  Б. за період 
серпня 2005 року, вже після прийняття Закону України від 
15 квітня 2008 року № 270Л/І «Про внесення змін до Кримі-
нального та Кримінально-процесуального кодексів України 
щодо гуманізації кримінальної відповідальності» (далі — За-
кон № 270 VІ).
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Так, Б. опитував затриманого з приводу крадіжки і коли той 
заперечив причетність до неї, то, перевищуючи надані йому 
службові повноваження, з метою примусити визнати факт вчи-
нення злочину став катувати затриманого Д. Він ударив його 
кілька разів руками та ногами по тулубу, скував руки наруч-
никами і тоді предметом, подібним до нунчак, завдав не мен-
ше 22 ударів по тулубу, верхніх та нижніх кінцівках, якими 
спричинив сильний фізичний біль, моральні страждання та 
тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент за-
подіяння, у вигляді множинних синців з утворенням глибоких 
м’язових гематом та странгуляційних борозен на руках, унаслі-
док яких Д. помер у лікарні.

У касаційному поданні прокурор зазначав як про м’якість 
призначеного основного покарання, непризначення додатко-
вого покарання у вигляді позбавлення спеціального звання 
працівника міліції, відповідно до вимог ст. 54 КК України, так і 
про неправильне виключення з обвинувачення Б. кваліфікації 
його дій за ч. 2 ст. 121 КК України, яка разом з інкримінованим 
йому катуванням та перевищенням службових повноважень 
утворює сукупність злочинів. 

Колегія суддів дійшла висновку про обґрунтованість по-
дання прокурора і зазначила в ухвалі про те, що на час вчинен-
ня катування — серпень 2005 р., за яке Б. засуджено, його дії 
кваліфікувалися за ч. 4 ст. 127 КК України, яка передбачала 
кримінальну відповідальність за вчинення цього діяння пра-
цівником правоохоронного органу, що призвело до загибелі 
людини.

Відповідно до Закону № 270-VІ частини 3 та 4 ст. 127 КК 
України було виключено з Кримінального кодексу України, а 
в частину 2 внесено доповнення, яким обтяжено кримінальну 
відповідальність за катування, вчинене службовою особою з 
використанням свого службового становища. 

Цим же Законом внесено доповнення й до частини 2 ст. 365 
КК України, згідно з якими кримінальна відповідальність за 
перевищення влади або службових повноважень, що супро-
воджувалося насильством, застосуванням зброї або болісними 
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і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, 
настає у разі, якщо не будуть встановлені ознаки катування. 
Указані доповнення стосувалися й частини 3 цієї ж статті, якою 
передбачено кримінальну відповідальність за спричиненнями 
такими діями тяжких наслідків.

Під час судового розгляду справи прокурор, з урахуванням 
зазначених змін, виніс постанову про зміну обвинувачення і 
просив кваліфікувати дії Б. за сукупністю злочинів: ч. 2 ст. 127, 
ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 121 КК України. Суд погодився із кваліфі-
кацією дій засудженого за ч. 2 ст. 127 і ч. 2 ст. 365 КК України 
та визнав зайвою кваліфікацію за ч. 2 ст. 121 КК України, ос-
кільки вважав, що ці дії охоплюються диспозицією ч. 3 ст. 365 
КК України.

Така кримінально-правова оцінка дій Б. касаційним судом 
визнана помилковою, оскільки вона не випливає з фактичних 
обставин справи і є наслідком неправильного тлумачення зако-
ну про кримінальну відповідальність.

Після внесення зазначених змін у КК України Законом Ук-
раїни від 15 квітня 2008 року, ст. 127 КК України не передбачала 
кримінальної відповідальності за катування, вчинене службо-
вою особою, зокрема й працівником правоохоронних органів, з 
використанням свого службового становища, наслідком якого 
стала смерть людини. Тому у випадку, коли ці дії призвели до 
смерті людини, вони утворюють сукупність злочинів і повинні 
додатково кваліфікуватися за статтею про злочин проти особи.

Зважаючи на ці положення закону, органи досудового слідс-
тва кваліфікували дії Б. за ч. 2 ст. 121 КК України, оскільки 
вважали, що саме внаслідок цих умисних дій настала смерть Д. 
Проте суд застосував закон неправильно, а тому безпідставно 
виключив з обвинувачення Б. кваліфікацію за ч. 2 ст. 121 КК 
України.

Аналогічної помилки припустився суд, виключаючи з обви-
нувачення кваліфікацію дій Б. за ч. 2 ст. 365 КК України, зок-
рема, що ці дії охоплюються диспозицією частини 3 тієї ж стат-
ті. Відповідно до роз’яснень, даних у п. 11 постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 26 грудня 2003 року №15 «Про 
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судову практику у справах про перевищення влади або служ-
бових повноважень», такі дії утворюють сукупність злочинів і, 
за наявності до того підстав, повинні додатково кваліфікувати-
ся ще й за ст. 121 КК України. 

Більшість прикладів судової практики об’єднує помилки 
судів першої та апеляційної інстанції щодо неправильного за-
стосування кримінального закону та невідповідності призначе-
ного покарання тяжкості злочину й особам, засудженим унас-
лідок м’якості та застосування ст. 75 КК України зі звільненням 
засуджених від відбування покарання з випробуванням.

Судом касаційної інстанції задовольняються скарги про-
курора і потерпілих, а справи направляються до апеляційних 
судів для призначення винним справедливого покарання.

Водночас Верховний Суд України за скаргою А. скасував 
рішення судів Сумської області, якими йому відмовлено у ска-
суванні постанови заступника прокурора району про відмову у  
порушенні кримінальної справи на дії працівників міліції. 

У скарзі до прокурора А. вказував на порушення при його 
затриманні працівниками міліції 20 жовтня 2007 року, зокрема, 
що протокол затримання було оформлено лише наступного дня 
і цілу добу він незаконно утримувався у приміщенні Сумсько-
го РВ УМВС України у Сумській області. Він також зазначав 
про заподіяння йому тілесних ушкоджень після затримання з 
метою отримання інформації.

В ухвалі суд касаційної інстанції зазначив, що суди не звер-
нули увагу на те, що перевірку скарги А. проведено формально. 
Зокрема, скаржника не було опитано з приводу його скарги, з 
ізолятора тимчасового тримання не було витребувано докумен-
ти, які підтверджують наявність у нього тілесних ушкоджень, 
не встановлено, на якій підставі він знаходився у приміщенні 
Сумського РВ УМВС України у Сумській області у період з 20 
по 21 жовтня 2007 року.

Виходячи з міжнародно-правових зобов’язань України, суть 
скарги А. стосувалася порушення його права на ефективне роз-
слідування, передбачене ст. 13 Конвенції, що є характерним у 
зверненні громадян України до Суду у Страсбурзі.
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Для даної категорії справ визначальною є практика Суду 
у справах щодо України, зокрема, у справі «Вергельський про-
ти України», де у пунктах 61-97 Суд, посилаючись на рішен-
ня у справі «Кметті проти Угорщини» (Kmetty v. Hungary, 
№ 57967/00, від 16 грудня 2003 року), Афанасьєв проти Украї-
ни» (Afanasyev v. Ukraine, № 38722/02, від 5 квітня 2005 року), 
зазначив, що в тих справах, коли особа висуває небезпідстав-
ну скаргу про те, що вона була піддана поганому поводженню 
зі сторони суб’єктів владних повноважень в порушення стат-
ті 3, це положення, якщо його тлумачити в світлі загального 
обов’язку держави відповідно до ст. 1 Конвенції, вимагає за 
своїм змістом, щоб було проведене ефективне офіційне розслі-
дування (див. рішення у справі «Асьонов та інші проти Бол-
гарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), від 28 жовтня 1998 року, 
Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, с. 3290, п. 102, та у 
згадуваній вище справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) 
[GC], п. 131), чого у даній справі прокуратурою не зроблено.

Для запобігання можливим помилкам у кваліфікації дій у 
справах про катування, особливо за ознакою вчинення інших на-
сильницьких дій, представникам державного обвинувачення, суд-
дям слід враховувати, що до них можуть бути віднесені: умисне 
легке та середньої тяжкості тілесне ушкодження, різні посягання 
на статеву недоторканність особи, дії, характерні для мордування, 
та інші, крім побоїв і мучення, форми насильства, про що деталь-
но зазначено у «Науково-практичному коментарі Кримінально-
го кодексу України за редакцією відомих українських науковців 
М. І. Мельника та М. І. Хавронюка1 та виданнях інших авторів.

Суттєве значення для судів України має практика Суду у 
справах про порушення ст. 3 Конвенції. Так, у справі «Селмуні 
проти Франції» (Selmouni v. France) 1999 р. п.101., Суд заявив 
про можливість змін в оцінці дій, що до цього часу не вважа-
лися катуванням: «...певні діяння, які в минулому кваліфікува-
лися як «жорстоке та таке, що принижує людську гідність, по-

1 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 
М. І. Мельника та М. І. Хавронюка. — К.: Юрид. думка, 2010 . — С. 307–312.
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водження», які протиставлялися «катуванню», в майбутньому 
можуть кваліфікуватися інакше».

Критерії розмежування катування, нелюдського поводження 
і поводження, що принижує гідність, містяться у справах Суду 
за звинуваченнями в катуваннях (Греція проти Сполученого 
Королівства, 1957 рік; Ірландія проти Сполученого Королівства, 
1978 рік; Данія, Франція, Норвегія, Швеція, Нідерланди проти 
Туреччини, 1985 рік; Селмуні проти Франції, 1999 рік). 

 Катуванням було визнано такі дії, як завдання ударів по но-
гах дерев’яним або металевим бруском; сильні удари по всьому 
тілу; застосування електричного струму; екзекуції глумом або 
загрозою застрелити чи вбити жертву; сексуальне насильство, 
позбавлення сну, харчування і води, багатогодинне стояння 
біля стіни, надягання капюшонів, утримання в приміщенні з 
постійним та голосним звуком або у підвалі, де особа ризикує 
наразитися на небезпеку нападу щурів, розлучення матері з не-
мовлям, поміщення здорової людини до психічно хворих, і цей 
перелік не можна вважати вичерпним. 

Суд також зазначає, що катування не обов’язково можуть 
бути «фізичними». Так звані «нефізичні катування» пов’язані 
лише з намаганням приховати заподіяння страждань. Біль та 
стрес внаслідок застосування «нефізичних катувань» викли-
кається іншими засобами, без тілесного насильства. 

Стаття 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорс-
токих, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 
поводження і покарання вказує на те, що термін «катування» 
означає «будь-яку дію, якою в будь-якій особі навмисно за-
подіюються сильний біль або страждання, фізичне чи мораль-
не», і в цей термін не включаються тільки «біль або страждан-
ня, що виникли внаслідок лише законних санкцій, невіддільні 
від цих санкцій чи спричиняються ними випадково». 

У змісті цієї Конвенції зазначається, що «ця стаття не завдає 
шкоди будь-якому міжнародному договору чи будь-якому на-
ціональному законодавству, в яких є або можуть бути положен-
ня про більш широке застосування». 
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Розділ V
ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА І МАТЕРІАЛИ 

З ПИТАНЬ ЗАБОРОНИ 
КАТУВАНЬ

КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД1

з поправками, внесеними відповідно до положень 
Протоколів №№ 11 та 14 з Протоколами №№ 1, 4, 6, 7, 12 

та 13 

Version ukrainienne / Ukrainian version 
Український переклад 

Текст Конвенції представлено з поправками, відповідно до 
положень Протоколу № 14 (CETS no. 194), з дати набуття ним 
чинності 1 червня 2010 року. 

До тексту Конвенції раніше вносилися поправки відповідно 
до положень Протоколу № 3 (ETS No. 45), який набрав чин-
ності 21 вересня 1970 року, Протоколу № 5 (ETS No. 55), який 
набрав чинності 20 грудня 1971 року, і Протоколу № 8 (ETS 
No. 118), який набрав чинності 1 січня 1990 року, і цей текст 
також включив текст Протоколу № 2 (ETS No. 44), який від-
повідно до пункту 3 статті 5 цього Протоколу був складовою 
частиною Конвенції з моменту набрання ним чинності 21 вере-
сня 1970 року. Всі положення, що їх було змінено або доповне-
но згідно з цими Протоколами, замінюються Протоколом № 11 
(ETS No. 155) з 1 листопада 1998 року — дати набрання ним 
чинності. З цієї дати Протокол № 9 (ETS No. 140), який набрав 

1 Див. http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/CA89110C-35EE-4139-977A-D90FAAA93124/ 
0/UKR_CONV.pdf
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чинності 1 жовтня 1994 року, було скасовано, а Протокол № 10 
(ETS No.146) втратив своє значення. 

Поточний стан підписів та ратифікацій Конвенції та Про-
токолів до неї, а також повний перелік заяв та застережень, до-
ступний на веб-сайті http://conventions.coe.int. 

КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 

Уряди держав — членів Ради Європи, які підписали цю Кон-
венцію, беручи до уваги Загальну декларацію прав людини, 
проголошену Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних 
Націй 10 грудня 1948 року, 

беручи до уваги те, що ця Декларація має на меті забезпечи-
ти загальне та ефективне визнання і додержання проголоше-
них у ній прав, 

беручи до уваги те, що метою Ради Європи є досягнення тіс-
нішого єднання між її членами і що одним із засобів досягнен-
ня цієї мети є забезпечення і розвиток прав людини та осново-
положних свобод, 

знову підтверджуючи свою глибоку віру в ті основополож-
ні свободи, які становлять підвалини справедливості та миру 
в усьому світі і які найкращим чином забезпечуються, з одно-
го боку, завдяки дієвій політичній демократії, а з іншого боку, 
завдяки спільному розумінню і додержанню прав людини, від 
яких вони залежать, 

сповнені рішучості, як уряди європейських держав, що 
є однодумцями і мають спільну спадщину політичних тра-
дицій, ідеалів, свободи і верховенства права, зробити перші 
кроки для забезпечення колективного гарантування певних 
прав, проголошених у Загальній декларації, домовилися про 
таке: 

Стаття 1. Зобов’язання поважати права людини 

Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебу-
ває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в роз-
ділі I цієї Конвенції. 
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Розділ I. Права і свободи 
Стаття 2. Право на життя 

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 вин-
ним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке пока-
рання. 

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. 

Стаття 3. Заборона катування 

Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдсько-
му чи такому, що принижує гідність, поводженню або пока-
ранню. 

Стаття 4. Заборона рабства і примусової праці 

1. Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному 
стані. 

2. Ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову 
чи обов’язкову працю. 

3. Для цілей цієї статті значення терміна «примусова чи 
обов’язкова праця» не поширюється: 

a) на будь-яку роботу, виконання якої зазвичай вимагається 
під час призначеного згідно з положеннями статті 5 цієї Кон-
венції тримання в умовах позбавлення свободи або під час 
умовного звільнення; 

b) на будь-яку службу військового характеру або — у випад-
ку, коли особа відмовляється від неї з мотивів особистих пе-
реконань у країнах, де така відмова визнається, — службу, яка 
вимагається замість обов’язкової військової служби; 
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c) на будь-яку службу, що вимагається у випадку надзви-
чайної ситуації або стихійного лиха, яке загрожує життю чи 
благополуччю добробуту суспільства; 

d) на будь-яку роботу чи службу, яка є частиною звичайних 
громадянських обов’язків. 

Стаття 5. Право на свободу та особисту недоторканність 

1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. 
Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і 
відповідно до процедури, встановленої законом: 

a) законне ув’язнення особи після засудження її компетен-
тним судом; 

b) законний арешт або затримання особи за невиконання 
законного припису суду або для забезпечення виконання будь-
якого обов’язку, встановленого законом; 

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою 
допровадження її до компетентного судового органу за наяв-
ності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення, 
або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчи-
ненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення; 

d) затримання неповнолітнього на підставі законного рі-
шення з метою застосування наглядових заходів виховного 
характеру або законне затримання неповнолітнього з метою 
допровадження його до компетентного органу; 

e) законне затримання осіб для запобігання поширенню ін-
фекційних захворювань, законне затримання психічнохворих, 
алкоголіків або наркоманів чи бродяг; 

f) законний арешт або затримання особи з метою запобіган-
ня її недозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої прова-
диться процедура депортації або екстрадиції. 

2. Кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформо-
ваний зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і 
про будь-яке обвинувачення, висунуте проти нього. 

3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з поло-
женнями підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно поста-
ти перед суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає 
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право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено 
розгляд справи судом упродовж розумного строку або звіль-
нення під час провадження. Таке звільнення може бути обумо-
влене гарантіями з’явитися на судове засідання. 

4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або 
тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в 
ході якого суд без зволікання встановлює законність затри-
мання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є 
незаконним. 

5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здій-
сненого всупереч положенням цієї статті, має забезпечене пра-
вовою санкцією право на відшкодування.

Стаття 6. Право на справедливий суд 

1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд 
його справи упродовж розумного строку незалежним і безсто-
роннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо 
його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить 
обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього криміналь-
ного обвинувачення. Судове рішення проголошується публіч-
но, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань 
протягом усього судового розгляду або його частини в інте-
ресах моралі, громадського порядку чи національної безпеки 
в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси 
неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або — тією 
мірою, що визнана судом суворо необхідною, — коли за особли-
вих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам 
правосуддя. 

2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину 
не буде доведено в законному порядку. 

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального право-
порушення має щонайменше такі права: 

a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для 
нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунуто-
го проти нього; 
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b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого за-
хисту; 

c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну 
допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або — за 
браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги за-
хисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього 
вимагають інтереси правосуддя; 

d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх 
допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту 
на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; 

e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, 
або не розмовляє нею, — одержувати безоплатну допомогу пе-
рекладача. 

Стаття 7. Ніякого покарання без закону 
1. Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-

якого кримінального правопорушення на підставі будь-якої 
дії чи бездіяльності, яка на час її вчинення не становила кримі-
нального правопорушення згідно з національним законом або 
міжнародним правом. Також не може бути призначене суворі-
ше покарання ніж те, що підлягало застосуванню на час вчи-
нення кримінального правопорушення. 

2. Ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також 
для покарання будь-якої особи за будь-яку дію чи бездіяль-
ність, яка на час її вчинення становила кримінальне правопо-
рушення відповідно до загальних принципів права, визнаних 
цивілізованими націями. 

Стаття 8. Право на повагу до приватного 
і сімейного життя 

1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейно-
го життя, до свого житла і кореспонденції. 

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійс-
нення цього права, за винятком випадків, коли втручання здій-
снюється згідно із законом і є необхідним у демократичному 
суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи 
економічного добробуту країни, для запобігання заворушен-
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ням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для за-
хисту прав і свобод інших осіб. 

Стаття 9. Свобода думки, совісті і релігії 

1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це 
право включає свободу змінювати свою релігію або переконан-
ня, а також свободу сповідувати свою релігію або переконан-
ня під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання 
релігійної практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і 
спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно. 

2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підля-
гає лише таким обмеженням, що встановлені законом і є необ-
хідними в демократичному суспільстві в інтересах громадської 
безпеки, для охорони публічного порядку, здоров’я чи моралі 
або для захисту прав і свобод інших осіб. 

Стаття 10. Свобода вираження поглядів 

1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це пра-
во включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати 
і передавати інформацію та ідеї без втручання органів держав-
ної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає 
державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, те-
левізійних або кінематографічних підприємств. 

2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з 
обов’язками і відповідальністю, може підлягати таким формаль-
ностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені за-
коном і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах 
національної безпеки, територіальної цілісності або громадської 
безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охо-
рони здоров’я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших 
осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації 
або для підтримання авторитету і безсторонності суду. 

Стаття 11. Свобода зібрань та об’єднання 

1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу 
об’єднання з іншими особами, включаючи право створювати 
профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів. 



220

Європейський суд з прав людини. Судова практика

2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за 
винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в де-
мократичному суспільстві в інтересах національної або гро-
мадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод 
інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню закон-
них обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до 
складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів дер-
жави. 

Стаття 12. Право на шлюб 

Чоловік і жінка, що досягли шлюбного віку, мають право на 
шлюб і створення сім’ї згідно з національними законами, які 
регулюють здійснення цього права. 

Стаття 13. Право на ефективний засіб правового захисту 

Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було 
порушено, має право на ефективний засіб правового захисту в 
національному органі, навіть якщо таке порушення було вчи-
нене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. 

Стаття 14. Заборона дискримінації 

Користування правами та свободами, визнаними в цій Кон-
венції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою 
ознакою — статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних 
чи інших переконань, національного чи соціального походжен-
ня, належності до національних меншин, майнового стану, на-
родження, або за іншою ознакою. 

Стаття 15. Відступ від зобов’язань 
під час надзвичайної ситуації 

1. Під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує 
життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вжива-
ти заходів, що відступають від її зобов’язань за цією Конвен-
цією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, 
і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов’язанням 
згідно з міжнародним правом. 
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2. Наведене вище положення не може бути підставою для 
відступу від статті 2, крім випадків смерті внаслідок правомір-
них воєнних дій, і від статей 3, 4 (пункт 1) і 7. 

3. Будь-яка Висока Договірна Сторона, використовуючи 
це право на відступ від своїх зобов’язань, у повному обсязі ін-
формує Генерального секретаря Ради Європи про вжиті нею 
заходи і причини їх вжиття. Вона також повинна повідомити 
Генерального секретаря Ради Європи про час, коли такі заходи 
перестали застосовуватися, а положення Конвенції знову за-
стосовуються повною мірою. 

Стаття 16. Обмеження політичної діяльності іноземців 

Жодне з положень статей 10, 11 і 14 не може розглядатись 
як таке, що забороняє Високим Договірним Сторонам встанов-
лювати обмеження на політичну діяльність іноземців. 

Стаття 17. Заборона зловживання правами 

Жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитись як 
таке, що надає будь-якій державі, групі чи особі право займа-
тися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спря-
мовану на скасування будь-яких прав і свобод, визнаних цією 
Конвенцією, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж це пе-
редбачено в Конвенції. 

Стаття 18. Межі застосування обмежень прав 

Обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією щодо за-
значених прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж 
ті, для яких вони встановлені. 

Розділ II. Європейський суд з прав людини 

Стаття 19. Створення Суду 

Для забезпечення дотримання Високими Договірними 
Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та Протоколами 
до неї створюється Європейський суд з прав людини, який 
далі називається «Суд». Він функціонує на постійній ос-
нові. 
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Стаття 20. Кількість суддів 

Суд складається з такої кількості суддів, яка відповідає кіль-
кості Високих Договірних Сторін. 

Стаття 21. Посадові критерії 

1. Судді повинні мати високі моральні якості, а також мати 
кваліфікацію, необхідну для призначення на високу суддівсь-
ку посаду, чи бути юристами з визнаним рівнем компетент-
ності. 

2. Судді беруть участь у роботі Суду в особистій якості. 
3. Упродовж строку своїх повноважень судді не можуть зай-

матися жодною діяльністю, що є несумісною з їхньою незалеж-
ністю, безсторонністю або з вимогами щодо виконання посадо-
вих обов’язків на постійній основі; усі питання, що виникають 
внаслідок застосування цього пункту, вирішуються Судом. 

Стаття 22. Вибори суддів 

Судді обираються Парламентською Асамблеєю від кожної 
Високої Договірної Сторони більшістю поданих голосів за 
списком з трьох кандидатів, запропонованих відповідною Ви-
сокою Договірною Стороною. 

Стаття 23. Строк повноважень і звільнення з посади 

1. Судді обираються строком на дев’ять років. Вони не мо-
жуть бути переобрані. 

2. Строк повноважень суддів спливає, коли вони досягають 
70-річного віку. 

3. Судді обіймають посаду доти, доки їх не замінять. Проте 
вони продовжують вести ті справи, які вже є в їхньому провад-
женні. 

4. Жодний суддя не може бути звільнений з посади, якщо 
тільки інші судді більшістю у дві третини голосів не ухвалять 
рішення про його невідповідність установленим вимогам. 

Стаття 24. Секретаріат і доповідачі 

1. Суд має Секретаріат, функції та організація якого визна-
чені Регламентом Суду. 
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2. Коли Суд засідає у складі одного судді, Суд користується 
допомогою доповідачів, які здійснюють свої функції під керів-
ництвом Голови Суду. Вони входять до складу Секретаріату 
Суду. 

Стаття 25. Пленарні засідання Суду 
Суд на пленарних засіданнях: 
a) обирає Голову Суду та одного чи двох заступників Голови 

Суду строком на три роки; вони можуть бути переобрані; 
b) створює Палати на встановлений строк; 
c) обирає Голів Палат; вони можуть бути переобрані; 
d) приймає Регламент Суду; 
e) обирає Секретаря Суду та одного чи більше його заступ-

ників; 
f) звертається з будь-яким клопотанням згідно з пунктом 2 

статті 26. 

Стаття 26. Одноособовий склад Суду, комітети, 
Палати й Велика Палата 

1. Для розгляду переданих йому справ Суд засідає у складі 
одного судді, комітетами у складі трьох суддів, Палатами у 
складі семи суддів і Великою Палатою у складі сімнадцяти суд-
дів. Палати Суду створюють комітети на встановлений строк. 

2. За клопотанням пленарного засідання Суду Комітет 
Міністрів може одностайним рішенням і на встановлений 
строк зменшити кількість суддів у складі Палат до п’яти. 

3. Коли суддя засідає одноособово, він не розглядає жодної 
заяви проти Високої Договірної Сторони, від якої цього суддю 
було обрано. 

4. Суддя, обраний від Високої Договірної Сторони, яка є 
стороною у справі, є ex officio членом Палати або Великої Па-
лати. У разі відсутності такого судді або якщо він не може бра-
ти участі у засіданнях, Голова Суду вибирає зі списку, поданого 
заздалегідь цією Стороною, особу, яка засідає як суддя. 

5. До складу Великої Палати входять також Голова Суду, 
заступники Голови, Голови Палат і інші судді, яких визначе-
но відповідно до Регламенту Суду. Якщо справа передається 
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до Великої Палати згідно зі статтею 43, у Великій Палаті не 
може засідати жодний суддя з Палати, яка прийняла рішення 
у справі, за винятком голови Палати і судді, який засідав від 
Високої Договірної Сторони, яка є стороною у справі. 

Стаття 27. Компетенція суддів, які засідають одноособово 

1. Суддя, який засідає одноособово, може визнати неприй-
нятною або вилучити з реєстру справ заяву, подану згідно зі 
статтею 34, якщо таку ухвалу може бути винесено без додатко-
вого вивчення. 

2. Ця ухвала є остаточною. 
3. Якщо суддя, який засідає одноособово, не оголошує заяву 

неприйнятною або не вилучає її з реєстру справ, то цей суддя 
передає її до комітету або Палати для подальшого розгляду. 

Стаття 28. Компетенція комітетів 

1. Стосовно заяви, поданої відповідно до статті 34, комітет 
може одностайним голосуванням: 

a) оголосити її неприйнятною або вилучити її з реєстру 
справ, якщо таке рішення може бути прийняте без додаткового 
вивчення; або 

b) оголосити її прийнятною і одночасно постановити рішен-
ня по суті, якщо покладене в основу справи питання стосовно 
тлумачення або застосування Конвенції чи Протоколів до неї є 
предметом усталеної практики Суду. 

2. Ухвали та рішення, передбачені пунктом 1, є остаточ-
ними. 

3. Якщо суддя, обраний від Високої Договірної Сторони, 
яка є стороною у справі, не є членом комітету, комітет може на 
будь-якій стадії провадження запросити цього суддю зайняти 
місце одного з членів комітету, беручи до уваги всі відповідні 
чинники, у тому числі те, чи заперечувала ця Сторона проти за-
стосування процедури, передбаченої підпунктом «b» пункту 1. 

Стаття 29. Рішення Палат щодо прийнятності та суті заяв 

1. Якщо згідно зі статтею 27 чи статтею 28 не винесено жод-
ної ухвали, або згідно зі статтею 28 не постановлено жодного 
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рішення, Палата приймає рішення щодо прийнятності і суті ін-
дивідуальних заяв, поданих згідно зі статтею 34. Ухвалу щодо 
прийнятності може бути винесено окремо.

2. Палата приймає рішення щодо прийнятності та суті між-
державних заяв, поданих згідно зі статтею 33. Ухвала щодо 
прийнятності виноситься окремо, якщо Суд за виняткових об-
ставин не вирішить інакше. 

Стаття 30. Відмова від розгляду справи 
на користь Великої Палати 

Якщо справа, яку розглядає Палата, порушує істотні пи-
тання щодо тлумачення Конвенції чи Протоколів до неї, або 
якщо вирішення питання, яке вона розглядає, може мати 
наслідком несумісність із рішенням, постановленим Су-
дом раніше, Палата може в будь-який час до постановлення 
свого рішення відмовитися від розгляду справи на користь 
Великої Палати, якщо жодна зі сторін у справі не заперечує 
проти цього. 

Стаття 31. Повноваження Великої Палати 

Велика Палата: 
a) приймає рішення щодо заяв, поданих згідно зі статтею 33 

чи статтею 34, якщо Палата відмовилася від розгляду справи 
згідно зі статтею 30 або якщо справу було передано їй на роз-
гляд згідно зі статтею 43; 

b) приймає рішення з питань, поданих Суду Комітетом 
Міністрів згідно з пунктом 4 статті 46; та 

c) розглядає запити про надання консультативних виснов-
ків, подані згідно зі статтею 47. 

Стаття 32. Юрисдикція Суду 

1. Юрисдикція Суду поширюється на всі питання тлумачен-
ня і застосування Конвенції та Протоколів до неї, подані йому 
на розгляд згідно зі статтями 33, 34, 46 і 47. 

2. У випадку виникнення спору щодо юрисдикції Суду спір 
вирішує сам Суд. 
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Стаття 33. Міждержавні справи 
Будь-яка Висока Договірна Сторона може передати на роз-

гляд Суду питання про будь-яке порушення положень Кон-
венції та Протоколів до неї, яке допущене, на її думку, іншою 
Високою Договірною Стороною. 

Стаття 34. Індивідуальні заяви 
Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової 

організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від 
допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення 
прав, викладених у Конвенції або Протоколах до неї. Високі 
Договірні Сторони зобов’язуються не перешкоджати жодним 
чином ефективному здійсненню цього права. 

Стаття 35. Умови прийнятності 
1. Суд може брати справу до розгляду лише після того, як 

було вичерпано всі національні засоби правового захисту, згід-
но із загальновизнаними принципами міжнародного права, і 
впродовж шести місяців від дати постановлення остаточного 
рішення на національному рівні. 

2. Суд не розглядає жодної індивідуальної заяви, поданої 
згідно зі статтею 34, якщо вона: 

a) є анонімною; або 
b) за своєю суттю є ідентичною до заяви, що вже була роз-

глянута Судом чи була подана на розгляд до іншого міжнарод-
ного органу розслідування чи врегулювання, і якщо вона не 
містить нових фактів у справі. 

3. Суд оголошує неприйнятною будь-яку індивідуальну за-
яву, подану відповідно до статті 34, якщо він вважає: 

a) що ця заява несумісна з положеннями Конвенції або Про-
токолів до неї, явно необґрунтована або є зловживанням пра-
вом на подання заяви; або 

b) що заявник не зазнав суттєвої шкоди, якщо тільки повага 
до прав людини, гарантованих Конвенцією і Протоколами до 
неї, не вимагає розгляду заяви по суті, а також за умови, що на 
цій підставі не може бути відхилена жодна справа, яку націо-
нальний суд не розглянув належним чином. 
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4. Суд відхиляє будь-яку заяву, яку він вважає неприйнят-
ною згідно з цією статтею. Він може зробити це на будь-якій 
стадії провадження у справі. 

Стаття 36. Участь третьої сторони 

1. У всіх справах, які розглядає Палата або Велика Палата, 
Висока Договірна Сторона, громадянин якої є заявником, має 
право подавати свої письмові зауваження і брати участь у слу-
ханнях. 

2. В інтересах належного здійснення правосуддя Голова 
Суду може запропонувати будь-якій Високій Договірній Сто-
роні, яка не є стороною в справі, чи будь-якій заінтересованій 
особі, яка не є заявником, подати свої письмові зауваження або 
взяти участь у слуханнях. 

3. У всіх справах, які розглядає Палата або Велика Палата, 
Комісар Ради Європи з прав людини має право подавати свої 
письмові зауваження і брати участь у слуханнях. 

Стаття 37. Вилучення заяв з реєстру справ 

1. Суд може на будь-якій стадії провадження у справі прий-
няти рішення про вилучення заяви з реєстру, якщо обставини 
дають підстави дійти висновку: 

a) що заявник не має наміру далі підтримувати свою заяву; 
або 

b) що спір уже вирішено; або 
c) що на будь-якій іншій підставі, встановленій Судом, по-

дальший розгляд заяви не є виправданим. 
Проте Суд продовжує розгляд заяви, якщо цього вимагає 

повага до прав людини, гарантованих Конвенцією та Протоко-
лами до неї. 

2. Суд може прийняти рішення про поновлення заяви в 
реєстрі справ, якщо він вважає, що це виправдано обстави-
нами. 

Стаття 38. Розгляд справи 

Суд розглядає справу разом з представниками сторін і, у 
разі необхідності, проводить розслідування, для ефективно-
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го здійснення якого заінтересовані Високі Договірні Сторони 
створюють усі необхідні умови. 

Стаття 39. Дружнє врегулювання 

1. На будь-якій стадії провадження Суд може надати себе в 
розпорядження заінтересованих сторін для забезпечення друж-
нього врегулювання спору на основі поваги до прав людини, як 
їх визначає Конвенція та Протоколи до неї. 

2. Процедура, що здійснюється відповідно до пункту 1, є 
конфіденційною. 

3. У разі досягнення дружнього врегулювання Суд вилучає 
справу з реєстру, шляхом винесення ухвали, яка містить лише 
стислий виклад фактів і досягнутого вирішення. 

4. Це рішення передається Комітету Міністрів, який здій-
снює нагляд за виконанням умов дружнього врегулювання, 
викладених в ухвалі. 

Стаття 40. Слухання у відкритому засіданні 
та доступ до документів 

1. Слухання проводяться у відкритому засіданні, якщо Суд 
за виняткових обставин не вирішить інакше. 

2. Доступ до документів, переданих до Секретаріату, є від-
критим, якщо Голова Суду не вирішить інакше. 

Стаття 41. Справедлива сатисфакція 

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. 

Стаття 42. Рішення Палат 

Рішення Палат стають остаточними відповідно до пункту 2 
статті 44. 

Стаття 43. Передання справи на розгляд Великої Палати 

1. Упродовж трьох місяців від дати ухвалення рішення Па-
латою будь-яка сторона у справі може, у виняткових випадках, 
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звернутися з клопотанням про передання справи на розгляд 
Великої Палати. 

2. Колегія у складі п’яти суддів Великої Палати приймає 
таке клопотання, якщо справа порушує серйозне питання щодо 
тлумачення або застосування Конвенції чи Протоколів до неї 
або важливе питання загального значення. 

3. Якщо колегія приймає клопотання, Велика Палата вирі-
шує справу шляхом постановлення рішення. 

Стаття 44. Остаточні рішення у справі 

1. Рішення Великої Палати є остаточним.
2. Рішення Палати стає остаточним: 
a) якщо сторони заявляють, що вони не звертатимуться з 

клопотанням про передання справи на розгляд Великої Пала-
ти; або 

b) через три місяці від дати постановлення рішення, якщо 
клопотання про передання справи на розгляд Великої Палати 
не було заявлено; або 

c) якщо колегія Великої Палати відхиляє клопотання про пе-
редання справи на розгляд Великої Палати згідно зі статтею 43. 

3. Остаточне рішення опубліковується. 

Стаття 45. Умотивованість рішень у справі та ухвал 

1. Рішення у справі, а також ухвали про прийнятність або 
неприйнятність заяв мають бути вмотивовані. 

2. Якщо рішення у справі повністю або частково не виражає 
одностайної думки суддів, кожний суддя має право викласти 
окрему думку. 

Стаття 46. Обов’язкова сила рішень та їх виконання 

1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати ос-
таточні рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є сто-
ронами. 

2. Остаточне рішення Суду передається Комітету Міністрів, 
який здійснює нагляд за його виконанням. 

3. Якщо Комітет Міністрів вважає, що нагляд за виконан-
ням остаточного рішення ускладнений проблемою тлумачення 
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рішення, він може звернутися до Суду за вирішенням питання 
тлумачення. Рішення про передачу питання на розгляд Суду 
ухвалюється більшістю у дві третини голосів представників, 
які мають право засідати в Комітеті. 

4. Якщо Комітет Міністрів вважає, що Висока Договірна 
Сторона відмовляється виконувати остаточне рішення у справі, 
в якій вона є стороною, він може, після формального повідом-
лення цій Стороні та шляхом ухвалення рішення більшістю у 
дві третини голосів представників, які мають право засідати в 
Комітеті, звернутися до Суду з питанням про додержання цією 
Стороною свого зобов’язання згідно з пунктом 1. 

5. Якщо Суд встановлює порушення пункту 1, він передає 
справу Комітету Міністрів з метою визначення заходів, яких 
необхідно вжити. Якщо Суд не встановлює порушення пункту 
1, він передає справу Комітету Міністрів, який закриває роз-
гляд справи. 

Стаття 47. Консультативні висновки 

1. Суд може, на запит Комітету Міністрів, надавати консуль-
тативні висновки з правових питань, які стосуються тлумачен-
ня Конвенції та Протоколів до неї. 

2. Такі висновки не поширюються на питання, що стосуються 
змісту чи обсягу прав і свобод, визначених у розділі I Конвенції 
та Протоколах до неї, чи на будь-які інші питання, які Суд або 
Комітет Міністрів може розглядати внаслідок будь-якого про-
вадження, що може бути порушене відповідно до Конвенції. 

3. Рішення Комітету Міністрів про подання запиту щодо 
консультативного висновку Суду ухвалюються більшістю го-
лосів представників, які мають право засідати в Комітеті. 

Стаття 48. Консультативна компетенція Суду 

Суд вирішує, чи належить запит Комітету Міністрів щодо 
надання консультативного висновку до його компетенції, виз-
наченої в статті 47. 

Стаття 49. Умотивованість консультативних висновків 

1. Консультативні висновки Суду мають бути вмотивовані. 



231

Розділ V. Правові джерела і матеріали з питань заборони катувань

2. Якщо консультативний висновок повністю або частково 
не виражає одностайної думки суддів, кожний суддя має право 
викласти окрему думку. 

3. Консультативні висновки Суду передаються Комітетові 
Міністрів. 

Стаття 50. Витрати на забезпечення діяльності Суду 

Витрати на забезпечення діяльності Суду покладено на Раду 
Європи. 

Стаття 51. Привілеї та імунітети суддів 

Судді під час виконання своїх обов’яз- ків користуються 
привілеями та імунітетами, передбаченими у статті 40 Статуту 
Ради Європи та угодах, укладених згідно з цією статтею. 

Розділ III. Інші положення 

Стаття 52. Запити Генерального секретаря 

На запит Генерального секретаря Ради Європи будь-яка Ви-
сока Договірна Сторона надає роз’яснення стосовно того, яким 
чином її національне право забезпечує ефективне виконання 
будь-якого з положень цієї Конвенції. 

Стаття 53. Гарантія визнаних прав людини 

Ніщо в цій Конвенції не може тлумачитись як таке, що об-
межує чи применшує будь-які права людини та основоположні 
свободи, які можуть бути визнані на підставі законів будь-якої 
Високої Договірної Сторони чи будь-якою іншою угодою, сто-
роною якої вона є. 

Стаття 54. Повноваження Комітету Міністрів 

Ніщо в цій Конвенції не зменшує обсяг повноважень Комі-
тету Міністрів, наданих йому Статутом Ради Європи. 

Стаття 55. Відмова від інших засобів урегулювання спорів 

Високі Договірні Сторони погоджуються, що без спеціаль-
ної домовленості вони не користуватимуться існуючими між 
ними чинними договорами, конвенціями або деклараціями 
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для вирішення — шляхом звернення — спору, який виникає 
внаслідок тлумачення або застосування цієї Конвенції, засо-
бами врегулювання спорів, не передбаченими цією Конвен-
цією. 

Стаття 56. Територіальне застосування 

1. Будь-яка держава може при ратифікації чи будь-коли піс-
ля цього заявити шляхом повідомлення Генеральному секрета-
реві Ради Європи про те, що дія цієї Конвенції поширюється, з 
урахуванням пункту 4 цієї статті, на всі чи деякі з територій, за 
міжнародні відносини яких вона є відповідальною. 

2. Дія Конвенції поширюється на територію або території, 
визначені в повідомленні, з тридцятого дня після отримання 
цього повідомлення Генеральним секретарем Ради Європи. 

3. Однак положення цієї Конвенції застосовуються до таких 
територій з належним урахуванням місцевих вимог. 

4. Будь-яка держава, яка зробила заяву відповідно до пунк-
ту 1 цієї статті, може будь-коли після цього оголосити від імені 
однієї або кількох територій, яких стосується заява, що вона 
визнає компетенцію Суду приймати скарги від окремих осіб, 
неурядових організацій або груп осіб згідно зі статтею 34 Кон-
венції. 

Стаття 57. Застереження 

1. Будь-яка держава може при підписанні цієї Конвенції 
або депонуванні своєї ратифікаційної грамоти зробити засте-
реження стосовно будь-якого окремого положення Конвенції з 
огляду на те, що будь-який чинний на той час на її території за-
кон не відповідає цьому положенню. Застереження загального 
характеру згідно із цією статтею не дозволяються. 

2. Будь-яке застереження, зроблене згідно із цією статтею, 
має містити стислий виклад відповідного закону. 

Стаття 58. Денонсація 

1. Висока Договірна Сторона може денонсувати цю Конвен-
цію тільки зі спливом п’ятирічного строку від дати, коли вона 
стала її стороною, і через шість місяців після подання відповід-
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ного повідомлення Генеральному секретареві Ради Європи, 
який інформує про це інші Високі Договірні Сторони. 

2. Така денонсація не звільняє заінтересовану Високу До-
говірну Сторону від її зобов’язань за цією Конвенцією сто-
совно будь-якого діяння, яке могло бути порушенням таких 
зобов’язань і могло бути здійснене нею до дати, від якої денон-
сація набирає чинності. 

3. Будь-яка Висока Договірна Сторона, яка перестає бути 
членом Ради Європи, перестає бути і стороною цієї Конвенції 
на тих самих умовах. 

4. Відповідно до положень попередніх пунктів, Конвенція 
може бути денонсована стосовно будь-якої території, на яку 
поширювалася її дія згідно із заявою, зробленою на підставі 
статті 56. 

Стаття 59. Підписання і ратифікація 

1. Ця Конвенція відкрита для підписання членами Ради Єв-
ропи. Вона підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамоти пере-
даються на зберігання Генеральному секретареві Ради Європи. 

2. До цієї Конвенції може приєднатися Європейський 
Союз. 

3. Ця Конвенція набирає чинності після депонування деся-
ти ратифікаційних грамот. 

4. Стосовно будь-якого підписанта цієї Конвенції, що ра-
тифікуватиме її після набрання нею чинності, Конвенція наби-
рає чинності з дня депонування його ратифікаційної грамоти. 

5. Генеральний секретар Ради Європи повідомляє всіх членів 
Ради Європи про набрання Конвенцією чинності, про Високі 
Договірні Сторони, які ратифікували її, та про подальше депо-
нування ратифікаційних грамот. 

Учинено в Римі 4 листопада 1950 року англійською і фран-
цузькою мовами, обидва тексти є однаково автентичними, в 
одному примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи. Ге-
неральний секретар надсилає засвідчені копії цієї Конвенції кож-
ному підписантові.
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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

(витяги)

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю.

Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язко-
вість яких надана Верховною Радою України, є частиною на-
ціонального законодавства України. 

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Консти-
туції України, можливе лише після внесення відповідних змін 
до Конституції України.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріп-
лені цією Конституцією, не є вичерпними. 

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть 
бути скасовані. 

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних 
законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих 
прав і свобод.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і сво-
боди та є рівними перед законом. 

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, коль-
ору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жін-
кам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і 
культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, 
у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охоро-
ни праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; ство-
ренням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю 
з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною 
підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання опла-
чуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
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Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебува-
ють в Україні на законних підставах, користуються тими сами-
ми правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і 
громадяни України, - за винятками, встановленими Конститу-
цією, законами чи міжнародними договорами України. 

Іноземцям та особам без громадянства може бути надано 
притулок у порядку, встановленому законом.

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

людському або такому, що принижує його гідність, поводжен-
ню чи покаранню. 

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана ме-
дичним, науковим чи іншим дослідам.

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захища-
ються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцево-
го самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Упов-
новаженого Верховної Ради України з прав людини. 

Кожен має право після використання всіх національних 
засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і 
свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до від-
повідних органів міжнародних організацій, членом або учасни-
ком яких є Україна. 

Кожен має право будь-якими не забороненими законом за-
собами захищати свої права і свободи від порушень і проти-
правних посягань. 

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок 
держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та 
моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні 
ними своїх повноважень.
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Стаття 60. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні 
розпорядження чи накази. 

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження 
чи наказу настає юридична відповідальність.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні зло-
чину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її 
вину не буде доведено в законному порядку і встановлено об-
винувальним вироком суду. 

Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчи-
ненні злочину. 

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержа-
них незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви 
щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. 

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава 
відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпід-
ставним засудженням.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати  
показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких 
родичів, коло яких визначається законом. 

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на 
захист. 

Засуджений користується всіма правами людини і громадя-
нина, за винятком обмежень, які визначені законом і встанов-
лені вироком суду. 

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і грома-
дянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 
Конституцією України. 

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть вста-
новлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням 
строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і сво-
боди, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
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КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(витяги)

Стаття 50. Поняття покарання та його мета 

1. Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені 
держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні 
злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і 
свобод засудженого. 

2. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення 
засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як 
засудженими, так і іншими особами. 

3. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або 
принизити людську гідність. 

Стаття 126. Побої і мордування 

1. Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших на-
сильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили 
тілесних ушкоджень, — 

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або громадськими роботами на строк 
до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного 
року. 

2. Ті самі діяння, що мають характер мордування, вчинені 
групою осіб, або з метою залякування потерпілого чи його 
близьких, або з мотивів расової, національної чи релігійної не-
терпимості, — 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або поз-
бавленням волі на той самий строк.

Стаття 127. Катування 

1. Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного 
болю або фізичного чи морального страждання шляхом нане-
сення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою 
примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що супере-
чать їх волі, у тому числі отримати від нього або іншої особи 
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відомості чи визнання, або з метою покарати його чи іншу осо-
бу за дії, скоєні ним або іншою особою чи у скоєнні яких він 
або інша особа підозрюється, а також з метою залякування чи 
дискримінації його або інших осіб — 

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти 
років. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою 
групою осіб, або з мотивів расової, національної чи релігійної 
нетерпимості, — караються позбавленням волі на строк від 
п’яти до десяти років.

Стаття 365. Перевищення влади або службових повнова-
жень 

1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто 
умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять 
за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподія-
ли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам 
окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, 
або інтересам юридичних осіб, — 

карається виправними роботами на строк до двох років або 
обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 
на строк від двох до п’яти років, із позбавленням права обійма-
ти певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років. 

2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо 
воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або 
болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпі-
лого, діями, за відсутності ознак катування, — 

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми 
років із позбавленням права обіймати певні посади чи займа-
тися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї стат-
ті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, — 

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти 
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займати-
ся певною діяльністю на строк до трьох років.
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Стаття 373. Примушування давати показання 

1. Примушування давати показання при допиті шляхом не-
законних дій з боку особи, яка проводить дізнання або досудо-
ве слідство, — 

карається обмеженням волі на строк до трьох років або поз-
бавленням волі на той самий строк. 

2. Ті самі дії, поєднані із застосуванням насильства або із 
знущанням над особою, за відсутності ознак катування, — 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми 
років.

Стаття 406. Порушення статутних правил взаємовідносин 
між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості 

1. Порушення статутних правил взаємовідносин між вій-
ськовослужбовцями за відсутності між ними відносин під-
леглості, що виявилося в завданні побоїв чи вчиненні іншого 
насильства, — 

карається арештом на строк до шести місяців або триман-
ням у дисциплінарному батальйоні на строк до одного року, або 
позбавленням волі на строк до трьох років. 

2. Те саме діяння, якщо воно вчинене щодо кількох осіб або 
заподіяло легкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження, а 
також таке, що має характер знущання або глумлення над вій-
ськовослужбовцем, — 

карається триманням у дисциплінарному батальйоні на 
строк до двох років або позбавленням волі на строк від двох до 
п’яти років. 

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї 
статті, вчинені групою осіб або із застосуванням зброї, або такі, 
що спричинили тяжкі наслідки, — 

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти 
років.

Стаття 434. Погане поводження з військовополоненими 

Погане поводження з військовополоненими, яке мало міс-
це неодноразово, або пов’язане з особливою жорстокістю, або 
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спрямоване проти хворих і поранених, а також недбале вико-
нання обов’язків щодо хворих і поранених особами, на яких 
покладено їх лікування і піклування про них, за відсутності 
ознак більш тяжкого злочину — 

караються позбавленням волі на строк до трьох років. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС 
УКРАЇНИ

(витяги)

Стаття 106. Затримання органом дізнання підозрюваного у  
вчиненні злочину 

Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчи-
ненні злочину, за який може бути призначено покарання у виг-
ляді позбавлення волі, лише при наявності однієї з таких під-
став:

1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосе-
редньо після його вчинення;

2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на 
дану особу, що саме вона вчинила злочин;

3) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в 
його житлі буде виявлено явні сліди злочину.

При наявності інших даних, що дають підстави підозрювати 
особу у вчиненні злочину, її може бути затримано лише в тому 
разі, коли ця особа намагалася втекти, або коли її місце прожи-
вання чи перебування не зареєстровано, або коли не встановле-
но особи підозрюваного.

Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчи-
ненні злочину, орган дізнання зобов’язаний скласти протокол із 
зазначенням підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця 
затримання, пояснень затриманого, часу складання протоколу 
про роз’яснення підозрюваному в порядку, передбаченому час-
тиною другою статті 21 цього Кодексу, права мати побачення 
із захисником з моменту затримання. Протокол підписується 
особою, яка його склала, і затриманим.

Копія протоколу з переліком прав та обов’язків негайно 
вручається затриманому і направляється прокурору. На вимо-
гу прокурора йому також надсилаються матеріали, що стали 
підставою для затримання.

Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочи-
ну, орган дізнання негайно повідомляє одного з її родичів, 
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а в разі затримання співробітника кадрового складу розві-
дувального органу України при виконанні ним службових 
обов’язків негайно повідомляє також і відповідний розвіду-
вальний орган.

Протягом сімдесяти двох годин після затримання орган 
дізнання:

1) звільняє затриманого - якщо не підтвердилась підозра у 
вчиненні злочину, вичерпався встановлений законом строк за-
тримання або затримання було здійснено з порушенням вимог, 
передбачених частинами першою і другою цієї статті;

2) звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжний за-
хід, не зв’язаний з триманням під вартою;

3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання 
йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

У разі оскарження затримання до суду, скарга затримано-
го негайно надсилається начальником місця попереднього 
ув’язнення до суду. Скарга розглядається суддею одночасно 
з поданням органу дізнання про обрання запобіжного заходу. 
Якщо скарга надійшла після обрання запобіжного заходу, вона 
розглядається суддею протягом трьох діб з часу надходження. 
Якщо подання не надійшло або коли скарга надійшла після 
закінчення сімдесятидвогодинного строку після затримання, 
скарга на затримання розглядається суддею протягом п’яти діб 
з часу надходження.

Скарга розглядається з додержанням вимог, передбачених 
статтею 165-2 цього Кодексу. За результатами розгляду суддя 
виносить постанову про законність затримання чи про задово-
лення скарги і визнання затримання незаконним. Копія поста-
нови направляється прокурору, органу дізнання, затриманому 
і начальнику місця попереднього ув’язнення.

На постанову судді протягом семи діб з дня її винесення 
може бути подана апеляція прокурором, особою, щодо якої 
прийнято рішення, або її захисником чи законним представни-
ком. Подача апеляції не зупиняє виконання постанови суду.

Затримання підозрюваного у вчиненні злочину не може 
тривати більше сімдесяти двох годин.
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Якщо у встановлений законом строк затримання постано-
ва судді про застосування до затриманої особи запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту або постанова про звільнен-
ня затриманого не надійшла до установи для попереднього 
ув’язнення, начальник місця попереднього ув’язнення звіль-
няє цю особу, про що складає протокол і направляє повідом-
лення про це посадовій особі чи органу, який здійснював за-
тримання.

Стаття 142. Роз’яснення обвинуваченому його прав на  слід-
стві 

При пред’явленні обвинувачення слідчий зобов’язаний 
роз’яснити обвинуваченому, що він під час провадження досу-
дового слідства має право:

1) знати, в чому його обвинувачують;
2) давати показання щодо пред’явленого йому обвинуваченню 

або відмовитися давати показання і відповідати на запитання;
3) подавати докази;
4) заявляти клопотання про допит свідків, про проведення 

очної ставки, про проведення експертизи, про витребування і 
приєднання до справи доказів, а також заявляти клопотання з 
усіх інших питань, які мають значення для встановлення істи-
ни в справі;

5) заявляти відвід слідчому, прокуророві, експертові, спе-
ціалістові і перекладачеві;

6) з дозволу слідчого бути присутнім при виконанні окре-
мих слідчих дій;

7) знайомитися з усіма матеріалами справи після закінчен-
ня досудового слідства;

8) мати захисника і побачення з ним до першого допиту;
9) подавати скарги на дії та рішення слідчого і проку-

рора.
Про роз’яснення обвинуваченому його прав слідчий зазна-

чає в постанові про пред’явлення обвинувачення, що стверд-
жує своїм підписом обвинувачений.
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Стаття 143. Допит обвинуваченого 
Слідчий зобов’язаний допитати обвинуваченого негайно 

після його явки або приводу і в усякому разі не пізніше доби 
після пред’явлення йому обвинувачення.

Допит обвинуваченого, крім виняткових випадків, повинен 
проводитися удень.

При допиті обвинуваченого за його бажанням може бути 
присутнім захисник, а у випадках, передбачених частиною 
першою статті 45 цього Кодексу, присутність захисника є 
обов’язковою.

Обвинувачений допитується в місці провадження досудово-
го слідства, а в разі необхідності — і в місці його перебування.

Обвинувачені допитуються окремо. При цьому слідчий вжи-
ває заходів, щоб обвинувачені в одній і тій же справі не могли 
зноситися між собою.

 На початку допиту слідчий повинен запитати обвинуваче-
ного, чи визнає він себе винним у пред’явленому обвинувачен-
ні, після чого пропонує йому дати показання по суті обвину-
вачення. Слідчий вислухує показання обвинуваченого і, в разі 
необхідності, ставить йому запитання. Забороняється ставити 
запитання, у формулюванні яких міститься відповідь, частина 
відповіді або підказка до неї (навідні запитання).

Стаття 155. Взяття під варту 
Взяття під варту як запобіжний захід застосовується в справах 

про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді поз-
бавлення волі на строк понад три роки. У виняткових випадках 
цей запобіжний захід може бути застосовано в справах про зло-
чини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлен-
ня волі і на строк не більше трьох років.  Місцями попереднього 
ув’язнення для тримання осіб, щодо яких як запобіжний захід об-
рано взяття під варту, є слідчі ізолятори. В окремих випадках ці 
особи можуть перебувати в місцях тримання затриманих.

Місцями попереднього ув’язнення для тримання військово-
службовців, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під 
варту, є гауптвахти Військової служби правопорядку у Зброй-
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них Силах України або слідчі ізолятори. Ці особи перебувають 
у слідчому ізоляторі або на гауптвахті Військової служби пра-
вопорядку у Збройних Силах України за рішенням слідчого. 
В окремих випадках військовослужбовці можуть перебувати в 
місцях тримання затриманих.

У місцях тримання затриманих особи, взяті під варту, можуть 
перебувати не більше як три доби. Якщо доставка ув’язнених у 
слідчий ізолятор або на гауптвахту Військової служби правопо-
рядку у Збройних Силах України у цей строк неможлива через 
віддаленість або відсутність належних шляхів сполучення, вони 
можуть перебувати в місцях тримання затриманих до десяти діб.

Якщо взяття під варту як запобіжний захід обрано стосов-
но особи, яка вчинила злочин під час відбування покарання в 
установі виконання покарань, така особа може перебувати в 
дисциплінарному ізоляторі або карцері установи виконання 
покарань.

Порядок попереднього ув’язнення визначається Законом 
України “Про попереднє ув’язнення”, цим Кодексом.

Стаття 193. Проведення освідування 
При необхідності виявити або засвідчити наявність у обви-

нуваченого, підозрюваного або у потерпілого чи свідка особли-
вих прикмет слідчий виносить про це постанову і проводить 
освідування.

Якщо необхідно провести судово-медичне освідування об-
винуваченого, підозрюваного, потерпілого або свідка, то таке 
освідування за вказівкою слідчого проводить судово-медичний 
експерт або лікар.

Слідчий не вправі бути присутнім при освідуванні особи іншої 
статі, коли це зв’язане з необхідністю оголювати особу, що підля-
гає освідуванню. При освідуванні не допускаються дії, які прини-
жують гідність освідуваної особи або небезпечні для її здоров’я.

Про результати освідування, проведеного слідчим, скла-
дається протокол, який підписують слідчий та освідуваний. 
При судово-медичному освідуванні складають акт, а коли осві-
дування проводить лікар, він видає довідку.
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ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
1948 р.

Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) 
Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року

(витяги)

Стаття 5. Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстоких, 
нелюдських, або таких, що принижують його гідність, повод-
ження і покарання.

МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ 
ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА 

1966 р.

Міжнародний пакт ратифіковано 
Указом Президії Верховної Ради Української РСР 

№ 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73)

(витяги)

Стаття 7. Нікого не може бути піддано катуванню чи жорс-
токому, нелюдському або принижуючому гідність поводженню 
чи покаранню. Зокрема, жодну особу не може бути без її віль-
ної згоди піддано медичним чи науковим дослідам.
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КОНВЕНЦІЯ 
ПРОТИ КАТУВАНЬ ТА ІНШИХ ЖОРСТОКИХ, 

НЕЛЮДСЬКИХ АБО ТАКИХ, ЩО ПРИНИЖУЮТЬ 
ГІДНІСТЬ, ВИДІВ ПОВОДЖЕННЯ І ПОКАРАННЯ

 {Конвенцію ратифіковано із застереженнями 
Указом Президії ВР № 3484-XI (3484-11) від 26.01.87}
 {Поправки до Конвенції див. в документі (995_108) 
від 08.09.92} 
 {Про зняття застереження України до статті 20 Конвенції 
додатково див. Закон N 234-XIV (234-14) від 05.11.98}

Статус Конвенції див. (995_j43 )

Держави — сторони цієї Конвенції,
беручи до уваги, що згідно з принципами, проголошеними 

у Статуті Організації Об’єднаних Націй (995_010), визнання 
рівних і невід’ємних прав усіх членів людської спільноти є ос-
новою свободи, справедливості й загального миру,

визнаючи, що ці права випливають із гідності, властивої 
людській особі,

беручи до уваги зобов’язання держав згідно зі Статутом, 
зокрема статтею 55, сприяти загальній повазі та додержанню 
прав людини й основних свобод,

враховуючи статтю 5 Загальної декларації прав людини 
(995_015) та статтю 7 Міжнародного пакту про громадянські 
й політичні права ( 995_043 ), які передбачають, що нікого не 
може бути піддано катуванню та жорстокому, нелюдському або 
такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню,

враховуючи також Декларацію про захист усіх осіб від ка-
тувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що прини-
жують гідність, видів поводження і покарання, прийняту Гене-
ральною Асамблеєю 9 грудня 1975 року ( 995_084 ),

бажаючи підвищити ефективність боротьби проти катувань 
та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження і покарання,

погодитися про таке: 
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ЧАСТИНА I

Стаття 1
1. Для цілей цієї Конвенції термін «катування» означає 

будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисне заподіюються 
сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отри-
мати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, по-
карати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні 
яких вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або 
третю особу, чи з будь-якої причини, що грунтується на дис-
кримінації будь-якого виду, коли такий біль або страждання 
заподіюються державними посадовими особами чи іншими 
особами, які виступають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи 
з їх відома, чи за їх мовчазної згоди. В цей термін не включа-
ються біль або страждання, що виникли внаслідок лише за-
конних санкцій, невіддільні від цих санкцій чи спричиняють-
ся ними випадково.

2. Ця стаття не завдає шкоди будь-якому міжнародному до-
говору чи будь-якому національному законодавству, в яких є 
або можуть бути положення про більш широке застосування.

Стаття 2
1. Кожна держава-сторона вживає ефективних законодав-

чих, адміністративних, судових та інших заходів для запобіган-
ня актам катувань на будь-якій території під її юрисдикцією.

2. Жодні виключні обставини, якими б вони не були, стан 
війни чи загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи 
будь-який інший надзвичайний стан не можуть бути виправ-
данням катувань.

3. Наказ вищого начальника або державної влади не може 
служити виправданням катувань.

Стаття 3 
1. Жодна держава-сторона не повинна висилати, повертати 

чи видавати будь-яку особу іншій державі, якщо є серйозні під-
стави вважати, що їй там може загрожувати застосування ка-
тувань.
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2. Для визначення наявності таких підстав компетентні 
власті беруть до уваги всі обставини, що стосуються справи, 
включаючи, у відповідних випадках, існування в даній державі 
постійної практики брутальних і масових порушень прав лю-
дини. 

Стаття 4
1. Кожна держава-сторона забезпечує розглядання всіх актів 

катування згідно з її кримінальним законодавством як злочини. Те 
саме стосується спроби піддати катуванням та тих дій будь-якої 
особи, що являють собою співучасть у катуванні.

2. Кожна держава-сторона встановлює відповідні покарання 
за такі злочини з урахуванням їх тяжкого характеру.

Стаття 5
1. Кожна держава-сторона вживає таких заходів, які можуть 

стати необхідними для встановлення її юрисдикції щодо зло-
чинів, зазначених у статті 4, у таких випадках:

а) коли злочини вчинені на будь-якій території, що пе-
ребуває під її юрисдикцією, або на борту морського чи 
повітряного судна, зареєстрованого в даній державі;

b) коли гаданий злочинець є громадянином даної держави;
с) коли жертва є громадянином даної держави і якщо дана 

держава вважає це за доцільне.
2. Кожна держава-сторона вживає таких заходів, які можуть 

стати необхідними, щоб встановити свою юрисдикцію щодо та-
ких злочинів у випадках, коли гаданий злочинець перебуває на 
будь-якій території під її юрисдикцією й вона не видає його згідно 
зі статтею 8 будь-якій з держав, зазначених у пункті 1 цієї статті.

3. Ця Конвенція не виключає здійснення будь-якої кримі-
нальної юрисдикції згідно з внутрішнім законодавством.

Стаття 6
1. Переконавшись після розгляду наявної у неї інформації, 

що обставини цього вимагають, будь-яка держава-сторона, на 
територіїякої перебуває особа, яка підозрюється у вчиненні 
будь-якого із злочинів, зазначених у статті 4, бере її під варту 
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або вживає інших юридичних заходів, що забезпечують її при-
сутність. Взяття під варту та інші подібні заходи здійснюють-
ся згідно із законодавством даної держави, але можуть трива-
ти тільки протягом часу, необхідного для того, щоб провести 
кримінально-процесуальні дії у справі видачі.

2. Така держава негайно проводить попереднє розслідуван-
ня фактів.

3. Будь-якій особі, яка перебуває під вартою на підставі пун-
кту 1 цієї статті, надається сприяння в негайному встановленні 
контакту з найближчим відповідальним представником держа-
ви, громадянином якої вона є, або, якщо вона є особою без гро-
мадянства, — з представником тієї держави, де вона звичайно 
проживає.

4. Коли держава згідно з цією статтею бере яку-небудь особу 
під варту, вона негайно повідомляє держави, зазначені в пунк-
ті 1 статті 5, про факт перебування такої особи під вартою та 
про обставини, що стали підставою для її затримання. Держава, 
що проводить попереднє розслідування, передбачене в пункті 
2 цієї статті, негайно повідомляє про одержані нею дані, зазна-
чені вище, державам і сповіщає, чи має вона намір здійснити 
свою юрисдикцію. 

Стаття 7

1. Держава-сторона, на території якої виявлено особу, що 
перебуває під її юрисдикцією, яка підозрюється у вчиненні 
будь-якого із злочинів, зазначених у статті 4, у випадках, пе-
редбачених статтею 5, якщо вона не видає злочинця, передає 
дану справу своїм компетентним властям для судового пере-
слідування.

2. Ці власті приймають рішення саме таким чином, як і в разі 
будь-якого звичайного злочину серйозного характеру згідно із 
законодавством цієї держави. У випадках, передбачених у пун-
кті 2 статті 5, вимоги, що висуваються до доказів, необхідних 
для судового переслідування й засудження, ні в якому разі не є 
менш суворими, ніж ті, що застосовуються у випадках, зазначе-
них у пункті 1 статті 5.
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3. Будь-якій особі, щодо якої здійснюється розгляд у зв’язку 
з будь-яким із злочинів, зазначених у статті 4, гарантується 
справедливе поводження на всіх стадіях розгляду. 

Стаття 8

1. Злочини, зазначені в статті 4, вважаються такими, що під-
лягають включенню як злочини, що мають наслідком видачу, в 
будь-який договір про видачу, що існує між державами-сторо-
нами. Держави-сторони зобов’язуються включати такі злочини 
як злочини, що мають наслідком видачу, в будь-який договір 
про видачу, що укладається між ними.

2. Якщо держава-сторона, яка обумовлює видачу наявністю 
договору, отримає прохання про видачу від іншої держави-сто-
рони, з якою вона не має договору про видачу, вона може роз-
глядати цю Конвенцію щодо таких злочинів як правову підста-
ву для видачі. Видача здійснюється згідно з іншими умовами, 
передбаченими законодавством держави, якій адресовано про-
хання про видачу.

3. Держави-сторони, що не обумовлюють видачу наявністю 
договору, розглядають у відносинах між собою такі злочини як 
злочини, що мають наслідком видачу, згідно з умовами, перед-
баченими законодавством держави, до якої адресовано прохан-
ня про видачу.

4. Такі злочини для цілей видачі між державами-сторонами 
розглядаються як такі, що були вчинені не лише в місці їх вчи-
нення, а й на території держав, які зобов’язані встановити свою 
юрисдикцію згідно з пунктом 1 статті 5.

Стаття 9

1. Держави-сторони надають одна одній найповнішу допо-
могу в зв’язку з кримінально-процесуальними діями, що засто-
совуються щодо будь-якого із злочинів, перелічених у статті 4, 
включаючи подання всіх наявних у їх розпорядженні доказів, 
необхідних для судового розгляду.

2. Держави-сторони виконують свої зобов’язання відповід-
но до пункту 1 цієї статті згідно з будь-якими договорами про 
взаємну правову допомогу, які можуть бути укладені між ними. 



252

Європейський суд з прав людини. Судова практика

Стаття 10

1. Кожна держава-сторона повною мірою забезпечує вклю-
чення навчальних матеріалів та інформації про заборону ка-
тувань до програм підготовки персоналу правових органів, 
цивільного чи військового медичного персоналу, державних 
посадових осіб, які можуть мати відношення до утримання під 
вартою й допитів осіб, які зазнали будь-якої форми арешту, за-
тримання чи ув’язнення, або до поводження з ними.

2. Кожна держава-сторона включає цю заборону до правил 
чи інструкцій, які стосуються обов’язків і функцій будь-яких 
таких осіб.

Стаття 11

Кожна держава-сторона розглядає правила, інструкції, ме-
тоди і практику щодо допиту, а також умови утримання під 
вартою й поводження з людьми, які піддані будь-якій формі 
арешту, затримання чи ув’язнення на будь-якій території, що 
перебуває під її юрисдикцією, з тим, щоб не допускати жодних 
випадків катувань.

Стаття 12

Кожна держава-сторона забезпечує проведення швидко-
го й неупередженого розслідування її компетентними орга-
нами, коли є достатні підстави вважати, що катування було 
застосоване на будь-якій території, що перебуває під її юрис-
дикцією. 

Стаття 13

Кожна держава-сторона забезпечує будь-якій особі, яка 
стверджує, що їй було завдано катувань на території, що пере-
буває під юрисдикцією цієї держави, право на подання скар-
ги компетентним властям цієї держави та на швидкий не-
упереджений розгляд такої скарги. Вживаються заходи для 
забезпечення захисту позивача і свідків від будь-яких форм 
поганого поводження чи залякування у зв’язку із скаргою чи будь-
якими свідченнями. 
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Стаття 14

1. Кожна держава-сторона забезпечує у своїй правовій сис-
темі одержання відшкодування жертвою катувань й підкріп-
лене правовою санкцією право на справедливу й адекватну 
компенсацію, включаючи заходи для якомога повнішої реа-
білітації. У разі смерті жертви внаслідок катування право на 
компенсацію надається її утриманцям.

2. Ніщо в цій статті не зачіпає будь-якого права жертви чи 
інших осіб на компенсацію, яке може передбачатися національ-
ним законодавством.

Стаття 15

Кожна держава-сторона забезпечує невикористання будь-якої 
заяви, що, як установлено, була зроблена під час катування, як до-
казу в ході будь-якого судового розгляду, за винятком випадків, 
коли вона використовується проти особи, звинуваченої у здійс-
ненні катувань, як доказ того, що таку заяву було зроблено.

Стаття 16

Кожна держава-сторона зобов’язується запобігати на будь-
якій території, що перебуває під її юрисдикцією, іншим актам 
жорстокого, нелюдського і такого, що принижує гідність, повод-
женняй покарання, що не підпадають під визначення катування, 
викладеного у статті 1, коли такі акти здійснюються державни-
ми чи посадовими особами або іншими особами, що виступають 
як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи з їх мовчазної 
згоди. Зокрема, зобов’язання, що містяться в статтях 10, 11, 12 
та 13, застосовуються із заміною посилань на катування поси-
ланнями на інші форми жорстокого, нелюдського або такого, що 
принижує гідність, поводження й покарання. 

ЧАСТИНА II

Стаття 17

1. Засновується Комітет проти катувань (далі іменується 
«Комітет»), який здійснює функції, передбачені нижче. Комі-
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тет складається з десяти експертів, що відзначаються високи-
ми моральними якостями й визнаною компетентністю в галузі 
прав людини та виступають у своїй особистій якості. Експер-
ти обираються державами-сторонами, при цьому увага приді-
ляється справедливому географічному розподілу й доцільності 
участі кількох осіб, що мають юридичний досвід.

2. Членів Комітету обирають таємним голосуванням із чис-
ла внесених до списку осіб, висунутих державами-сторонами. 
Кожна держава-сторона може висунути одну кандидатуру з 
числа своїх громадян. Держави-сторони враховують доціль-
ність висунення осіб, які є також членами Комітету з прав 
людини, заснованого згідно з Міжнародним пактом про гро-
мадянські й політичні права (995_043), і виявлять бажання 
працювати в Комітеті проти катувань.

3. Вибори членів Комітету проводяться на нарадах держав-
сторін, що скликаються Генеральним секретарем Організації 
Об’єднаних Націй один раз на два роки. На цих нарадах, кво-
румом для яких є дві третини держав-сторін, обраними до Ко-
мітету членами вважаються кандидати, які здобули найбільше 
число голосів і абсолютне число голосів представників держав-
сторін Конвенції, що присутні й беруть участь у голосуванні.

4. Первісні вибори проводяться не пізніш як через шість мі-
сяців з дати набуття чинності цією Конвенцією. Принаймні за 
чотири місяці до дати проведення чергових виборів Генераль-
ний секретар Організації Об’єднаних Націй надсилає держа-
вам-сторонам листа з пропозицією подати свої кандидатури 
протягом трьох місяців. Генеральний секретар готує список, 
до якого в алфавітному порядку вносять усіх висунутих таким 
чином осіб із зазначенням держав-сторін, які їх висунули, та 
розповсюджує цей список серед держав-сторін.

5. Члени Комітету обираються на чотирирічний строк. Вони 
мають право на переобрання при повторному висуненні. Проте 
строк повноважень п’яти членів, обраних на перших виборах, 
минає в кінці дворічного періоду; негайно після перших ви-
борів імена цих п’яти членів визначаються шляхом жеребку-
вання головою наради, про яку йдеться в пункті 3 цієї статті.
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6. У разі смерті або відставки члена Комітету чи неможли-
вості виконання ним з якихось інших причин своїх функцій у 
Комітеті держава-сторона, що запропонувала його кандидату-
ру, призначає на строк, що залишився, іншого експерта з числа 
своїх громадян за згодою більшості держав-сторін. Кандидату-
ра вважається схваленою, якщо половина чи більше держав-
сторін не відповіли негативно протягом шести місяців після 
одержання інформації від Генерального секретаря ООН про 
запропоноване призначення.

7. Держави-сторони беруть на себе покриття витрат членів 
Комітету під час виконання ними обов’язків у Комітеті. 

Стаття 18

1. Комітет обирає своїх службових осіб на дворічний строк. 
Вони можуть бути переобрані.

2. Комітет встановлює власні правила процедури, але в цих 
правилах, зокрема, має бути передбачено таке:

а) шість членів утворюють кворум;
b) рішення Комітету приймаються більшістю голосів при-

сутніх членів.
3. Генеральний секретар ООН забезпечує необхідний пер-

сонал та умови для ефективного здійснення функцій Комітету 
відповідно до цієї Конвенції.

4. Генеральний секретар ООН скликає перше засідання Ко-
мітету. Після свого першого засідання Комітет збирається че-
рез такі періоди, які передбачено його правилами процедури.

5. Держави-сторони беруть на себе покриття витрат, що ви-
никають у зв’язку з проведенням нарад держав-сторін і Комі-
тету, включаючи відшкодування Організації Об’єднаних Націй 
будь-яких витрат, таких, як оплата персоналу й умов, що забез-
печуються ООН відповідно до пункту З цієї статті. 

Стаття 19

1. Держави-сторони подають Комітету через Генерального 
секретаря ООН доповіді про вжиті ними заходи щодо здійс-
нення їх зобов’язань за цією Конвенцією протягом одного року 
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після набруття чинності цією Конвенцією щодо відповідної 
держави-сторони. Надалі держави-сторони подають через чо-
тири роки додаткові доповіді про будь-які нові вжиті заходи, а 
також інші доповіді, які може зажадати Комітет.

2. Генеральний секретар ООН надсилає ці доповіді всім дер-
жавам-сторонам.

3. Кожну доповідь розглядає Комітет, який може зробити 
такі зауваження загального характеру щодо доповіді, які він 
вважатиме за доцільні, і надсилає їх відповідній державі-сто-
роні. Дана держава-сторона може у відповідь подати Комітету 
будь-які зауваження, які вона вважає за доречні.

4. Комітет на свій розсуд може вирішити включити будь-які 
зауваження, зроблені ним згідно з пунктом 3 цієї статті, разом 
із зауваженнями до них, одержаними від відповідної держави-
сторони, до своєї річної доповіді, що готується згідно зі стат-
тею 24. На прохання відповідної держави-сторони Комітет 
може також включити примірник доповіді, поданої згідно з 
пунктом 1 цієї статті.

Стаття 20

1. Якщо Комітет одержує вірогідну інформацію, яка, на його 
думку, містить цілком обгрунтовані дані про систематичне 
застосування катувань на території якої-небудь держави-сто-
рони, то він пропонує цій державі-стороні співробітничати у 
розгляді цієї інформації і з цією метою подати свої зауваження 
щодо даної інформації.

2. З урахуванням будь-яких зауважень, що можуть бути по-
дані відповідною державою-стороною, а також будь-якої іншої 
наявної в Комітеті інформації, що має стосунок до справи, Ко-
мітет може, якщо він вважає за доцільне, призначити одного або 
кількох своїх членів для проведення конфіденційного розсліду-
вання й термінового подання Комітетові відповідної доповіді.

3. Якщо згідно з пунктом 2 цієї статті проводиться розсліду-
вання, Комітет прагне налагодити співробітництво з відповід-
ною державою-стороною. За згодою цієї держави-сторони таке 
розслідування може включати відвідання її території.
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4. Після розгляду результатів проведеного членом або чле-
нами розслідування, поданих відповідно до пункту 2 цієї стат-
ті, Комітет надсилає відповідній державі-стороні ці результати 
разом з будь-якими зауваженнями чи пропозиціями, які зда-
ються доцільними в даній ситуації.

5. Уся робота Комітету, зазначена в пунктах 1–4 цієї статті, 
має конфіденційний характер, і на всіх етапах цієї роботи слід 
прагнути до співробітництва з державою-стороною. Після за-
вершення такої роботи щодо розслідування, проведеного згід-
но з пунктом 2, Комітет може після консультацій з відповід-
ною державою-стороною прийняти рішення про включення 
короткого звіту про результати цієї роботи до своєї щорічної 
доповіді, яка готується відповідно до статті 24.

Стаття 21

1. Згідно з цією статтею будь-яка держава-сторона цієї Кон-
венції може в будь-який час заявити, що вона визнає компе-
тенцію Комітету одержувати й розглядати повідомлення, що 
стосуються заяв однієї держави-сторони про те, що інша держа-
ва-сторона не виконує своїх зобов’язань за цією Конвенцією. 
Такі повідомлення можуть прийматися й розглядатися згідно з 
процедурами, викладеними в цій статті, лише в тому разі, якщо 
вони подані державою-стороною, що зробила заяву про виз-
нання щодо себе компетенції Комітету. Комітет не розглядає 
повідомлень по цій статті, якщо вони стосуються держави-сто-
рони, яка не зробила такої заяви. Повідомлення, одержані згід-
но з цією статтею, розглядаються за такою процедурою:

а) якщо яка-небудь держава-сторона вважає, що інша дер-
жава-сторона не виконує положень цієї Конвенції, то 
вона може письмовим повідомленням довести це пи-
тання до відома зазначеної держави-сторони. Протягом 
трьох місяців після отримання цього повідомлення дер-
жава-адресат подає в письмовій формі державі, що пос-
лала таке повідомлення, пояснення або будь-яку іншу за-
яву з роз’ясненням з цього питання, де мають міститися, 
наскільки це можливо й доцільно, посилання на внутріш-
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ні процедури й заходи, яких було вжито, буде вжито чи 
може бути вжито з цього питання;

b) якщо питання не розв’язане задовільно для обох від-
повідних держав-сторін протягом шести місяців після 
одержання державою-адресатом первісного повідомлен-
ня, будь-яка з цих держав має право передати це питання 
в Комітет, сповістивши про це Комітет та іншу державу;

с) Комітет розглядає питання, передане йому згідно з цією 
статтею, лише після того, як він упевниться, що в даному 
разі всі доступні внутрішні заходи були вжиті й вичер-
пані відповідно до загальновизнаних принципів міжна-
родного права. Це правило не діє в тих випадках, коли 
застосування цих заходів невиправдано затягується й 
навряд чи надасть ефективну допомогу особі, яка є жерт-
вою порушення цієї Конвенції;

d) під час розгляду повідомлень за цією статтею Комітет 
проводить закриті засідання;

е) з додержанням положень підпункту (с) Комітет надає пос-
луги відповідним державам-сторонам з метою дружнього 
вирішення спору на підставі поваги до зобов’язань, перед-
бачених у цій Конвенції. З цієї метою Комітет може за не-
обхідності заснувати спеціальну погоджувальну комісію;

f) з будь-якого переданого йому згідно з цією статтею пи-
тання Комітет може закликати відповідні держави-сто-
рони, зазначені в пункті (b), подати будь-яку інформа-
цію, що стосується справи;

g) відповідні держави-сторони, зазначені в підпункті (b), 
мають право бути представленими при розгляді питання 
в Комітеті й робити усні і/чи письмові заяви;

h) Комітет протягом дванадцяти місяців від дня одержання 
повідомлення згідно з підпунктом (b) сповіщає:

 і)  якщо досягається рішення в рамках положень підпун-
кту (е), то Комітет обмежується у своєму повідомленні 
коротким викладом фактів і досягнутого рішення;

 іі)  якщо рішення в рамках положень підпункту (е) не до-
сягнуто, то Комітет обмежується у своєму повідомлен-
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ні коротким викладом фактів; письмові заяви і записи 
усних заяв, поданих відповідними державами-сторо-
нами, додаються до повідомлення.

З кожного питання повідомлення Комітету надсилається 
відповідним державам-сторонам.

2. Положення цієї статті набувають чинності, коли п’ять 
дер жав-сторін цієї Конвенції зроблять заяви відповідно до 
пункту 1 цієї статті. Такі заяви здаються державами-сторо-
нами на зберігання Генеральному секретареві Організації 
Об’єднаних Націй, який надсилає їх примірники іншим дер-
жавам-сторонам. Заява може бути в будь-який час відклика-
на шляхом повідомлення Генерального секретаря. Таке від-
кликання не повинно завдавати шкоди розгляду будь-якого 
питання, що є предметом повідомлення, уже переданого 
згідно з цією статтею; ніякі наступні повідомлення будь-
якої держави-сторони не приймаються згідно з цією статтею 
після одержання Генеральним секретарем повідомлення про 
відкликання заяви, якщо відповідна держава-сторона не зро-
била нової заяви.

Стаття 22

1. Держава-сторона цієї Конвенції може в будь-який час за-
явити згідно з цією статтею, що вона визнає компетенцію Комі-
тету одержувати й розглядати повідомлення осіб, що перебува-
ють під її юрисдикцією, які стверджують, що вони є жертвами 
порушення державою-стороною положень Конвенції, або пові-
домлення такого роду, що надходять від їх імені. Комітет не 
приймає жодних повідомлень, якщо вони стосуються держави-
сторони, яка не зробила такої заяви.

2. Комітет вважає неприйнятним будь-яке повідомлення 
згідно з цією статтею, що є анонімним або, на його думку, є ре-
зультатом зложивання правом на подання таких повідомлень, 
або несумісне з положеннями цієї Конвенції.

3. З урахуванням положень пункту 2 Комітет доводить будь-
яке повідомлення, подане йому згідно з цією статтею, до відо-
ма держави-сторони цієї Конвенції, яка зробила заяву згідно з 
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пунктом 1 цієї статті і яка нібито порушує ті чи інші положення 
Конвенції. Протягом шести місяців держава, що одержала пові-
домлення, подає до Комітету письмові пояснення або заяви, що 
уточнюють питання й будь-які заходи, які могли бути прийняті 
цією державою.

4. Комітет розглядає одержані згідно з цією статтею пові-
домлення у світлі всієї інформації, представленої йому да-
ною особою або від її імені та відповідною державою-сторо-
ною.

5. Комітет не розглядає жодних повідомлень від будь-якої 
особи згідно з цією статтею, якщо він не переконається, що:

а) це саме питання не розглядалося й не розглядається за 
якою-небудь процедурою міжнародного розслідування 
чи врегулювання;

b) дана особа вичерпала всі наявні внутрішні заходи право-
вого захисту; це правило не діє в тих випадках, коли за-
стосування цих заходів невиправдано затягує допомогу й 
навряд чи надасть ефективну допомогу особі, яка є жерт-
вою порушення цієї Конвенції.

6. Під час розгляду повідомлень за цією статтею Комітет 
проводить закриті засідання.

7. Комітет подає свої думки відповідній державі-стороні й 
даній особі.

8. Положення цієї статті набувають чинності, коли п’ять дер-
жав-сторін цієї Конвенції зроблять заяви відповідно до пунк-
ту 1 даної статті. Такі заяви держави-сторони здають на збері-
гання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй. 
Заява може бути в будь-який час відкликана шляхом повідом-
лення Генерального секретаря. Таке відкликання не може за-
вдавати шкоди розгляду будь-якого питання, що є предметом 
повідомлення, уже переданого згідно з цією статтею; жодні на-
ступні повідомлення, що надсилаються будь-якою особою чи 
від її імені, не приймаються згідно з цією статтею після одер-
жання Генеральним секретарем повідомлення про відкликання 
заяви, якщо відповідна держава-сторона не зробила нової за-
яви. 
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Стаття 23

Члени Комітету і спеціальних погоджувальних комісій, які 
можуть бути призначені відповідно до підпункту (е) пункту 1 
статті 21, мають право на пільги, привілеї та імунітети експер-
тів, що діють за завданням Організації Об’єднаних Націй, як це 
передбачено у відповідних розділах Конвенції про привілеї та 
імунітети ООН (995_150). 

Стаття 24

Комітет представляє державам-сторонам і Генеральній 
Асамблеї ООН річну доповідь про свою роботу згідно з цією 
Конвенцією.

ЧАСТИНА III

Стаття 25

1. Ця Конвенція відкрита для підписання всіма державами.
2. Ця Конвенція підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамо-

ти здаються на зберігання Генеральному секретареві Організа-
ції Об’єднаних Націй. 

Стаття 26

Ця Конвенція відкрита для приєднання всіх держав. Приєд-
нання здійснюється шляхом здачі на зберігання документа про 
приєднання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних 
Націй. 

Стаття 27
1. Ця Конвенція набуває чинності на тридцятий день піс-

ля здачі на зберігання Генеральному секретареві Організації 
Об’єднаних Націй двадцятої ратифікаційної грамоти або доку-
мента про приєднання.

2. Для кожної держави, яка ратифікує цю Конвенцію або 
приєднається до неї після здачі на зберігання двадцятої ратифі-
каційної грамоти чи документа про приєднання, ця Конвенція 
набуває чинності на тридцятий день після здачі на зберігання її 
власної ратифікаційної грамоти або документа про приєднання. 
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Стаття 28
1. Будь-яка держава під час підписання чи ратифікації цієї 

Конвенції або приєднання до неї може заявити про те, що вона 
не визнає компетенцію Комітету, визначену в статті 20.

2. Будь-яка держава-сторона, що зробила застереження 
згідно з пунктом 1 цієї статті, може в будь-який час зняти свої 
застереження, сповістивши про це Генерального секретаря Ор-
ганізації Об’єднаних Націй.

Стаття 29

1. Будь-яка держава-сторона цієї Конвенції може запропо-
нувати поправку й подати її Генеральному секретареві Органі-
зації Об’єднаних Націй. Генеральний секретар надсилає таку 
поправку державам-сторонам з проханням повідомити йому, чи 
висловлюються вони за скликання конференції держав-сторін 
з метою розгляду цієї пропозиції і проведення по ній голосу-
вання. Якщо протягом чотирьох місяців з дати надсилання та-
кого листа принаймні одна третина держав-сторін висловиться 
за таку конференцію, Генеральний секретар скликає конферен-
цію під егідою Організації Об’єднаних Націй. Будь-яку поп-
равку, прийняту більшістю держав-сторін, які присутні й голо-
сують на цій конференції, Генеральний секретар надсилає всім 
державам-сторонам на затвердження.

2. Поправка, прийнята згідно з пунктом 1 цієї статті, набуває 
чинності після того, як дві третини держав-сторін цієї Конвенції 
повідомлять Генерального секретаря про прийняття ними даної 
поправки згідно зі своїми конституційними процеду рами.

3. Коли поправки набувають чинності, вони стають 
обов’язковими для тих держав-сторін, які їх прийняли, а для 
інших держав-сторін залишаються обов’язковими ті положен-
ня цієї Конвенції і будь-які попередні поправки, які були ними 
прийняті.

Стаття 30

1. Будь-який спір між двома або кількома державами-сторо-
нами щодо тлумачення або застосування цієї Конвенції, який 
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не може бути вирішено шляхом переговорів, передається на 
прохання однієї зі сторін на арбітраж. Якщо протягом шести 
місяців з дати подання прохання про арбітраж сторонам не 
вдалося досягти згоди щодо організації арбітражу, на прохання 
будь-якої зі сторін спір може бути переданий в Міжнародний 
Суд згідно зі Статутом Суду (995_010).

2. Кожна держава під час підписання чи ратифікації цієї 
Конвенції або при приєднанні до неї може заявити про те, що 
вона не вважає себе зв’язаною зобов’язаннями, положеннями 
пункту 1 цієї статті. Інші держави-сторони не будуть зв’язані 
положеннямипункту 1 цієї статті щодо будь-якої держави-сто-
рони, яка зробила таке застереження.

3. Будь-яка держава-сторона, яка зробила застереження 
згідно з пунктом 2 цієї статті, може в будь-який час зняти своє 
застереження, сповістивши про це Генерального секретаря Ор-
ганізації Об’єднаних Націй. 

Стаття 31

1. Будь-яка держава-сторона може денонсувати цю Конвен-
цію шляхом письмового повідомлення Генерального секретаря 
Організації Об’єднаних Націй. Денонсація набуває чинності че-
рез рік після отримання повідомлення Генеральним секретарем.

2. Така денонсація не звільняє державу-сторону від її 
зобов’язань згідно з цією Конвенцією за будь-які дії чи упу-
щення, що мали місце до дати набуття чинності денонсацією, 
і денонсація не завдає жодної шкоди розгляду будь-якого пи-
тання, яке вже розглядалося Комітетом до дати набуття денон-
сацією чинності.

3. Після дати набуття денонсацією чинності для будь-якої 
держави-сторони Комітет не розпочинає розгляд нових питань, 
що стосуються даної держави. 

Стаття 32
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй пові-

домляє всі держави - члени ООН та всі інші держави, що під-
писали цю Конвенцію або приєдналися до неї, про:
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а) підписання, ратифікацію та приєднання відповідно до 
статей 25 і 26;

b) дату набуття чинності цією Конвенцією відповідно до 
статті 27 та дату набуття чинності будь-якими поправка-
ми відповідно до статті 29;

с) денонсації відповідно до статті 31.

Стаття 33
1. Ця Конвенція, англійський, арабський, іспанський, китай-

ський, російський і французький тексти якої є автентичними, 
здається на зберігання Генеральному секретареві Організації 
Об’єднаних Націй.

2. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй над-
силає завірені примірники цієї Конвенції усім державам.

10 грудня 1984 року.

* * *

Конвенція підписана від імені Уряду Української РСР 
27 лютого 1986 року в Нью-Йорку.

Ратифікована Президією Верховної Ради Української РСР 
26 січня 1987 року з такими застереженнями, зробленими при 
підписанні:

«Українська РСР не визнає компетенцію Комітету проти 
катувань, визначену статтею 20 Конвенції»;

 «Українська РСР не вважає себе зв’язаною положеннями 
пункту 1 статті 30 Конвенції».

Відомості Верховної Ради Української Радянської 
Соціалістичної Республіки. — 1987. — № 6. — Ст. 101. 

Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 14 бе-
резня 1989 року застереження до пункту 1 статті 30 Конвенції 
зняте.

При повідомленні про зняття застереження зроблена за-
ява, за якою відповідне положення статті 30 Конвенції буде 
поширюватися на спори щодо тлумачення і застосування 
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на випадки, які можуть виникнути після дати повідомлення 
Генеральному секретареві ООН про зняття застережень Ук-
раїнської РСР. 

Відомості Верховної Ради 
Української РадянськоїСоціалістичної Республіки. — 

1989. — № 13. — Ст. 108.
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ЗВІД ПРИНЦИПІВ ЗАХИСТУ ВСІХ ОСІБ, 
ЯКІ ПІДДАЮТЬСЯ ЗАТРИМАННЮ 

АБО УВ’ЯЗНЕННЮ У БУДЬFЯКІЙ ФОРМІ

Резолюція 43/173 
Генеральної Асамблеї ООН 

від 9 грудня 1988 р.

Генеральна Асамблея,
посилаючись на свою резолюцію 35/177 від 15 грудня 1980 р., 

в якій вона поклала на Шостий комітет завдання розробки про-
екту зводу принципів захисту всіх осіб, які піддаються затри-
манню або ув’язненню у будь`якій формі, і постановила засну-
вати з цією метою робочу групу відкритого складу,

беручи до уваги доповідь Робочої групи за проектом зводу 
принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню або 
ув’язненню у будь`якій формі1, що провела засідання в ході 
сорок третьої сесії Генеральної Асамблеї і завершила розробку 
проекту зводу принципів,

враховуючи, що Робоча група прийняла рішення представи-
ти текст проекту зводу принципів Шостому комітету для роз-
гляду і прийняття2, будучи переконаною в тому, що прийняття 
проекту зводу принципів зробить вагомий внесок в захист прав 
людини,

зважаючи на необхідність забезпечення широкого поширен-
ня тексту зводу принципів,

1. затверджує Звід принципів захисту всіх осіб, які підда-
ються затриманню або ув’язненню у будь`якій формі , текст 
якого додається до даної резолюції; 

2. виражає свою вдячність Робочій групі щодо проекту зво-
ду принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню 
або ув’язненню у будь`якій формі3, за її важливий внесок у роз-
робку зводу принципів;

1 А/С.6/43/L.9.
2 Там само, пункт 4.
3 А/С.6/43/L.9.
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3. просить Генерального секретаря інформувати держави` 
члени Організації Об’єднаних Націй і членів спеціалізованих 
установ про прийняття Зводу принципів; 

4. закликає докласти всіх зусиль для широкого поширення і 
дотримання Зводу принципів.

76`е пленарне засідання, 
9 грудня 1988 р.

Додаток 
Звід принципів захисту всіх осіб, 

які піддаються затриманню або ув’язненню 
у будьFякій формі

Сфера застосування Зводу принципів

Дані Принципи застосовуються для захисту всіх осіб, які 
піддаються затриманню або ув’язненню у будь`якій формі. 

Вживання термінів

Для цілей Зводу принципів:
а) слово «арешт» означає акт затримання особи за підоз-

рою у здійсненні будь`якого правопорушення або за рішенням 
будь`якого органу; 

b) слова «затримана особа» означають будь`яку особу, поз-
бавлену особистої свободи не в результаті засудження за здійс-
нення правопорушення;

с) слова «ув’язнена особа» означають будь`яку особу, поз-
бавлену особистої свободи в результаті засудження за здій-
снення будь`якого правопорушення; d) слово «затримання» 
означає стан затриманої особи, визначення якої приводиться 
вище; 

е) слово «ув’язнення» означає стан ув’язненої особи, визна-
чення якої приводиться вище; 

f) слова «судовий або інший орган» означають судовий або 
інший орган відповідно до закону, статус і положення якого 
забезпечують максимально міцні гарантії компетентності, без-
сторонності і незалежності. 
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Принцип 1
Усі особи, піддані затриманню або ув’язненню у будь`якій 

формі, мають право на гуманне ставлення і повагу до гідності,що 
властива людській особі.

Принцип 2 
Арешт, затримання або ув’язнення здійснюються лише в 

суворій відповідності з положеннями закону і компетентними 
посадовими особами або особами, уповноваженими в цьому за-
коном.

Принцип 3 
В інтересах осіб, які піддаються затриманню або ув’язненню 

у будь`якій формі, не допускається жодне обмеження або при-
меншення будь`яких прав людини, що визнаються або існують 
у будь`якій державі відповідно до права, конвенцій, правил або 
звичаїв, на тій підставі, що ці права не визнаються або визна-
ються в меншому об’ємі у даному Зводі принципів.

Принцип 4 
Затримання або ув’язнення у будь`якій формі і всі заходи, 

що стосуються права людини, щодо затриманих або осіб, які 
знаходяться в ув’язненні, повинні здійснюватися через пос-
танову або підлягати ефективному контролю судового або ін-
шого органу.

Принцип 5
1. Дійсні принципи застосовуються до всіх осіб в межах те-

риторії будь`якої даної держави без будь`якої відмінності, як 
то відносно раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії або віру-
вання, політичних або інших переконань, національного, ет-
нічного або соціального походження, майнового, кастового або 
іншого стану.

2. Заходи, що вживаються в рамках закону і призначені спе-
ціально для захисту прав і особливого статусу жінок, особливо 
вагітних жінок і матерів, що годують, а також дітей, підлітків, 
осіб літнього віку, хворих або інвалідів, — не розглядаються як 
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дискримінаційні. Питання про необхідність і застосування таких 
заходів завжди підлягає розгляду судовим або іншим органом.

Принцип 6
Жодна затримана або ув’язнена особа не повинна піддава-

тися тортурам або жорстоким, нелюдським або принижуючим 
гідність видам поводження або покарання1. Жодні обставини 
не можуть бути виправданням для тортур або інших жорсто-
ких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження 
або покарання. 

Принцип 7
1. Державам слід забороняти в законодавчому порядку 

будь`які дії, що суперечать правам і обов’язкам, які містяться 
в даних Принципах, накладати за такі дії відповідні санкції і 
проводити неупереджене розслідування по скаргах. 

2. Посадові особи, які мають підстави вважати, що сталося 
або може статися порушення даного Зводу принципів, повин-
ні повідомити про це вищі органи влади, і, якщо це необхідно, 
інші відповідні органи влади або органи, на які покладені пов-
новаження по нагляду за ситуацією або її урегулюванню.

3. Будь`яка інша особа, які має підстави вважати, що стало-
ся або може статися порушення даного Зводу принципів, має 
право повідомити про це у вищі по відношенню до причетних 
посадових осіб інстанції, а також інші відповідні органи влади 
або органи, на які покладені повноваження по нагляду за ситу-
ацією або її урегулюванню.

Принцип 8
До затриманих осіб застосовується режим, що відповідає їх 

статусу незасуджених осіб. В зв’язку з цим вони завжди, коли 

1 Термін «жорстокі, нелюдські або принижуючі гідність види поводження або пока-
рання» повинен тлумачитися так, щоб забезпечити, по можливості, найбільш широкий 
захист проти зловживань фізичного або психологічного характеру, включаючи утри-
мання затриманої або ув’язненої особи в умовах, що позбавляють її, тимчасово або 
постійно, будь-якого з її природних чуттів, таких як зір, слух, просторова або часова 
орієнтація.
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це можливо, розміщаються окремо від осіб, що знаходяться в 
ув’язненні.

Принцип 9
Органи влади, які здійснюють арешт особи, її затримання 

або органи, що ведуть розслідування справи, здійснюють лише 
повноваження, що надаються їм згідно із законом, і здійснення 
цих повноважень може бути оскаржене в судовому або іншому 
передбаченому законом органі.

Принцип 10
Кожному заарештованому повідомляються при арешті при-

чини його арешту і без зволікань повідомляється будь`яке 
пред’явлене йому звинувачення.

Принцип 11
1. Особа не може знаходитися у затриманні без надання 

ефективної можливості бути в терміновому порядку заслуха-
ним судовим або іншим органом. Затримана особа має право 
самостійно виступати на свій захист, або користуватися допо-
могою адвоката, як це передбачено законом.

2. До відома затриманої особи або його адвоката, якщо та-
кий є, без зволікань доводиться повна інформація про будь`яку 
постанову про затримання, а також про причини затримання.

3. Судовий або інший орган повинен мати повноваження 
для розгляду, у разі потреби, підстави для продовження затри-
мання. 

Принцип 12
1. Належним чином заносяться в протокол: 
а) причини арешту; 
b) час арешту цієї особи і час, коли така особа була перепро-

ваджена в місце утримання, а також час першої появи перед су-
довим або іншим органом,

с) прізвища відповідних посадових осіб правоохоронних ор-
ганів; 

d) точні дані відносно місця вмісту. 
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2. Такі протоколи представляються затриманому або його 
адвокату, якщо такий є, в затвердженій законом формі.

Принцип 13

Будь`якій особі у момент арешту і на початку затримання або 
ув’язнення або невдовзі після цього органом, відповідальним за 
арешт, затримання або ув’язнення, відповідно доводяться до ві-
дома і роз’яснюються її права і як вона може здійснити ці права.

Принцип 14

Особа, яка недостатньо добре розуміє або говорить мовою, 
що використовується властями, відповідальними за його арешт, 
затримання або ув’язнення, має право на якнайскоріше здобут-
тя на мові, яку він розуміє, інформації, що вказана в принци-
пах 10, 11 (пункт 2), 12 (пункт 1) і 13, і на здобуття допомоги 
перекладача, якщо необхідно — безкоштовної, у зв’язку з юри-
дичним розглядом після його арешту.

Принцип 15

Не дивлячись на винятки, що містяться в пункті 4 принци-
пу 16 і пункті 3 принципу 18, затриманій або особі, що знахо-
диться в ув’язненні може бути відмовлено у зв’язку із зовніш-
нім світом, і зокрема з його сім’єю або адвокатом, протягом 
періоду, що не перевищує декількох днів.

Принцип 16
1. Невдовзі після арешту і після кожного переведення з од-

ного місця затримання або ув’язнення в інше затримана або 
ув’язнена особа має право звернутися до компетентного ор-
гану із проханням повідомити членів його сім’ї або інших від-
повідних осіб за його вибором про його арешт, затримання або 
ув’язнення, або про переведення і про місце, в якому вона зна-
ходиться.

2. Якщо затримана або ув’язнена особа є іноземцем, їй по-
винно бути без зволікання повідомлено про її право зв’язатися 
за допомогою належних засобів з консульством або диплома-
тичним представництвом держави, громадянином якої вона 
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є, або з органом, який іншим чином має право отримати таке 
повідомлення відповідно до міжнародного права, або з пред-
ставником компетентної міжнародної організації, якщо вона є 
біженцем або будь`яким іншим чином знаходиться під захис-
том міжурядової організації. 

3. Якщо затримана або ув’язнена особа є неповнолітньою 
або не здатна усвідомити свої права, то згаданий компетент-
ний орган за своєю ініціативою бере на себе зобов’язання по 
повідомленню, згаданому в даному принципі. Особлива увага 
повинна приділятися повідомленню батьків і опікунів.

4. Будь`яке повідомлення, згадане в даному принципі, по-
винне бути відправленим або вирішеним компетентним орга-
ном без зволікання. Компетентний орган проте може відстро-
чити повідомлення на розумний період, якщо того вимагають 
виняткові обставини розслідування.

Принцип 17
1. Затримана особа має право на отримання юридичної до-

помоги від адвоката. Вона невдовзі після арешту інформується 
компетентним органом про своє право, і йому надаються ро-
зумні можливості для здійснення цього права.

2. Якщо затримана особа не має адвоката за власним вибо-
ром, вона у всіх випадках, коли цього вимагають інтереси пра-
восуддя, має право скористатися послугами адвоката, призна-
ченого для нього судовим або іншим органом, без оплати його 
послуг, якщо ця особа не має в своєму розпорядженні достатніх 
коштів.

Принцип 18 
1. Затримана або ув’язнена особа має право зв’язуватися і 

консультуватися з адвокатом. 
2. Затриманій або ув’язненій особі надаються необхідний 

час і умови для проведення консультацій зі своїм адвокатом.
3. Право затриманої або ув’язненої особи на його відвідини 

адвокатом, на консультації і на зв’язок з ним, без зволікання 
або цензури і в умовах повної конфіденційності, не може бути 
тимчасово скасоване або обмежене, окрім виняткових обста-
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вин, які визначаються законом або встановленими відповід-
но до закону правилами, коли на думку судового або іншого 
органу це необхідно для підтримки безпеки і порядку.

4. Побачення затриманої або ув’язненої особи з її адвокатом 
можуть мати місце в умовах, що дозволяють посадовій особі 
правоохоронних органів бачити їх, але не чути.

5. Зв’язок затриманої або ув’язненої особи з її адвокатом не 
може використовуватися як свідчення проти обвинуваченого 
або ув’язненої особи, якщо вона не має стосунку до скоюваного 
злочину або злочину, що планується. 

Принцип 19 
Затриманій або ув’язненій особі зокрема надається право 

на відвідини членами сім’ї і листування з ними, а також від-
повідну можливість контактувати із зовнішнім світом згідно з 
розумними умовами і обмеженнями, що містяться в законі і у 
встановлених відповідно до закону правилах.

Принцип 20
На прохання затриманої або ув’язненої особи вона утри-

мується, якщо це можливо, у місці затримання або ув’язнення, 
що знаходиться на розумній відстані від його звичайного місця 
мешкання.

Принцип 21
1. Забороняється зловживати положенням затриманої 

ув’язненої особи з метою примусу його до зізнання, будь`якому 
іншому викриванню особою самої себе або наданню свідчень 
проти будь`якої іншої особи. 

2. Жодна затримана особа не повинна піддаватися під час 
допиту насильству, погрозам або таким методам дізнання, які 
порушують її здатність приймати рішення або виносити суд-
ження.

Принцип 22
Жодна затримана або ув’язнена особа не повинна навіть з 

її згоди піддаватися будь`яким медичним або науковим дослі-
дам, що можуть нанести шкоду її здоров’ю. 
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Принцип 23
1. Тривалість будь`якого допиту затриманої або ув’язненої 

особи і перерв між допитами, а також прізвища посадових 
осіб, що проводять допит, та інших присутніх осіб фіксують-
ся і затверджуються згідно із формою, що передбачена зако-
ном. 

2. Затримана або ув’язнена особа або його адвокат, коли це 
передбачено законом, мають доступ до інформації, про яку го-
вориться в пункті 1 даного принципу.

Принцип 24
Затриманій або ув’язненій особі надається можливість 

пройти належне медичне обстеження в якнайкоротший термін 
після її прибуття у місце затримання або ув’язнення; згодом їй 
надається медичне обслуговування і лікування кожного разу, 
коли в цьому виникає необхідність. Обслуговування і ліку-
вання надаються безкоштовно.

Принцип 25
Затримана або ув’язнена особа або її адвокат, за умови до-

тримання лише розумних умов, необхідних для підтримки без-
пеки і порядку в місці затримання або ув’язнення, мають право 
звертатися в судовий або інший орган з клопотанням чи про-
ханням про повторне медичне обстеження або висновок.

Принцип 26
Факт проходження затриманою або ув’язненою особою 

медичного обстеження, прізвище лікаря і результати такого 
обстеження належним чином фіксуються в протоколі. Забез-
печується доступ до цього протоколу. Способи такого доступу 
визначаються відповідними нормами національного законо-
давства.

Принцип 27
Недотримання цих принципів при отриманні доказів бе-

реться до уваги при визначенні допустимості таких доказів 
проти затриманої або ув’язненої особи.
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Принцип 28

Затримана або ув’язнена особа має право отримувати в ме-
жах наявних засобів, якщо постачання відбувається з держав-
них джерел, в розумних кількостях учбові, художні і інформа-
ційні матеріали при дотриманні розумних умов, забезпечуючи 
безпеку і порядок в місцях затримання або ув’язнення. 

Принцип 29

1. В цілях спостереження за суворим дотриманням відповід-
них законів і правил місця затримання регулярно відвідуються 
кваліфікованими і достатньо досвідченими особами, що при-
значаються і відповідальні перед компетентними властями, 
відмінними від властей, в безпосередньому віданні яких знахо-
дяться місця затримання або ув’язнення.

2. Затримана або ув’язнена особа має право вільно і в умовах 
повної конфіденційності спілкуватися з особами, які відвіду-
ють місця затримання або ув’язнення відповідно до пункту 1 
при дотриманні розумних умов, необхідних для забезпечення 
безпеки і порядку в таких місцях.

Принцип 30

1. Характер поведінки затриманої або ув’язненої особи , що 
є дисциплінарним правопорушенням під час затримання або 
ув’язнення , вигляд і тривалість дисциплінарного покарання, 
яке може бути накладене, а також власті, до компетенції яких 
входить призначення такого покарання, мають бути точно виз-
начені в належним чином опублікованих законах або встанов-
лених відповідно до закону правилах.

2. Затримана або ув’язнена особа має право бути заслуха-
ною до накладення дисциплінарних санкцій. Вона має право 
оскаржити такі заходи перед вищими властями. 

Принцип 31

Відповідні власті вживають заходи для забезпечення згід-
но з національним законодавством, у разі потреби, допомоги 
членам сімей затриманих або ув’язнених осіб, що знаходяться 
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на їх утриманні, особливо неповнолітнім особам, і приділяють 
особливу увагу належній опіці над дітьми, що залишилися без 
нагляду.

Принцип 32

1. Затримана особа або його адвокат мають право у будь`
який час ініціювати відповідно до внутрішнього законодавс-
тва розгляд перед судовим або іншим органом для запере-
чення законності затримання цієї особи з метою досягнення 
негайного його звільнення, якщо таке затримання є незакон-
ним. 

2. Згаданий в пункті 1 розгляд має бути простим, швидким і 
безкоштовним для осіб, що не мають відповідних коштів. Влас-
ті, що здійснюють затримання, повинні без невиправданих 
затримок представити затриману особу органу, що розглядає 
його справу.

Принцип 33

1. Затримана або ув’язнена особа або його адвокат мають 
право направити в органи, відповідальні за управління місцем 
затримання або ув’язнення, і у вищі інстанції, а у разі потре-
би — до відповідних органів, уповноваженим розглядати скар-
ги або надавати засоби захисту, — прохання або скаргу щодо 
поводження з даною особою, зокрема у випадку тортур або 
іншого жорстокого, нелюдського або принижуючого людську 
гідність способу поводження. 

2. У тих випадках, коли ні затримана чи ув’язнена особа, ні 
його адвокат не мають можливості здійснити його право від-
повідно до пункту 1, таке право можуть здійснити член сім’ї 
затриманої або ув’язненої особи, або будь`яка інша особа, яка 
в курсі цієї справи.

3. Забезпечується конфіденційний характер прохання або 
скарги, якщо про це просить подавець прохання або скарги.

4. Кожне прохання або скарга без зволікань розглядається, 
і відповідь дається без невиправданої затримки. В разі відхи-
лення цього прохання або скарги або в разі невиправданої за-
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тримки подавець прохання або скарги може направити її в су-
довий або інший орган. Як затримана або ув’язнена особа, так 
і будь`який подавець прохання або скарги відповідно до пун-
кту 1 не можуть піддаватися переслідуванням через подання 
прохання або скарги.

Принцип 34

Якщо смерть або зникнення затриманої або ув’язненої 
особи відбувається під час його затримання або ув’язнення, 
то судовий або інший орган проводить розслідування або за 
своєю власною ініціативою, або на прохання члена сім’ї такої 
особи або будь`якої особи, що має відомості по даній справі. 
Якщо це виправдано обставинами, то таке розслідування про-
водиться на такій самій процедурній основі кожного разу, 
коли смерть або зникнення відбувається невдовзі після закін-
чення терміну затримання або ув’язнення. Результати такого 
розслідування або доповідь про нього надаються за прохан-
ням, якщо це не шкодить кримінальному розслідуванню, що 
проводиться. 

Принцип 35

1. Збитки, нанесені в результаті дій або упущень державної 
посадової особи чи порушень прав, що містяться в даних при-
нципах, підлягають відшкодуванню згідно із діючими нормами 
про відповідальність, передбаченими внутрішнім законодавс-
твом. 

2. Інформація, яку потрібно зафіксувати згідно із даними 
принципами, надається відповідно до процедур, що передба-
чаються національним законодавством, для використання при 
пред’явленні позовів про відшкодування збитків відповідно до 
даного принципу.

Принцип 36

1. Затримана особа, що підозрюється або обвинувачується 
у скоєнні кримінального злочину, вважається невинною і має 
право на поводження з нею як з такою до тих пір, поки її вин-
ність не буде доведена згідно із законом в ході відкритого судо-
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вого розгляду, на якому вона мала б в своєму розпорядженні всі 
гарантії, необхідні для свого захисту.

2. Арешт або затримання такої особи на період проведен-
ня слідства і судового розгляду здійснюється лише в цілях 
відправлення правосуддя на підставах і відповідно до умов і 
процедур, встановлених законом. Забороняється введення об-
межень стосовно такої особи, у яких немає безпосередньої не-
обхідності з точки зору цілей затримання або усунення переш-
код для ходу розслідування або відправлення правосуддя, або 
підтримки безпеки і порядку у місці затримання.

Принцип 37

Особа, затримана за кримінальним звинуваченням має бути 
невдовзі після її арешту представлена судовому або іншому 
органу, визначеному законом. Такий орган повинен без зволі-
кання прийняти рішення щодо законності і необхідності затри-
мання. Ніхто не може бути затриманий на період проведення 
слідства або судового розгляду без письмової постанови такого 
органу. Затримана особа, коли її доправлять до такого органу, 
має право виступити із заявою з приводу поводження з нею у 
період затримання. 

Принцип 38 

Особа, яка затримана за кримінальним звинуваченням, має 
право на судовий розгляд в розумний термін або на звільнення 
до суду.

Принцип 39 

За винятком особливих випадків, передбачених законом, і 
якщо судовий або інший орган не прийме іншого рішення на 
користь відправлення правосуддя, особі, затриманій за кримі-
нальним звинуваченням, надається можливість отримати 
звільнення на період проведення суду за умовами, які можуть 
встановлюватися відповідно до закону. Такий орган тримає пи-
тання про необхідність затримання в полі зору.
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Загальне положення
Ніщо в даному Зводі принципів не повинно тлумачитися в 

сенсі обмеження або відходу від будь`якого права, як воно виз-
начене в Міжнародному пакті про цивільні і політичні права1 
(995_043).

«Права людини і професійні стандарти для працівників 
міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних 
організацій» Українсько`американське бюро захисту прав лю-
дини 

Амстердам—Київ, 
1996 р.

1 Див. Резолюцію 2200 A (XXI).
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ДЕКЛАРАЦІЯ 
ПРО ЗАХИСТ УСІХ ОСІБ ВІД КАТУВАНЬ 

ТА ІНШИХ ЖОРСТОКИХ, НЕЛЮДСЬКИХ 
АБО ТАКИХ, ЩО ПРИНИЖУЮТЬ ГІДНІСТЬ, 

ВИДІВ ПОВОДЖЕННЯ ТА ПОКАРАННЯ

Прийнята резолюцією 3452 (XXX) Генеральної Асамблеї ООН 
від 9 грудня 1975 року

Генеральна Асамблея, 
враховуючи, що відповідно до принципів, проголошених у 

Статуті Організації Об’єднаних Націй, визнання властивої лю-
дині гідності та рівних і невід’ємних прав усіх членів людської 
спільноти є основою свободи, справедливості та миру в усьому 
світі, 

враховуючи, що ці права випливають з властивої людині гід-
ності, 

враховуючи також зобов’язання держав згідно зі Статутом, 
зокрема статтею 55, сприяти загальній повазі і дотриманню 
прав людини та основних свобод, 

враховуючи статтю 5 Загальної декларації прав людини та 
статтю 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 
права, обидві з яких передбачають, що ніхто не може зазнавати 
катувань чи жорстокого, нелюдського або такого, що принижує 
гідність видів поводження та покарання, 

приймає Декларацію про захист усіх осіб від катувань та 
інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гід-
ність, видів поводження та покарання, текст якої додається до 
цієї резолюції, в якості основного принципу для всіх держав 
та інших самостійних одиниць, що здійснюють ефективну 
владу. 



281

Розділ V. Правові джерела і матеріали з питань заборони катувань

ДОДАТОК 
до Декларації про захист усіх осіб від катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, 
видів поводження та покарання

Стаття 1
1. Для цілей цієї Декларації катування означає будь-яку 

дію, за допомогою якої людині навмисно заподіюється силь-
ний біль або страждання, фізичне чи розумове, з боку офіцій-
ної особи або за її підбурювання з метою отримання від неї або 
від третьої особи інформації або зізнань, покарання її за дії, які 
вона скоїла або у вчиненні яких підозрюється, або залякуван-
ня її або інших осіб. До цього тлумачення не включаються біль 
або страждання, що виникають лише через законне позбавлен-
ня волі, з огляду на стан, властивий цьому або внаслідок цього, 
тією мірою, наскільки це сумісно з Мінімальними стандартни-
ми правилами поводження з ув’язненими. 

2. Катування є посиленим і навмисним видом жорстокого, 
нелюдського або такого, що принижує гідність поводження та 
покарання. 

Стаття 2
Будь-яка дія, що представляє собою катування або інші 

жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність види 
поводження та покарання, є образою людської гідності і по-
винна бути засуджена як порушення цілей Статуту Організації 
Об’єднаних Націй і порушення прав людини та основних сво-
бод, проголошених у Загальній декларації прав людини. 

Стаття 3
Жодна держава не може дозволяти або терпимо ставитися 

до катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижую-
чих гідність видів поводження та покарання. Виняткові обста-
вини, такі, як стан війни чи загроза війни, внутрішня політич-
на нестабільність чи будь-який інший надзвичайний стан, не 
можуть служити виправданням для катувань або інших жор-
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стоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 
поводження та покарання. 

Стаття 4
Кожна держава повинна, відповідно до положень цієї Де-

кларації, вживати ефективних заходів для того, щоб не допус-
кати катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження та покарання у сфері 
її юрисдикції. 

Стаття 5
Підготовка персоналу, що стоїть на варті дотримання зако-

ну, та підготовка інших офіційних осіб, які можуть нести від-
повідальність за осіб, позбавлених волі, повинна забезпечувати 
такий стан, за якого б повністю враховувалась заборона кату-
вань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижу-
ють гідність, видів поводження та покарання. Цю заборону, за 
необхідності, має бути також включено до загальних правил 
чи статутів, що стосуються обов’язків і функцій кожного, хто 
може мати справу з триманням під вартою таких осіб або по-
водженням із ними. 

Стаття 6
Кожна держава повинна систематично розглядати методи і 

практику ведення допиту і умови тримання під вартою і повод-
ження з особами, позбавленими волі, на її території, з тим щоб 
не допускати будь-яких випадків катування або інших жорс-
токих, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 
поводження та покарання. 

Стаття 7
Кожна держава повинна забезпечувати такий стан, за якого 

всі дії вчинення катувань, як це визначено у статті 1, розгля-
далися б відповідно до її кримінального права як злочини. Те 
саме має стосуватися дій, які представляють собою участь у 
катуваннях, співучасть у них, підбурювання чи намір завдати 
тортури. 
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Стаття 8
Будь-яка особа, яка стверджує, що вона піддалася катуванню 

або іншому жорстокому, нелюдському або такому, що принижує 
гідність виду поводження та покарання з боку офіційної особи 
або за її підбурювання, повинна мати право на пред’явлення 
скарги компетентним органам відповідної держави та на не-
упереджений розгляд ними справи. 

Стаття 9
Кожного разу, коли є розумні підстави вважати, що мало 

місце катування, як це визначено в статті 1, компетентні орга-
ни відповідної держави повинні негайно розпочати неуперед-
жене розслідування, навіть якщо скаргу не було пред’явлено 
офіційно. 

Стаття 10
Якщо розслідування відповідно до статті 8 або статті 9 вста-

новлює очевидність того, що мало місце катування, як визначе-
но у статті 1, проти такого порушника або порушників має бути 
порушено кримінальний процес відповідно до національного 
законодавства. Якщо буде виявлено, що звинувачення в інших 
видах жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гід-
ність поводження і покарання мають підстави, то проти такого 
порушника або порушників має бути порушено кримінальне, 
дисциплінарне або інше відповідне переслідування. 

Стаття 11
Коли доведено, що мало місце катування або інший жорсто-

кий, нелюдський або такий, що принижує гідність вид повод-
ження та покарання з боку офіційної особи або за її підбурюван-
ня, то відповідно до національного законодавства потерпілий 
отримує відшкодування або компенсацію. 

Стаття 12
Будь-яка заява, що, як встановлено, була зроблена під тор-

турами або в результаті іншого жорстокого, нелюдського або 
такого, що принижує гідність виду поводження та покарання, 
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не може залучатися як свідчення проти особи, якої стосується 
будь-яке судове переслідування, або проти будь-якої іншої осо-
би, що має відношення до судового переслідування.
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ДЕКЛАРАЦІЯ 
ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВОСУДДЯ 

ДЛЯ ЖЕРТВ ЗЛОЧИНІВ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ 
ВЛАДОЮ

Рекомендована до прийняття сьомим Конгресом Організа-
ції Об’єднаних Націй щодо запобігання злочинності та повод-
ження з правопорушниками, що відбувся в Мілані з 26 серпня 
по 6 вересня 1985 року, і схвалена Генеральною Асамблеєю в 
Резолюції 40/34 від 29 листопада 1985 року.

А. Жертви злочинів 
1. Під терміном «жертви» розуміються особи, яким індиві-

дуально чи колективно було завдано шкоди, включаючи тілес-
ні ушкодження або моральну шкоду, 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, 
заарештовано, передано до суду чи засуджено правопорушни-
ка, а також незалежно від родинних відносин між правопоруш-
ником та жертвою. Термін «жертва» у відповідних випадках 
включає близьких родичів чи утриманців безпосередньої жер-
тви, а також осіб, яким було завдано шкоду при спробі надати 
допомогу жертвам, що перебувають у тяжкому становищі, або 
запобігти віктимізації. 

3. Тези, що містяться у цій Декларації, стосуються всіх осіб 
без будь-яких відмінностей, незалежно від раси, кольору шкіри, 
статі, віку, мови, віросповідання, національності, політичних чи 
інших поглядів, культурних переконань чи практики, майново-
го, станового чи сімейного стану, етнічного або соціального по-
ходження та непрацездатності. 
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Доступ до правосуддя та справедливе поводження 

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. 

5. У тих випадках, коли це необхідно, слід створити і зміц-
нити судові та адміністративні механізми, для того, щоб за-
безпечити жертвам можливість отримувати компенсацію за 
допомогою офіційних або неофіційних процедур, які мали б 
оперативний характер, були б справедливими, недорогими та 
доступними. Жертви, що намагаються отримати компенсацію 
за допомогою таких механізмів повинні інформуватися про 
їхні права. 

6. Слід сприяти тому, щоб судові та адміністративні проце-
дури більшою мірою відповідали потребам жертв шляхом: 

a) надання жертвам інформації про їхню роль та про обсяг, 
терміни проведення та перебіг судового розгляду та про 
результати розгляду їхніх справ, особливо у випадках 
тяжких злочинів, а також у випадках, коли вони надісла-
ли запит про таку інформацію; 

b) забезпечення можливості викладу та розгляду думок та 
побажань жертв на відповідних етапах судового розгляду 
у тих випадках, коли зачіпаються їхні особисті інтереси, 
без шкоди для звинувачених та згідно з відповідною на-
ціональною системою правосуддя; 

с) надання належної допомоги жертвам протягом всього су-
дового розгляду; 

d) вжиття заходів для зведення до мінімуму незручностей 
для жертв, охорони їхнього особистого життя у випадках, 
коли це необхідно, та забезпечення їхньої безпеки, а та-
кож безпеки їх сімей та свідків з їхнього боку і захисту їх 
від залякування та помсти; 

е) запобігання невиправданих затримок при розгляді справ 
та виконанні постанов чи рішень про надання компенса-
ції жертвам. 
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7. У тих випадках, коли це необхідно, слід використати не-
офіційні механізми врегулювання спорів, включаючи посеред-
ництво, арбітраж та суди звичайного права чи місцеву практи-
ку, з тим, щоб сприяти примиренню і наданню відшкодування 
жертвам. 

Реституція 
8. За відповідних обставин правопорушники чи треті сторо-

ни, що несуть відповідальність за їхню поведінку, повинні на-
давати справедливу реституцію жертвам, їхнім сім’ям чи утри-
манцям. Така реституція має включати повернення власності 
або виплату за спричинені шкоду чи збитки, відшкодування 
витрат, понесених в результаті віктимізації, надання послуг та 
поновлення у правах. 

9. Урядам слід розглянути можливості включення реститу-
ції до своєї практики, положення та закони в якості однієї з мір 
покарання у кримінальних справах на додаток до інших кримі-
нальних санкцій. 

10. У випадках заподіяння серйозних збитків навколиш-
ньому середовищу реституція, якщо буде винесено відповідне 
рішення, повинна включати, наскільки це можливо, відновлен-
ня довкілля та інфраструктури, заміну майна громади та відш-
кодування витрат, пов’язаних з переселенням у тих випадках, 
коли такий збиток викликає необхідність переміщення гро-
мади. 

11. Коли державні посадові особи або інші представники, 
що діють офіційно чи напівофіційно, порушують національні 
кримінальні закони, жертви повинні отримати реституцію від 
держави, посадові особи або представники якої несуть відпові-
дальність за завдану шкоду. У тих випадках, коли уряд, за якого 
мала місце дія або бездіяльність, що призвели до віктимізації, 
вже не існує, реституція жертвам повинна надаватися держа-
вою або урядом-наступником. 

Компенсація 

12. У тих випадках, коли компенсацію неможливо отрима-
ти в повному обсязі від правопорушника чи від інших джерел, 
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державам слід вживати заходів щодо надання фінансової ком-
пенсації:

а) жертвам, які в результаті тяжких злочинів дістали знач-
них тілесних ушкоджень чи суттєво підірвали своє фі-
зичне або психічне здоров’я; 

b) сім’ям, зокрема утриманцям осіб, які померли або стали 
фізично чи психічно недієздатними в результаті такої 
віктимізації. 

13. Слід сприяти створенню, зміцненню та розширенню на-
ціональних фондів для надання компенсації жертвам. За не-
обхідності з цією метою можуть створюватися й інші фонди, у 
тому числі в тих випадках, коли держава, громадянином якої є 
жертва, не в змозі відшкодувати жертві завдану їй шкоду. 

Соціальна допомога 

14. Жертвам слід надавати необхідну матеріальну, медичну 
психологічну та соціальну допомогу по урядових, добровіль-
них, громадських та місцевих каналах. 

15. Слід інформувати жертви про наявність медичних та со-
ціальних послуг та іншої відповідної допомоги та забезпечити 
їм повну можливість користуватися ними. 

16. Працівникам поліції, системи правосуддя, охорони 
здоров’я, соціальних служб та іншому відповідному персоналу 
слід проходити підготовку, яка дозволяє забезпечити розумін-
ня ними потреб жертви та керівних принципів надання належ-
ної оперативної допомоги. 

17. При наданні послуг та допомоги жертвам слід приділяти 
увагу тим, хто має особливі потреби, зумовлені характером за-
вданої шкоди або факторами, згаданими вище в пункті 3. 

В. Жертви зловживання владою 

18. Під терміном «жертви» розуміються особи, яким ін-
дивідуально або колективно було завдано шкоди, включаючи 
тілесні ушкодження або моральну шкоду, емоційні страждан-
ня, матеріальні збитки або суттєве обмеження їх основних прав 
в результаті дії чи бездіяльності, що поки не є порушенням на-
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ціональних кримінальних законів, але є порушенням міжна-
родно визнаних норм, що стосуються прав людини. 

19. Державам слід розглянути питання про включення в на-
ціональні закони норм, які забороняють зловживання владою 
та передбачають засоби захисту для жертв таких зловживань. 
До таких засобів слід, зокрема, включити право на реституцію 
та/або компенсацію і необхідну матеріальну, медичну, психо-
логічну та соціальну допомогу та підтримку. 

20. Державам слід розглянути можливості укладання ба-
гатосторонніх міжнародних договорів, що стосуються жертв, 
визначення яких наводиться у пункті 18. 

21. Державам слід періодично переглядати існуючі закони та 
практику для забезпечення їх здатності реагувати на умови, що 
змінюються, у разі необхідності приймати та вводити в дію за-
конодавчі положення, які забороняють діяння, що являють со-
бою серйозні види зловживання політичною або економічною 
владою, і сприяють заходам та механізмам запобігання таких 
діянь, а також розвивати та широко забезпечувати відповідні 
права та засоби правового захисту для жертв таких діянь.
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МІНІМАЛЬНІ СТАНДАРТНІ ПРАВИЛА 
ПОВОДЖЕННЯ З УВ’ЯЗНЕНИМИ 

1957 р.

ВСТУП

Ідея розробки універсальних норм, які стосуються повод-
ження з ув’язненими, вперше була висунута Міжнародною 
кримінальною і пенітенціарною комісією, яка підготува-
ла збірник правил, що були схвалені Лігою Націй у 1934 р. 
У 1951 р. Комісію було розпущено, після того як провідну 
роль в міжнародній діяльності, що проводилась до того часу 
Комісією, стала відігравати Організація Об’єднаних Націй. 
Однак перш ніж передати свої функції Організації Об’єднаних 
Націй, Комісія переглянула текст правил, які мали бути пред-
ставлені першому Конгресові Організації Об’єднаних Націй 
з профілактики злочинності і поводження з ув’язненими, що 
відбувся в Женеві у 1955 р. 30 серпня Конгрес одностайно за-
твердив нові правила і рекомендував Економічній і Соціаль-
ній Раді схвалити їх. 

Після додаткового обговорення Рада схвалила Мінімаль-
ні стандартні правила поводження з ув’язненими [резолюція 
663 CI (XXIV) від 31 липня 1957 р.], затверджені першим Кон-
гресом. Правила відображають загальний принцип і практику 
поводження з ув’язненими. Це є мінімальні умови, що розгля-
даються Організацією Об’єднаних Націй як прийнятні і такі, 
що покликані також забезпечувати захист ув’язнених від пога-
ного поводження, особливо в тому, що стосується підтримуван-
ня дисципліни і застосування заходів щодо наведення порядку 
в пенітенціарних установах. У першій частині цієї брошури на-
водиться текст Мінімальних стандартних правил. 

Схваливши Правила, Рада рекомендувала урядам при-
хильно поставитись до їх прийняття і застосування в пенітен-
ціарних і виправних установах. Вона також рекомендувала їм 
кожні п’ять років повідомляти Генерального секретаря про хід 
застосування цих Правил. 
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Генеральна Асамблея також рекомендувала державам-чле-
нам докладати всіх можливих зусиль для забезпечення впро-
вадження Правил в їхніх пенітенціарних та виправних устано-
вах, а також брати їх до уваги при розробці своїх національних 
законодавств. 

Генеральний секретар публікує в «Міжнародному огляді 
політики в галузі кримінального права», виданнях Yearbook on 
Human Rights, Crime Prevention and Criminal Justice Newsletter 
та інших документах Організації Об’єднаних Націй будь-яку 
інформацію, що надсилають уряди про виконання цих реко-
мендацій. Він також уповноважений просити держави і різно-
манітні міжурядові і неурядові (громадські) організації надси-
лати додаткові відомості. 

За рекомендацією п’ятого Конгресу Організації Об’єднаних 
Націй з профілактики злочинності та поводження із ув’яз не-
ними, який відбувся у 1975 р., Економічна і Соціальна Рада [ре-
золюція 1993(LX) від 12 травня 1976 р.] просила свій Комітет 
для попередження злочинності і боротьби з нею вивчити сферу 
застосування Мінімальних стандартних правил по суті, питання 
про те, які категорії осіб, що підлягають затриманню, охоплені 
Правилами, і сформулювати комплекс процедур по здійсненню 
їх. Тобто подати рекомендації про те, як слід забезпечувати глас-
ність і дотримання цих Правил в національному пенітенціарно-
му праві, в тому числі про процедури представлення доповідей 
Організації Об’єднаних Націй з питань про їх застосування. 

Пізніше Комітет рекомендував розширити сферу застосуван-
ня деяких положень, аби забезпечити захист осіб, що були зааре-
штовані чи ув’язнені без пред’явлення звинувачення. Відповід-
но до цього Рада [резолюція 2076(LXII) від 13 травня 1977 р.] 
схвалила правило 95 для включення в Мінімальні стандартні 
правила. По суті, цим новим правилом передбачається, що осо-
бам, які заарештовані й доправлені до в’язниці без пред’явлення 
звинувачення, надається той самий захист, що й особам, які пе-
ребувають під арештом або очікують судового розслідування, а 
також засудженим особам; при цьому до них не будуть неправо-
мірно застосовуватись будь-які виправні заходи. 
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Комітет завершив розробку остаточного тексту проце-
дур виконання Мінімальних стандартних правил і предста-
вив його Економічній і Соціальній Раді у 1984 р. 25 травня 
цього ж року (резолюція 1984/47) Рада схвалила процедури 
ефективного виконання Мінімальних стандартних правил 
поводження з ув’язненими і запропонувала державам-чле-
нам враховувати їх в процесі виконання Правил і в своїх пе-
ріодичних доповідях, які подаються Організації Об’єднаних 
Націй. Рада просила Генерального секретаря надавати уря-
дам на їхнє прохання допомогу у виконанні цих Правил від-
повідно до нових процедур. Ці 13 процедур викладені в До-
датку до брошури. 

СТАНДАРТНІ ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ 
З УВ’ЯЗНЕНИМИ 

Попередні зауваження 

1. Правила, наведені нижче, не мають на меті детально опи-
сати взірцеву систему пенітенціарних установ, а призначені 
лише для того, щоб на основі загальновизнаних досягнень 
сучасної думки і з урахуванням найзадовільніших у наш час 
систем викласти те, що звичайно вважається правильним з 
принципового і практичного поглядів у галузі поводження з 
ув’язненими та в управлінні установами. 

2. З огляду на розмаїття юридичних, соціальних, економіч-
них і географічних умов зрозуміло, що не всі правила можна 
застосувати повсюди і одночасно. Вони повинні, однак, пок-
ликати до життя постійне прагнення до подолання практич-
них труднощів, що стоять на шляху до їх здійснення, оскіль-
ки загалом відбивають ті мінімальні умови, котрі Організація 
Об’єднаних Націй вважає прийнятними. 

3. З іншого боку, вони охоплюють поле діяльності, де гро-
мадська думка постійно йде вперед. Вони не мають на меті 
перешкоджати проведенню експериментів і введенню нової 
практики, які були б сумісні з викладеними в них принципами 
і спрямовані на досягнення окресленої в них мети. 
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4. 1) Частина I Правил стосується загального керівниц-
тва установами і може бути застосована до всіх категорій 
ув’язнених, незалежно від того, чи перебувають останні в 
ув’язненні за кримінальною чи цивільною справою, чи тільки 
під слідством або ж засуджені, включно з ув’язненими, що є 
предметом «заходів безпеки» або виправних заходів, призна-
чених суддею. 

2) У частині II викладаються правила, які застосовуються 
до особливих категорій, про які йде мова в кожному розділі. 
Однак правила, що фігурують у розділі А і стосуються засуд-
жених ув’язнених, слід однаковою мірою застосувати й до ка-
тегорії осіб, про які йде мова в розділах B, C і D, за умовою, що 
вони не суперечать правилам, розробленим для цих категорій, і 
поліпшують становище останніх. 

5. 1) Правила не мають на меті регламентувати управління 
такими установами для неповнолітніх, як заклад Борстала чи 
виправні будинки. Все ж частина I може знайти застосування і 
в цих установах. 

2) До категорії неповнолітніх слід зарахувати принаймні 
всіх тих молодих ув’язнених, які підлягають компетенції судів 
для неповнолітніх злочинців. Як правило, таких молодих лю-
дей не варто засуджувати до тюремного ув’язнення. 

Частина I 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 

Основний принцип 

6. 1) Нижченаведені правила слід застосовувати неуперед-
жено. Дискримінація за ознакою раси, кольору шкіри, статі, 
мови, релігійних, політичних та інших переконань, національ-
ного або соціального походження, майнового стану, сімейного 
походження або соціального стану неприпустима. 

2) З іншого боку, треба поважати релігійні переконання та 
моральні принципи ув’язнених, які належать до тих чи інших 
груп населення. 
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Реєстр 

7. 1) В усіх місцях ув’язнення треба мати реєстр у вигляді 
журналу з пронумерованими сторінками, куди повинні заноси-
тися щодо кожного в’язня такі дані: 

а) відомості про його особу; 
b) причини, за якими його ув’язнено, і найменування урядо-

вого органу, який прийняв рішення про його ув’язнення; 
с) день і година його прибуття, а також виходу з місця 

ув’язнення. 
2) Нікого не можна приймати в тюрму без офіційного на-

казу про ув’язнення, подробиці якого попередньо заносяться в 
реєстр. 

Поділ на категорії 

8. Різні категорії ув’язнених утримуються в різних устано-
вах або в різних частинах однієї й тієї ж установи, з урахуван-
ням їх статі, віку, попередньої судимості, юридичних причин їх 
ув’язнення та нормативно визначеного характеру поводження 
з ними. Таким чином: 

а) чоловіків та жінок треба по можливості утримувати в різ-
них установах. Якщо ж чоловіки та жінки утримуються 
в одній і тій самій установі, то жінок слід розміщувати у 
абсолютно окремих приміщеннях;

b) незасуджених ув’язнених треба розміщувати окремо від 
засуджених;

с) осіб, засуджених за невиконання боргових зобов’язань, 
та інших ув’язнених, засуджених по цивільних справах, 
слід розміщувати окремо від осіб, які здійснили кримі-
нальний злочин;

d) неповнолітніх правопорушників треба утримувати окре-
мо від дорослих.

Приміщення 

9. 1) Там, де ув’язнені ночують у камерах або кімнатах, кожен 
з них повинен мати окрему камеру або кімнату. Якщо ж з особ-
ливих причин, таких як тимчасове перевантаження в’язниці, 
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центральному тюремному управлінню доводиться відмовити-
ся від цього правила, все одно розміщувати двох ув’язнених у 
тій самій камері або кімнаті є небажаним. 

2) Там, де є загальні камери, ув’язнених, яких в них роз-
міщують, треба ретельно підбирати, аби переконатися, що вони 
здатні жити разом у таких умовах. Ночами слід здійснювати 
постійний нагляд, сумісний з характером установи. 

10. Всі приміщення, якими користуються ув’язнені, особли-
во спальні, повинні відповідати всім санітарним вимогам, при 
цьому належну увагу слід звертати на кліматичні умови, особ-
ливо на кубатуру цих приміщень, на мінімальну площу їх, на 
освітлення, опалення і вентиляцію. 

11. В приміщеннях, де живуть або працюють ув’язнені: 
а) вікна повинні мати достатні розміри для того, щоб ув’яз-

нені могли читати і працювати при денному світлі, і по-
винні бути сконструйовані так, щоб забезпечувати до-
ступ свіжого повітря, незалежно від того, чи є в наявності 
штучна система вентиляції; 

b) штучне освітлення повинне бути достатнім для того, щоб 
ув’язнені могли читати і працювати без шкоди для зору. 

12. Санітарні установки повинні бути достатні для того, щоб 
кожен ув’язнений міг задовольнити свої природні потреби, 
коли йому це потрібно, в умовах чистоти і пристойності. 

13. Кількість лазень і душових повинна бути достатньою для 
того, щоб кожен ув’язнений міг і був зобов’язаний купатися або 
приймати душ при температурі, яка підходить для даного клі-
мату, і так часто, як цього вимагають умови загальної гігієни, 
з урахуванням пори року і географічного району, але в будь-
якому випадку хоча б раз на тиждень у помірному кліматі. 

14. Всі частини установи, якими ув’язнені користуються ре-
гулярно, повинні завжди утримуватися в належному порядку і 
суворій чистоті. 

Особиста гігієна 

15. Від ув’язнених слід вимагати, щоб вони утримували себе 
в чистоті. Для цього їх треба забезпечувати водою і туалетними 
речами, необхідними для підтримання чистоти і здоров’я. 
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16. Для того, щоб ув’язнені могли зберігати зовнішній ви-
гляд, сумісний з їхньою людською гідністю, їм треба давати 
можливість дбати про свою зачіску і бороду, дозволяючи чо-
ловікам регулярно голитися. 

Одяг і постільні речі

17. 1) Ув’язненим, які не мають права носити цивільний одяг, 
слід видавати форму, яка відповідає даному клімату і дозволяє 
підтримувати їхнє здоров’я в задовільному стані. Цей одяг не 
повинен носити ні образливий, ні принизливий характер. 

2) Одяг повинен утримуватися в чистоті й порядку. Прання 
і видачу свіжої білизни слід забезпечувати відповідно до вимог 
гігієни. 

3) У виняткових випадках, коли ув’язнений покидає уста-
нову з дозволу властей, йому слід дати змогу переодягтися у 
власний одяг або інший, що не привертає увагу. 

18. Якщо ув’язненим дозволено носити цивільний одяг, то в 
момент їх ув’язнення слід вжити заходів, щоб він був чистий і 
придатний для носіння. 

19. Кожний в’язень повинен бути забезпеченим окремим 
ліжком, відповідно до національних чи місцевих норм, та окре-
мими постільними речами, які повинні бути чистими в момент 
їх видачі, підтримуватися в порядку і мінятися досить часто, 
аби забезпечувати їхню чистоту. 

Харчування 

20. 1) Тюремне управління мусить у визначені години за-
безпечувати кожного ув’язненого їжею, достатньо калорійною 
для підтримання його здоров’я і сил. Вона повинна мати добру 
якість, бути добре приготованою і поданою. 

2) Кожен ув’язнений повинен мати доступ до питної води, 
коли відчуває у ній потребу. 

Фізичні вправи та спорт 

21. 1) Всі ув’язнені, не зайняті роботою на свіжому повітрі, 
мають право щоденно принаймні годину займатися фізичними 
вправами на вулиці, якщо дозволяє погода. 



297

Розділ V. Правові джерела і матеріали з питань заборони катувань

2) Неповнолітнім та іншим ув’язненим належного віку, які 
мають відповідний фізичний стан, слід надавати можливість 
фізичного тренування і рекреаційної діяльності. Для того тре-
ба подбати про необхідні майданчики і спортивне обладнання. 

Медичне обслуговування 

22. 1) Всі установи повинні мати у своєму розпорядженні 
принаймні одного кваліфікованого медичного працівника, до-
свідченого в галузі психіатрії. Медичне обслуговування слід 
організувати в тісному зв’язку з місцевими або державними ор-
ганами охорони здоров’я. Воно повинно охоплювати психіат-
ричне діагностування і, за потребою, лікування ув’язнених з 
психічними розладами. 

2) Хворих ув’язнених, які потребують послуг спеціаліста, 
слід переводити в особливі установи або ж у цивільні лікарні. 
Тюремні лікарні повинні мати обладнання, установки і ліки, 
необхідні для належного медичного догляду за хворими і для 
їх лікування, а також достатньо кваліфікований персонал. 

3) Кожен ув’язнений повинен мати можливість користува-
тися послугами кваліфікованого зубного лікаря. 

23. 1) Жіночі установи повинні мати особливі приміщення 
для догляду за вагітними жінками і породіллями. Там, де це 
можливо, слід потурбуватися про те, щоб пологи відбувалися 
не в тюремному, а в цивільному госпіталі. Якщо ж дитина на-
родилася у в’язниці, про цю обставину не слід згадувати в мет-
ричному свідоцтві. 

2) Там, де матерям-ув’язненим дозволено залишати немо-
влят коло себе, треба передбачити створення ясел, де працював 
би кваліфікований персонал. Туди слід поміщати дітей у періо-
ди, коли матері не матимуть можливості піклуватися про них. 

24. Кожен ув’язнений підлягає медичному огляду, коли його 
приймають, а також пізніше, за потребою, з тим щоб устано-
вити, чи не хворий він фізично або розумово; вжити необхід-
них заходів; ізолювати ув’язнених, коли можна запідозрити, 
що вони хворі на яку-небудь інфекційну або заразну хворобу; 
виявити фізичні або розумові розлади, які можуть перешкоди-
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ти їхньому перевихованню; визначити, якою є їх фізична здат-
ність до праці. 

25. 1) Про фізичне і психічне здоров’я ув’язнених зобо в’я-
заний піклуватися лікар, який повинен щодня приймати або 
відвідувати всіх хворих, всіх, хто скаржиться на хворобу, а та-
кож тих, на кого була звернена його особлива увага. 

2) Щоразу, коли лікар вважає, що фізична або розумова рів-
новага в’язня була порушена чи загрожує бути порушеною в 
результаті його ув’язнення або у зв’язку з якимись умовами 
ув’язнення, він доповідає про це директору. 

26. 1) Лікар зобов’язаний регулярно здійснювати інспекцію 
і доповідати директору з таких питань: 

а) кількість, якість приготування і умови роздавання їжі; 
b) гігієна і чистота установи та осіб, що там утримуються; 
с) санітарія, опалення, освітлення і вентиляція установи; 
d) придатність і чистота одягу та постелі ув’язнених; 
e) дотримання правил, що стосуються фізкультури і спорту, 

в тих випадках, коли це не покладено на спеціалізований 
персонал. 

2) Директор зобов’язаний брати до уваги доповіді і поради, 
що подає йому лікар відповідно до правил 25 (2) і 26, і, якщо він 
згоден з рекомендаціями останнього, повинен негайно вжити 
заходів для втілення їх у життя; якщо ж ці рекомендації вихо-
дять за рамки його компетенції або якщо він з ними не згоден, 
він мусить негайно подати до вищих органів як свою власну 
доповідь, так і рекомендації лікаря. 

Дисципліна і покарання 

27. Дисципліни і порядку слід дотримуватися твердо, вводя-
чи, однак, тільки ті обмеження, які потрібні для забезпечення 
надійного нагляду і дотримання належних правил спільного 
життя в установі. 

28. 1) Ув’язнених не слід карати в дисциплінарному поряд-
ку роботою по обслуговуванню самої установи. 

2) Однак це правило не повинно перешкоджати належному 
функціонуванню системи самоуправління, при якій відпові-
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дальність за певні види соціальної, виховної або спортивної 
діяльності покладається на самих ув’язнених, які працюють під 
наглядом у складі груп, створених з метою їх перевиховання. 

29. Завжди повинні визначатися законом або ж розпо ря-
дженням компетентних адміністративних властей такі фак-
тори: 

а) поведінка, що складає дисциплінарну провину; 
b) вид і тривалість покарання, якому може бути підданий 

ув’язнений; 
с) орган, який має право накладати покарання. 
30. 1) Покарання можна накладати тільки згідно з відповід-

ним законом чи розпорядженням, причому жоден ув’язнений 
не повинен піддаватися повторному покаранню за одну і ту 
саму провину. 

2) Жоден ув’язнений не може бути підданий покаранню без 
попереднього інформування про провину, в якій його звину-
вачують, і не отримавши належної можливості висловитися в 
своє виправдання. Компетентна влада повинна піддавати ре-
тельному розглядові кожну справу такого роду. 

3) Там, де це необхідно і може бути здійснено, в’язневі слід 
надавати можливість виступати на свій захист через перекла-
дача. 

31. Тілесні покарання, ув’язнення в темній камері і жорс-
токі, нелюдські або принизливі для людської гідності види по-
карання не можна допускати як покарання за дисциплінарні 
провини. 

32. 1) Покарання, що передбачають суворе ув’язнення або 
зменшення харчування, можна накладати лише після огля-
ду в’язня лікарем, який мусить письмово підтвердити, що 
ув’язнений здатен перенести таке покарання. 

2) Те ж саме стосується й інших видів покарання, які можуть 
нанести покараному фізичну або психологічну шкоду. Такі по-
карання ні в якому випадку не повинні суперечити положен-
ням правила 31 або відхилятися від них. 

3) Лікар повинен щодня відвідувати ув’язнених, які підля-
гають таким покаранням, і доводити свою думку до відома ди-
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ректора, якщо він вважає за необхідне перервати або змінити 
покарання з огляду на фізичний або психічний стан в’язня. 

Засоби вгамування 

33. Для покарання ніколи не слід користуватися такими за-
собами вгамування, як наручники, кайдани, гамівні сорочки або 
ланцюги. Крім того, кайданами і ланцюгами взагалі не можна 
користуватися як засобами втихомирення. Іншими названими 
засобами можна користуватися тільки в таких випадках: 

а) для запобігання втечі під час транспортування, за умови, 
що ув’язнені звільняються від пут, як тільки вони стануть 
перед судом або адміністративними органами; 

b) з причин медичного характеру або за вказівкою лікаря; 
с) за наказом директора, якщо інші засоби виявляються не-

ефективними, коли треба завадити в’язневі нанести шко-
ду собі або іншим, чи матеріальну шкоду; в таких випад-
ках директор зобов’язаний негайно проконсультуватися з 
лікарем і подати звіт вищим адміністративним органам. 

34. Методи і способи застосування засобів угамування ви-
значаються центральним тюремним управлінням. Ці засоби не 
можна застосовувати довше, ніж це необхідно. 

Інформування ув’язнених і подання ними скарг 

35. 1) У момент прийняття до в’язниці кожному в’язневі 
слід надати письмову інформацію про правила поводження з 
ув’язненими його категорії, дисциплінарні вимоги установи, а 
також дозволені способи одержання інформації і подання скарг, 
як і про всі інші питання, що дає йому змогу усвідомити його 
права й обов’язки та пристосуватися до умов життя в установі. 

2) Неграмотних ув’язнених слід інформувати усно. 
36. 1) Кожен ув’язнений повинен мати можливість зверта-

тися в будні до директора чи уповноваженого ним співробітни-
ка із заявами чи скаргами. 

2) Під час інспекції ув’язнені повинні мати можливість звер-
нутися, коли це можливо, з заявами і скаргами до тюремних 
інспекторів. Вони повинні мати право говорити з інспектором 
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чи якимось іншим працівником інспекції у відсутності дирек-
тора чи інших працівників установи. 

3) Кожен ув’язнений повинен мати можливість звертатися 
до органів центрального тюремного управління, судової влади 
чи інших компетентних органів з заявами чи скаргами, зміст 
яких не повинен цензуруватися, але які повинні бути викладені 
у відповідній формі і передані передбачуваними каналами. 

4) Такі заяви повинні розглядатися терміново і відповідати 
на них слід без затримки, за винятком заяв чи скарг, які мають 
поверховий або безпредметний характер. 

Контакти із зовнішнім світом 

37. Ув’язненим треба давати можливість спілкуватися че-
рез регулярні проміжки часу і під належним наглядом з їхніми 
сім’ями або друзями, що мають хорошу репутацію, як шляхом 
листування, так і безпосередньо в ході відвідин. 

38. 1) Іноземним громадянам, які перебувають в ув’язненні, 
слід забезпечити виправдану можливість підтримувати зв’язок 
з дипломатичними і консульськими представниками їхньої 
країни. 

2) Ув’язнені, котрі є громадянами країн, які не мають дипло-
матичного або консульського представництва в даній державі, 
а також біженці та особи без громадянства повинні мати таку 
ж можливість підтримувати зв’язок з дипломатичними пред-
ставниками держави, яка взяла на себе оборону їхніх інтересів, 
або ж із будь-яким національним чи міжнародним органом, що 
займається їхнім захистом. 

39. До відома ув’язнених слід регулярно доводити найваж-
ливіші новини, дозволяючи їм читати газети, журнали або 
спеціальні в’язничні видання, слухати радіо і бути присутніми 
на лекціях, або ж отримувати інформацію за допомогою будь-
яких інших засобів, що допускаються і контролюються органа-
ми адміністрації. 

Книги 
40. Кожна установа повинна мати бібліотеку, доступну для 

всіх категорій ув’язнених, яка б мала книги як розважального, 
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так і загальноосвітнього характеру. Всіх ув’язнених слід заохо-
чувати до користування бібліотекою. 

Релігія 
41. 1) В установи, де є досить велика кількість ув’язнених, 

що належать до одної конфесії, слід призначати кваліфікова-
ного служителя даного культу або дозволяти йому здійснюва-
ти там відповідні обряди. Якщо є можливість, а число таких 
ув’язнених значне, такого служителя треба призначати на пов-
ний час. 

2) Кваліфікований служитель культу, який призначається 
або допускається в установу на основі пункту 1, повинен мати 
можливість регулярно проводити релігійні обряди та у відведе-
ний для цього час періодично відвідувати наодинці ув’язнених, 
які належать до його конфесії, для бесід на релігійні теми. 

3) Ув’язнених не можна позбавляти можливості доступу до 
кваліфікованих представників будь-якої конфесії. З другого 
боку, якщо ув’язнений протестує проти відвідування його слу-
жителями культу, до його побажань треба ставитися з повною 
повагою. 

42. У межах досяжного кожен ув’язнений повинен мати 
можливість задовольняти свої релігійні потреби, беручи участь 
в релігійних обрядах у стінах установи і маючи в своєму розпо-
рядженні релігійні писання, властиві його віросповіданню. 

Зберігання майна ув’язнених 
43. 1) Гроші, цінні предмети, одяг та інше майно, яке згідно з 

діючими в установі правилами ув’язнений не має права трима-
ти при собі, здаються при його прийнятті на зберігання. Пере-
лік цього майна підписується в’язнем. Треба вжити заходів для 
того, щоб воно зберігалось у надійних умовах. 

2) При звільнені в’язня з установи все майно і гроші, що 
йому належали, підлягають поверненню, за винятком сум, які 
йому було дозволено витратити, речей, які йому було дозволе-
но відправити за межі установи, або ж одягу, який було визнано 
за необхідне знищити з санітарних міркувань. Ув’язнений роз-
писується в отриманні належних йому грошей і речей. 
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3) Те саме стосується всіх коштів і речей, які одержав ув’яз-
нений за час його перебування в установі. 

4) Якщо ув’язнений має при собі ліки чи медикаменти, рі-
шення про те, як з ними вчинити, приймає лікар. 

Повідомлення про смерть, хворобу, переведення та ін. 

44. 1) У випадку смерті, серйозного захворювання чи сер-
йоз ного поранення в’язня або ж у випадку його переведення 
до закладу для психічно хворих директор негайно повідомляє 
про це його дружину чи чоловіка, якщо вони є, його найближ-
чого родича і в усякому випадку особу, названу раніше самим 
в’язнем. 

2) Ув’язненим слід негайно повідомляти про смерть чи 
серйозну хворобу будь-кого з їхніх близьких родичів. В випад-
ку критичного захворювання близького родича в’язневі треба 
дозволити, якщо є можливість, відвідати його під охороною чи 
самостійно. 

3) Кожен ув’язнений повинен мати право негайно інформу-
вати членів своєї сім’ї про своє ув’язнення або переведення в 
іншу установу. 

Переміщення ув’язнених 

45. 1) Коли ув’язнені направляються в місце їх ув’язнення 
або переводяться з одного місця в інше, їх треба максимальною 
мірою приховувати від сторонніх поглядів і вживати всіх за-
ходів для того, щоб захистити їх від образ, проявів цікавості та 
будь-якого розголосу. 

2) Перевезення ув’язнених в умовах недостатньої вентиля-
ції або освітлення чи в будь-яких інших фізично занадто тяж-
ких умовах слід заборонити. 

3) Ув’язнені перевозяться за рахунок управління, причому 
транспортування їх повинно здійснюватися в однакових для 
всіх умовах. 

Персонал установ 

46. 1) Органи тюремного управління повинні піклуватися 
про ретельний відбір персоналу всіх категорій, оскільки добра 
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робота в’язничних установ залежить від добросовісності, гу-
манності, компетентності і особистих якостей цих співробітни-
ків. 

2) В’язнична адміністрація повинна постійно прищеплю-
вати своїм працівникам та громадськості думку про те, що ця 
робота має велике суспільне значення. Для підсилення цього 
переконання вона повинна використовувати можливості сус-
пільної інформації. 

3) Для досягнення вищевказаної мети співробітників в’яз-
ничної адміністрації слід призначати на повний робочий час 
як спеціалізованих працівників тюремного управління, які 
мають статус державних службовців і переконання, що їхня 
посада буде збережена за ними за умови їхньої доброї поведін-
ки, ефективності їхньої праці та фізичної здатності виконува-
ти покладені на них завдання. Їхня заробітна платня повинна 
встановлюватися з таким розрахунком, щоб приваблювати 
і втримувати на цій роботі тих чоловіків і жінок, які здатні 
займатися нею. Беручи до уваги тяжкі умови цієї роботи, та-
ким людям слід забезпечувати відповідні пільги і умови для 
праці. 

47. 1) Цей персонал повинен бути достатньо освіченим і 
розвинутим. 

2) Перед прийняттям на роботу працівники мусять пройти 
навчальний курс, що стосується виконання їх загальних і кон-
кретних обов’язків, після чого від них слід вимагати складання 
іспитів у теоретичному і практичному аспектах. 

3) Після прийняття на роботу і в ході їхньої подальшої діяль-
ності ці працівники повинні підтримувати і підвищувати свою 
кваліфікацію, проходячи курси підготовки без відриву від ро-
боти, які організовуються у відповідні проміжки часу. 

48. Усі працівники місць ув’язнення повинні поводити себе 
і виконувати свої обов’язки таким чином, щоб бути прикладом 
для ув’язнених і викликати їхню повагу. 

49. 1) У міру можливості ці штати повинні включати достат-
нє число спеціалістів, таких як психіатри, психологи, соціальні 
працівники, вчителі та викладачі ремісничих дисциплін. 
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2) Соціальних працівників, учителів та викладачів ремісни-
чих дисциплін треба призначити як постійних співробітників, 
не нехтуючи, однак, і роботою осіб, що працюють неповний ро-
бочий день, а також волонтерів. 

50. 1) На посаду директорів установ треба призначати осіб, 
достатньо кваліфікованих в силу їх характеру, адміністратив-
них здібностей, підготовки й досвіду. 

2) Директор повинен присвячувати весь свій час виконан-
ню покладених на нього обов’язків, працюючи на повну робочу 
ставку. 

3) Він повинен проживати або на території довіреного йому 
закладу, або дуже близько від нього. 

4) Коли один і той самий директор очолює управління дво-
ма або кількома установами, він зобов’язаний відвідувати кож-
ну з них в досить короткі проміжки часу. Керівництво кожною 
з цих установ слід покладати на відповідального співробітника, 
який проживає на місці. 

51. 1) Директор, його заступник і більшість співробітни-
ків установи повинні знати мову, на якій говорять більшість 
ув’язнених, або мову, яка зрозуміла більшості ув’язнених. 

2) Там, де це необхідно, треба користуватися послугами пе-
рекладача. 

52. 1) В установах, розміри яких вимагають праці одного або 
кількох лікарів на повній ставці, хоча б один із них повинен 
проживати в самій установі або дуже близько від неї. 

2) Інші установи лікар повинен відвідувати щодня, причому 
він повинен проживати на досить близькій відстані, щоб його 
можна було негайно викликати в критичній ситуації. 

53. 1) У закладах, де утримуються як чоловіки, так і жінки, 
жіноче відділення повинно знаходитися під керівництвом від-
повідального співробітника жіночої статі, в руках якого повинні 
знаходитися всі ключі, що відкривають доступ до відділення. 

2) Співробітники чоловічої статі допускаються в жіноче від-
ділення лише в супроводі співробітників жіночої статі. 

3) Піклування про жінок, що перебувають в ув’язненні, і на-
гляд за ними слід покладати тільки на співробітників жіночої 
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статі. Це не повинно, однак, заважати співробітникам чоловічої 
статі, зокрема лікарям та вчителям, виконувати свої професій-
ні обов’язки в жіночих установах або у відведених для жінок 
відділеннях інших установ. 

54. 1) У своїх стосунках з ув’язненими персонал установ має 
право вдаватися до насильства тільки для самозахисту або при 
спробі втечі, а також у випадку активної або пасивної протидії 
наказам, які ґрунтуються на чинних законах чи правилах. Спів-
робітники, які змушені були вдатися до насильства, повинні 
захищатися в межах необхідного і негайно повідомляти про ін-
циденти такого роду директору установи. 

2) Співробітникам в’язниць слід забезпечувати особливу 
фізичну підготовку, яка дозволить їм приборкувати агресивні 
наміри ув’язнених. 

3) Співробітники, які виконують свої функції в безпосеред-
ньому контакті з ув’язненими, повинні носити зброю лише у 
виняткових випадках. Крім того, право носити зброю повинні 
мати тільки співробітники, які здобули відповідну підготовку. 

Інспекція 

55. Пенітенціарні установи і служби повинні підлягати ре-
гулярній інспекції з боку кваліфікованих і досвідчених інспек-
торів, яких призначає компетентна влада. Інспектори повинні, 
зокрема, переконатися в тому, що місця ув’язнення працюють 
відповідно до чинних законів і приписів і що їхня робота від-
повідає завданням, поставленим перед пенітенціарними і ви-
правними службами. 

Частина II 
ПРАВИЛА, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 

ДО ОСОБЛИВИХ КАТЕГОРІЙ 

А. Засуджені ув’язнені 

Основні принципи 

56. Викладені нижче основні принципи відображають дух, 
в якому слід керувати пенітенціарними установами, і мету, до 
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здійснення якої ці установи повинні прагнути, виходячи з по-
переднього зауваження 1 даного тексту. 

57. Ув’язнення та інші заходи, які ізолюють правопорушни-
ка від навколишнього світу, завдають йому страждань уже тому, 
що вони відбирають у нього право на самовизначення, оскіль-
ки позбавляють свободи. Тому, крім випадків, коли сегрегація 
(відокремлення) видається виправданою або коли цього вима-
гає дисципліна, в’язнична система не повинна поглиблювати 
страждання, що випливають з такого становища. 

58. Метою і виправданням присуду до ув’язнення або вза-
галі до позбавлення свободи є захист суспільства і запобігання 
злочинам, що загрожують йому. Цієї мети можна досягти лише 
тоді, коли після відбуття терміну ув’язнення і повернення до 
нормального життя в суспільстві правопорушник виявляється 
не тільки готовим, а й здатним підкоритися законодавству і за-
безпечувати своє існування. 

59. Для цього установа мусить використовувати всі виправ-
ні, виховні, моральні і духовні сили і види допомоги, якими 
вона володіє і які вважає придатними, застосовуючи їх з ураху-
ванням потреб перевиховання кожного в’язня. 

60. 1) Режим, прийнятий в установі, повинен прагнути зво-
дити до мінімуму відмінності між життям у в’язниці і життям 
на свободі, які знижують почуття відповідальності і людської 
гідності в’язня. 

2) Бажано, щоб перед завершенням терміну покарання вжи-
вались заходи до поступового повернення ув’язнених до життя 
в суспільстві. Цієї мети можна досягти, враховуючи особли-
вості кожного правопорушника, вводячи особливий режим для 
звільнюваних або в самій установі, або в якомусь іншому за-
кладі чи звільнюючи ув’язнених на іспитовий термін, протягом 
якого вони все ж лишаються під наглядом, за умови, що такий 
нагляд не покладається на міліцію і поєднується з ефективною 
соціальною допомогою. 

61. У спілкуванні з ув’язненими слід підкреслювати не їхню 
ізоляцію від суспільства, а ту обставину, що вони продовжу-
ють лишатися його членами. Тому треба всюди, де це можли-
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во, заохочувати громадські організації до співробітництва з 
персоналом установ з метою повернення ув’язнених до жит-
тя в суспільстві. При кожній установі повинні бути соціальні 
працівники, які піклувалися б про підтримування і зміцнення 
бажаних стосунків в’язня з його сім’єю та соціальними органі-
заціями, що могли зберегти за собою максимум сумісних із за-
коном і умовами їх вироку прав у галузі їхніх громадянських 
інтересів та інших соціальних пільг. 

62. Медичні установи повинні виявляти всі фізичні і 
психічні захворювання або вади, які могли б перешкодити 
перевихованню в’язня, і піклуватися про вилікування їх. 
Для цього установи повинні мати можливість забезпечувати 
необхідне медичне, хірургічне та психіатричне обслугову-
вання. 

63. 1) Втілення в життя цих принципів потребує індивіду-
ального підходу до ув’язнених, а відповідно і наявності гнучкої 
системи класифікації їх на групи; тому бажано, щоб такі групи 
розміщувались в окремих установах, які підходять для роботи 
з кожною з груп. 

2) У цих установах не обов’язково вживати однакових за-
ходів безпеки для кожної групи. Бажано навіть градуювати су-
ворість цих заходів залежно від групи. Найсприятливіші умови 
перевиховання ретельно вибраних ув’язнених існують у від-
критих установах, де основний акцент робиться не на фізичних 
засобах попередження втеч, а на самодисципліні. 

3) Бажано, щоб число ув’язнених в установі було не занадто 
великим для того, щоб можна було застосувати індивідуальний 
підхід. В деяких країнах прийнято, що контингент такого роду 
установ не повинен перевищувати 500 осіб. У відкритих уста-
новах треба утримувати якнайменше ув’язнених. 

4) З іншого боку, в’язниці повинні мати достатні розміри 
для того, щоб у них можна було впроваджувати потрібні мож-
ливості й обслуговування. 

64. Обов’язки суспільства не припиняються з виходом 
в’язня на волю. Тому необхідно мати державні або приватні 
органи, здатні виявляти дійове піклування про ув’язнених, які 
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звільнюються, борючись із упередженим ставленням до них і 
допомагаючи їм знову включитися в життя суспільства. 

Поводження з ув’язненими 

65. У поводженні з особами, засудженими до тюремного 
ув’язнення чи іншої подібної міри покарання, треба прагнути, 
враховуючи тривалість терміну, який вони відбувають, при-
щеплювати їм бажання підкорятися законам і забезпечувати 
своє існування після звільнення. Поводження з ними повин-
но зміцнювати в них відчуття власної гідності і усвідомлення 
своєї відповідальності. 

66. 1) З цією метою треба вжити всіх доречних засобів, 
включаючи релігійне обслуговування в країнах, де це можли-
во, навчання, професійну підготовку та орієнтацію, вивчення 
конкретних соціальних випадків, консультації щодо працевла-
штування, фізичне виховання і зміцнення характеру. При цьо-
му треба враховувати індивідуальні потреби в’язня, його со-
ціальне минуле, історію його злочину, його фізичні й розумові 
здібності та можливості, його темперамент, тривалість терміну 
його ув’язнення і його можливості після звільнення. 

2) Щодо кожного в’язня, засудженого на досить тривалий 
термін, директор мусить якомога швидше отримати вичерпні 
відомості з питань, перерахованих у попередньому пункті. Ці 
відомості повинні завжди містити в собі звіт лікаря, по можли-
вості досвідченого в психіатрії, про фізичний і психічний стан 
в’язня. 

3) Ці звіти та інші документи, що стосуються в’язня, повин-
ні бути підшиті до його особистої справи. Справу треба допов-
нювати новими свідченнями і зберігати так, щоб відповідальні 
працівники могли в випадку необхідності звертатися до неї. 

Класифікація та індивідуалізація 

67. Метою класифікації є: 
а) відокремлення ув’язнених від тих, хто в силу свого кримі-

нального минулого або негативних рис характеру може 
погано на них впливати; 
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b) розподіл ув’язнених на категорії, що полегшувало б робо-
ту з ними, спрямовану на повернення їх до життя в сус-
пільстві. 

68. Роботу з різними категоріями ув’язнених слід вести по 
можливості в різних установах або різних відділеннях однієї й 
тої самої установи. 

69. У найкоротший термін після прийняття кожного в’язня 
і на основі вивчення його характеру треба розробити програму 
роботи з ним, виходячи при цьому з його індивідуальних пот-
реб, здібностей і нахилів. 

Пільги 

70. У кожній установі треба мати систему пільг і розробля-
ти різні методи поводження з різними категоріями ув’язнених, 
щоб заохотити їх до доброї поведінки, розвивати в них почуття 
відповідальності, прищеплювати їм інтерес до перевиховання і 
сприяти їхній співпраці. 

Праця 

71. 1) Праця в’язня не повинна завдавати йому страждань. 
2) Усі засуджені ув’язнені повинні працювати відповідно до 

їхніх фізичних і психічних здібностей, посвідчених лікарем. 
3) На ув’язнених слід покладати корисну роботу, достатню 

для того, щоб заповнити нормальний робочий день. 
4) Робота, якою забезпечуються ув’язнені, повинна бути та-

кою, щоб підвищувати або давати їм кваліфікацію, яка дозво-
лила б їм займатися чесною працею після звільнення. 

5) Ув’язнених, які здатні мати з цього користь, особливо не-
повнолітніх, треба навчати корисних ремесел. 

6) Ув’язнені повинні мати можливість виконувати роботу за 
своїм вибором в межах, сумісних із наявними видами праці і 
вимогами управління та дисципліни в установі. 

72. 1) Організація і методи роботи в установах повинні 
максимально наближатися до тих, які прийняті за стінами ус-
танов, щоб ув’язнені привчалися таким чином до умов праці 
на волі. 
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2) Однак інтереси ув’язнених і їхню професійну підготовку 
не варто підкоряти міркуванням про отримання прибутку від 
в’язничного виробництва. 

73. 1) Керівництво промисловим і сільськогосподарським 
виробництвом в установах найкраще покладати саме на тюрем-
не управління, а не на приватних підрядників. 

2) Ув’язнені, що виконують роботу, яка не контролюється ус-
тановою, повинні перебувати під постійним наглядом співробіт-
ників останньої. Крім випадків, коли ув’язнені виконують роботи 
для інших державних закладів, роботодавці мусять виплачувати 
установі повні ставки заробітної плати, що встановлена за від-
повідну роботу, з урахуванням продуктивності праці ув’язнених. 

74. 1) Правила, що стосуються безпеки праці та охорони 
здоров’я вільних робітників, повинні застосовуватися і в тю-
ремних установах. 

2) У випадку каліцтва на виробництві або професійних за-
хворювань треба виплачувати компенсацію. Умови цієї ком-
пенсації мають бути не менш сприятливими, ніж умови ком-
пенсації, передбачені законом для вільних робітників. 

75. 1) Максимальна тривалість робочого дня чи тижня вста-
новлюється законом або на основі адміністративних постанов, 
з урахуванням місцевих правил і звичаїв для умов праці віль-
них робітників. 

2) Робочий час треба розподіляти таким чином, щоб ув’яз-
нені мали в крайньому випадку один день відпочинку на тиж-
день, а також час для навчання та інших видів діяльності, що 
необхідні для їхнього перевиховання. 

76. 1) має бути встановлена система справедливої винагоро-
ди за працю ув’язнених. 

2) Відповідно до цієї системи ув’язнені повинні мати мож-
ливість витрачати в крайньому випадку частину зароблених 
ними коштів на придбання дозволених предметів особистого 
вжитку і надсилати частину свого заробітку сім’ї. 

3) Ця система повинна також передбачати, що частина зароб-
лених в’язнем грошей лишається на збереженні адміністрації, 
яка передає йому ці заощадження в момент його звільнення. 
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Освіта і відпочинок 

77. 1) Ув’язненим, які здатні мати з цього користь, слід забез-
печувати можливість подальшої освіти, включно з релігійним 
вихованням у країнах, де таке допускається. Навчання негра-
мотних і молоді слід вважати обов’язковим, і органи тюрем ного 
управління повинні звертати на це особливу увагу. 

2) Навчання ув’язнених слід, наскільки це можливо, 
пов’язувати з діючою в країні системою освіти, з тим щоб звіль-
нені ув’язнені могли вчитися далі без ускладнень. 

78. В усіх установах ув’язненим треба забезпечувати мож-
ливості відпочинку і культурної діяльності в інтересах їхнього 
фізичного і психічного здоров’я. 

Стосунки із зовнішнім світом і опіка після звільнення 

79. Особливу увагу треба приділяти підтриманню і зміцнен-
ню зв’язків між в’язнем і його сім’єю, коли вони бажані і слугу-
ють інтересам обох сторін. 

80. З самого початку відбування терміну покарання слід ду-
мати про майбутнє, яке чекає на в’язня після його звільнення. 
Тому треба допомагати йому підтримувати і зміцнювати зв’язки 
з особами та закладами, що знаходяться за стінами установи, 
які здатні захистити інтереси його сім’ї і сприяти включенню 
його в життя суспільства після звільнення. 

81. 1) Державні або інші органи та установи, які допомага-
ють звільненим ув’язненим знаходити своє місце в суспільстві, 
повинні там, де це можливо і необхідно, піклуватися про те, 
щоб такі ув’язнені отримували необхідні документи і свідоц-
тва, знаходили житло і роботу, що їм підходять, мали відповід-
ний і достатній для даного клімату і пори року одяг, володіли 
засобами, достатніми для переїзду на місце призначення і для 
життя протягом періоду, що настає після звільнення. 

2) Акредитовані представники таких установ повинні 
мати можливість відвідувати в’язничні заклади і осіб, що там 
ув’язнені. З ними треба консультуватися про перспективи по-
дальшого життя ув’язнених із самого початку терміну їхнього 
ув’язнення. 
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3) Бажано, щоб робота таких установ централізувалася або 
координувалася в межах можливого, з тим щоб забезпечувати 
максимально ефективне використання їх роботи. 

B. Душевнохворі та ув’язнені із психічними розладами 

82. 1) Особи, визнані душевнохворими, не підлягають тю-
ремному ув’язненню. Тому слід вживати заходів для якнайс-
корішого переведення їх у заклади для душевнохворих. 

2) Ув’язнених, які страждають на інші психічні захворюван-
ня чи мають подібні розлади, потрібно брати під нагляд і ліку-
вати в спеціальних закладах під керівництвом лікарів. 

3) Під час перебування їх у в’язниці такі ув’язнені повинні 
перебувати під особливим лікарським наглядом. 

4) Медичні та психіатричні служби, що працюють у пенітен-
ціарних установах, повинні забезпечувати психічне лікування 
всіх ув’язнених, які цього потребують. 

83. У співробітництві з компетентними закладами бажано 
вживати необхідних заходів, щоб забезпечувати психіатрич-
ний догляд за звільненими ув’язненими, а також соціально-
психіатричну опіку над ними. 

С. Особи, що перебувають під арештом або чекають суду 

84. 1) Особи, що були заарештовані чи перебувають в ув’яз-
ненні за звинуваченням у кримінальному злочині й утри-
муються або в відділеннях міліції, або у в’язниці, але ще не 
викликані в суд і не засуджені, називаються далі в Правилах 
«ув’язненими, що перебувають під слідством». 

2) Ув’язнені, що перебувають під слідством, вважаються не-
винними, і до них слід ставитися відповідно. 

3) За умови дотримання законоположень, що стосуються 
свободи особистості чи передбачають процедуру поводження з 
ув’язненими, що перебувають під слідством, до цих ув’язнених 
слід застосовувати особливий режим, основні правила якого 
подано нижче. 

85. 1) Ув’язнених, що перебувають під слідством, слід утри-
мувати окремо від засуджених. 
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2) Молодих ув’язнених, що перебувають під слідством, слід 
утримувати окремо від дорослих і загалом в окремих устано-
вах. 

86. 1) На ніч ув’язнених, що перебувають під слідством, слід 
розміщувати поодинці в окремих приміщеннях, враховуючи, 
однак, місцеві особливості, що пояснюються кліматичними 
умовами. 

87. Коли це не порушує прийнятого в установі порядку, 
ув’язненим, що перебувають під слідством, можна дозволити, 
якщо вони того бажають, одержувати їжу зі сторони, за їхній 
власний рахунок, або через органи в’язничної адміністрації, або 
за допомогою членів їхньої сім’ї чи друзів. В іншому ви падку 
харчування в’язня забезпечується адміністрацією. 

88. 1) Ув’язнені, що перебувають під слідством, мають право 
носити цивільний одяг, за умови, що він утримується в чистоті 
і має пристойний вигляд. 

2) Якщо ув’язнений, що перебуває під слідством, носить 
в’язничну форму, то вона повинна відрізнятися від форми за-
суджених. 

89. Ув’язненим, що перебувають під слідством, завжди тре-
ба надавати можливість працювати. Однак робити це вони не 
зобов’язані. Якщо такий ув’язнений вирішує попрацювати, 
його робота повинна оплачуватися. 

90. Усі ув’язнені, які перебувають під слідством, повин-
ні мати можливість придбати на власні кошти або за рахунок 
третіх осіб книги, газети, письмове приладдя та інші предмети, 
що дає їм змогу проводити час із користю, за умови, що ці речі 
сумісні з інтересами правосуддя, вимогами безпеки і нормаль-
ним ходом життя в установі. 

91. Ув’язненим, що перебувають під слідством, дозволяєть-
ся під час перебування їх у в’язниці користуватися послугами 
їхнього власного лікаря або стоматолога, якщо їхнє прохання 
про це видається виправданим і якщо вони сплатити пов’язані 
з цим видатки. 

92. Ув’язнені, які перебувають під слідством, повинні мати 
можливість негайно інформувати сім’ю про факт їхнього за-
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тримання, а також користуватися розумною можливістю спіл-
кування з родичами і друзями, підпадаючи при цьому тільки 
під ті обмеження і нагляд, які необхідні для належного вико-
нання правосуддя, дотримання вимог безпеки і забезпечення 
нормальної роботи установи. 

93. З метою свого захисту ув’язнені, що перебувають під 
слідством, повинні мати право звертатися там, де це можли-
во, до безкоштовної юридичної консультації, приймати в ув’яз-
ненні юридичного радника (адвоката), який взяв на себе їх 
захист, підготовлювати і передавати йому конфіденційні інс-
трукції. З цією метою на їхню вимогу треба надавати в їхнє роз-
порядження письмове приладдя. Побачення в’язня з його юри-
дичним радником повинні відбуватися на очах, але за межами 
слуху міліцейських або в’язничних органів. 

D. Ув’язнені по цивільних справах 

94. У країнах, де закон дозволяє ув’язнення за невиконання 
боргових зобов’язань або ж згідно з розпорядженням суду за 
будь-які інші цивільні справи, ув’язнюваних в такому поряд-
ку осіб не слід піддавати більш суворому поводженню, ніж те, 
яке потрібне для надійного нагляду і підтримання належного 
порядку. Поводження з особами такого роду повинно бути не 
менш м’яким, ніж поводження з ув’язненими, які перебувають 
під слідством, з тою хіба різницею, що їхня праця може бути 
обов’язковою. 

E.  Особи, заарештовані або поміщені у в’язницю 
без пред’явлення звинувачення 

95. Не порушуючи положень статті 9 Міжнародного пакту 
про громадянські і політичні права особам, заарештованим або 
поміщеним у в’язницю без пред’явлення звинувачення, надаєть-
ся той самий захист, що й особам за частинами I і II, розділ С. 
Відповідні положення розділу А частини II також застосовують-
ся в тому випадку, коли застосування їх може принести користь 
цій особливій групі осіб, яких помістили під варту, за умови, що 
не буде вживатися заходів, при яких розумілося б, що методи 
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виправлення чи перевиховання можуть застосовуватися щодо 
осіб, не засуджених за будь-який кримінальний злочин. 

Додаток

ПРОЦЕДУРИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ 
МІНІМАЛЬНИХ СТАНДАРТНИХ ПРАВИЛ 

ПОВОДЖЕННЯ З УВ’ЯЗНЕНИМИ 

Процедура 1 
Всі держави, де норми захисту всіх осіб, що підлягали будь-

якій формі затримання або тюремного ув’язнення, не відпові-
дають Мінімальним стандартним правилам поводження з 
ув’язненими, приймають ці правила. 

Коментар 

У своїй резолюції 2858 (XXVL) від 20 грудня 1971 р. Гене-
ральна Асамблея звернула увагу держав-членів на Мінімальні 
стандартні правила і рекомендувала суворо дотримуватися їх 
при управлінні пенітенціарними та виправними установами, а 
також доброзичливо розглянути питання про введення їх в на-
ціональне законодавство. Норми деяких держав можуть бути 
більш прогресивними, ніж ці Правила, тому таким державам не 
пропонується приймати їх. У випадку коли держави вважають 
за необхідне узгодити ці правила із своєю правовою системою 
і адаптувати їх до своєї культури, основна увага надається суті, 
а не букві цих Правил. 

Процедура 2 
Мінімальні стандартні правила втілюються в національ-

не законодавство та інші положення з урахуванням, якщо це 
необхідно, їх адаптації до чинних законів і культури, але без 
шкоди для духу і мети цих Правил. 

Коментар 

Цією процедурою підкреслюється необхідність втілення 
Правил в національне законодавство і положення, що тим са-
мим охоплює також деякі аспекти процедури 1. 
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Процедура 3 
Мінімальні стандартні правила надаються в розпорядження 

всіх осіб, зокрема в розпорядження посадових осіб, що займа-
ються підтримуванням правопорядку, і персоналу виправних 
закладів, для того щоб вони могли застосувати і виконувати їх 
у системі карного правосуддя. 

Коментар 

Цією процедурою підкреслюється, що ці правила, а також 
національні статути і положення, що стосуються виконання 
цих Правил, мають бути надані в розпорядження осіб, які зай-
маються їх виконанням, зокрема в розпорядження посадових 
осіб, що зайняті підтримуванням правопорядку, і персоналу 
виправних закладів. Ефективне виконання цих Правил могло 
б також передбачати організацію навчальних курсів централь-
ним органом, що відповідає за діяльність виправних закладів. 
Питання розповсюдження процедур обговорюється в процеду-
рах 7-9. 

Процедура 4 
Мінімальні стандартні правила, втілені в національному за-

конодавстві та в інших положеннях, доводяться також до ві-
дома і роз’яснюються серед всіх ув’язнених і всіх затриманих 
осіб при їх прийнятті до відповідних установ і в період їхнього 
ув’язнення. 

Коментар 

Для досягнення цілей Мінімальних стандартних правил не-
обхідно ознайомити з ними, а також із статутами і положення-
ми, що стосуються їх виконання, ув’язнених і всіх затриманих 
осіб (правило 95), щоб сприяти більшій поінформованості про 
те, що ці правила визначають мінімальні умови, визнані при-
йнятними Організацією Об’єднаних Націй. Таким чином ця 
процедура доповнює положення процедури 3. 

Положення, аналогічне тому, щоб ознайомити з цими Пра-
вилами осіб, для захисту яких вони створені, вже визначене в 
чотирьох Женевських конвенціях від 12 серпня 1949 р., де в 



318

Європейський суд з прав людини. Судова практика

статті 47 першої Конвенції, статті 48-другої, статті 127-третьої, 
статті 144-четвертої Конвенції ідентично мовиться: 

«Високі Договірні Сторони зобов’язуються як в мирний, так і 
в воєнний час якомога більше поширювати текст цих Конвенцій 
в країнах, і зокрема включити вивчення їх у навчальні програми 
військової і, якщо можливо, цивільної освіти, з тим щоб з її заса-
дами було ознайомлено все населення в цілому, і зокрема збройні 
сили, що воюють, санітарний персонал та священнослужителі». 

Процедура 5 

Держави будуть інформувати Генерального секретаря Ор-
ганізації Об’єднаних Націй один раз на п’ять років у формі від-
повідей на питання анкети, яку направлятиме до них Генераль-
ний секретар, про масштаби здійснення заходів і досягнутий 
прогрес в плані застосування Мінімальних стандартних пра-
вил, а також про наявні фактори і труднощі, що впливають на 
їх застосування. Така анкета має бути підготовлена відповідно 
до особливої схеми, бути вибірковою і обмежуватися спеціаль-
но дібраними питаннями, щоб забезпечувати глибокий огляд і 
дослідження окреслених проблем. Генеральний секретар, беру-
чи до уваги доповіді урядів, а також іншу відповідну інформа-
цію, доступну в рамках системи Організації Об’єднаних Націй, 
буде здійснювати підготовку окремих періодичних доповідей, 
що стосуються застосування Мінімальних стандартних правил. 
Для підготовки цих звітів Генеральний секретар може також 
здійснювати співробітництво зі спеціалізованими закладами та 
іншими відповідними міжурядовими та неурядовими органі-
заціями, які мають консультативний статус при Економічній і 
Соціальній Раді. Генеральний секретар буде передавати згадані 
доповіді на розгляд Комітету з профілактики злочинності й бо-
ротьби з нею, з тим щоб останній вдавався до відповідних дій. 

Коментар 

Слід нагадати, що в своїй резолюції 663 С (XXIV) від 31 липня 
1957 р. Економічна і Соціальна Рада рекомендувала кожні п’ять 
років інформувати Генерального секретаря про заходи по засто-
суванню Мінімальних стандартних правил, а також уповноважи-
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ла Генерального секретаря здійснити кроки для опублікування, 
якщо це доцільно, такої інформації і при необхідності просити до-
даткову інформацію. В Організації Об’єднаних Націй давно скла-
лася практика здійснення співробітництва між спеціалізованими 
закладами і відповідними міжурядовими і неурядовими організа-
ціями. При підготовці своєї окремої доповіді про заходи, вжиті в 
зв’язку з застосуванням Мінімальних стандартних правил, Гене-
ральний секретар буде брати до уваги зокрема інформацію, що є 
в розпорядженні тих органів Організації Об’єднаних Націй, що 
займають питаннями прав людини: Комісії з прав людини, Під-
комісії з профілактики дискримінації і захисту меншин, Комітету 
з прав людини, який діє відповідно до Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права, і Комітету з ліквідації расової дис-
кримінації. Може бути також прийнята до уваги робота, пов’язана 
з застосуванням конвенції про заборону тортур, яка буде прийня-
та в майбутньому, а також будь-яка інформація, яка може бути 
зібрана завдяки роботі, що проводить Генеральна Асамблея для 
підготовки збірника законів, спрямованих на захист ув’язнених та 
осіб, що перебувають під вартою. 

Процедура 6 
Відповідно до положення про передачу інформації, яке зга-

дувалось раніше (в процедурі 5) держави передають Генераль-
ному секретареві: 

а) копії або витяги з усіх законодавчих положень, правил і 
адміністративних норм про застосування Мінімальних 
стандартних правил до осіб, які перебувають в ув’язненні, 
а також до місць та умов ув’язнення; 

b) будь-які дані та матеріали описового характеру про про-
грами поводження з правопорушниками, про персонал, 
що працює в виправних установах, і про число осіб, що 
були в будь-якій формі ув’язнення, а також статистичні 
матеріали, якщо такі є; 

с) будь-яку іншу відповідну інформацію про застосування 
Правил, а також дані про можливі труднощі при їх здійс-
ненні. 
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Коментар 

Ці вимоги випливають як із резолюції 663 С (XXIV) Еко-
номічної і Соціальної Ради, так і з рекомендацій конгресів Ор-
ганізації Об’єднаних Націй по попередженню злочинності і по-
водженню з правопорушниками. Хоча запропоновані тут види 
інформації не були особливо застережені, видається доцільним 
збирати таку інформацію, щоб допомогти державам-членам 
подолати труднощі, використовуючи обмін досвідом. Навіть 
більше, спрямування запитів для одержання такої інформації 
подібне до існуючої тепер періодичної системи доповідей з пи-
тань прав людини, створеної згідно з резолюцією 624 (XXII) 
Економічної і Соціальної Ради від 1 серпня 1956 р.. 

Процедура 7 
Генеральний секретар розповсюджує Мінімальні стандартні 

правила і ці процедури застосування на якомога більшій кіль-
кості мов і забезпечує доступ до них всіх держав, зацікавлених 
міжурядових і неурядових організацій, з тим щоб добитися 
максимально широкого розповсюдження Правил і процедур їх 
застосування. 

Коментар 

Необхідність якнайширшого розповсюдження Мінімаль-
них стандартних правил очевидна. Для забезпечення більш 
ефективного розповсюдження і застосування Правил є важли-
вим здійснювати тісне співробітництво зі всіма відповідними 
міжурядовими і неурядовими організаціями. Секретаріат тому 
повинен підтримувати тісні контакти з такими організаціями і 
надавати в їхнє розпорядження відповідні дані та інформацію. 
Він повинен також заохочувати розповсюдження цими органі-
заціями інформації про стандартні правила і процедури їх за-
стосування. 

Процедура 8 
Генеральний секретар поширює свої доповіді, що стосуються 

застосування Правил, включно з коротким аналітичним викла-
дом періодичних оглядів, доповідями Комітету з профілактики 
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злочинності та боротьби з нею, доповідями, підготовленими 
для конгресів Організації Об’єднаних Націй з профілактики 
злочинності та поводження з правопорушниками, а також з 
доповідями конгресів, науковими публікаціями й іншою доку-
ментацією, яка стосується справи, що час від часу може вияв-
лятися необхідним для сприяння застосуванню Мінімальних 
стандартних правил. 

Коментар 

Ця процедура відображає прийняту в даний час практику по-
ширення таких доповідей, що входять в число документів, які 
направляються зацікавленим органам Організації Об’єднаних 
Націй як видання Організації Об’єднаних Націй або статті в 
Щорічнику з прав людини і Міжнародному огляді криміналь-
ної політики, Інформаційному бюлетені з попередження зло-
чинності і карного правосуддя і як будь-які інші відповідні ви-
дання. 

Процедура 9 
Генеральний секретар забезпечує якнайширше звертання до 

тексту Мінімальних стандартних правил і його використання 
в усіх відповідних програмах Організації Об’єднаних Націй, 
включно з діяльністю,спрямованою на здійснення технічного 
співробітництва. 

Коментар 

Необхідно забезпечити таке становище, при якому всі від-
повідні органи Організації Об’єднаних Націй включали б у 
свою документацію Правила та процедури їх застосування або 
посилались би на них, що сприяло б більшому поширенню Пра-
вил та ознайомленню з ними спеціалізованих установ, урядів, 
міжурядових та неурядових організацій і широкої громадсь-
кості і сприяло б також прихильності Економічної і Соціальної 
Ради та Генеральної Асамблеї до справи застосування їх. 

Те, наскільки Правила здійснять практичний вплив на ад-
міністрацію виправних установ, залежить великою мірою від 
тих заходів, які будуть вжиті для їхнього використання в міс-
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цевій законодавчій і адміністративній діяльності. Правила 
мають бути відомі і зрозумілі широкому колу людей як спе-
ціалістів, так і неспеціалістів в усьому світі. Тому існує гостра 
необхідність у широкій гласності в будь-якій формі, що може 
бути досягнуто завдяки частим посиланням на Правила та про-
веденню кампаній по інформуванню громадськості. 

Процедура 10 
У рамках своїх програм технічного співробітництва й роз-

витку Організація Об’єднаних Націй: 
а) надає допомогу урядам, за їх проханням, у створенні та 

зміцненні всеохоплюючих та гуманних виправних систем; 
b) надає урядам, за їх проханням, послуги експертів і регіо-

нальних та міжрегіональних радників з питань профілак-
тики злочинності та карного правосуддя; 

c) сприяє організації регіональних і національних семінарів 
та інших нарад на професійному й непрофесійному рів-
нях з метою сприяння поширенню Мінімальних стандар-
тних правил і процедур застосування їх; 

d) надає значну підтримку регіональним дослідницьким і 
навчальним інститутам в галузі попередження злочин-
ності та карного правосуддя, пов’язаним з Організацією 
Об’єднаних Націй. 

Регіональні дослідницькі й навчальні інститути Організації 
Об’єднаних Націй в галузі попередження злочинності й карно-
го правосуддя в співробітництві з національними інститутами 
розробляють на основі Мінімальних стандартних правил і про-
цедур їх застосування навчальні плани й посібники, які можуть 
використовуватися на всіх рівнях для навчальних програм з 
карного правосуддя, а також для спеціалізованих курсів з прав 
людини та інших суміжних питань. 

Коментар 

Ця процедура покликана забезпечити використання програм 
технічної допомоги Організації Об’єднаних Націй і навчальних 
заходів регіональних інститутів Організації Об’єднаних Націй 
як непрямих засобів застосування Мінімальних стандартних 
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правил і процедур їх застосування. Окрім регулярних нав-
чальних курсів для персоналу виправних установ, навчальних 
інструкцій і т. ін., зокрема на рівні директивних органів, тре-
ба передбачити консультації спеціалістів з питань, висунутих 
державами-членами, включаючи систему надання послуг екс-
пертів зацікавленим державам. Наявність цієї системи надання 
послуг особливо виправдовується метою застосування Правил 
відповідно до їх духу і з урахуванням соціально-економічного 
ладу країн, що звертаються за такою допомогою. 

Процедура 11 
Комітет Організації Об’єднаних Націй з профілактики зло-

чинності та боротьби з нею: 
а) регулярно проводить перегляд Мінімальних стандарт-

них правил з метою розробки нових норм, стандартів і 
процедур, що застосовуються для поводження з особами, 
позбавленими волі; 

b) здійснює контроль за виконанням процедур застосуван-
ня Правил, в тому числі подає періодичні доповіді згідно 
з процедурою 5. 

Коментар 

Оскільки основна інформація, зібрана в ході періодичних 
обстежень, а також місій технічної допомоги буде подаватися 
Комітету з профілактики злочинності та боротьби з нею, пи-
тання забезпечення ефективності Правил в удосконалюванні 
практики виправної роботи вирішується Комітетом, в реко-
мендаціях якого будуть визначатися майбутні напрями засто-
сування Правил і процедур їх виконання. Тому Комітету слід 
чітко визначити існуючі хиби або їх причини у застосуванні 
Правил, зокрема на основі контактів з судовими органами та 
міністерствами юстиції зацікавлених країн з метою розробки 
відповідних заходів для їх усунення. 

Процедура 12 
Комітет із профілактики злочинності та боротьби з нею 

надає належну допомогу Генеральній Асамблеї, Економічній 
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і Соціальній Раді та будь-яким іншим органам Організації 
Об’єднаних Націй, що займаються питаннями прав людини, 
при підготовці рекомендацій по доповідях спеціальних комісій 
для проведення контролю щодо питань, пов’язаних із застосу-
ванням і виконанням Мінімальних стандартних правил. 

Коментар 

Оскільки Комітет з профілактики злочинності і боротьби 
з нею є органом, що проводить огляд виконання Мінімальних 
стандартних правил, він повинен також надавати допомогу ор-
ганам, що згадані вище. 

Процедура 13 
Ніщо в цих процедурах застосування Правил не повинно 

тлумачитися як таке, що виключає застосування будь-яких ін-
ших заходів чи засобів правового захисту, які надаються згідно 
з міжнародним правом або встановлені іншими органами й за-
кладами Організації Об’єднаних Націй для усунення випадків 
порушення прав людини, включаючи процедуру, що стосуєть-
ся систематичних грубих порушень прав людини, викладену 
в резолюції 1503 (XLVIII) Економічної і Соціальної Ради від 
27 травня 1970 р., процедуру розгляду повідомлення, викладе-
ну в Факультативному протоколі до Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права, і процедуру розгляду повідом-
лень, викладену в Конвенції про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації. 

Коментар 

Оскільки Мінімальні стандартні правила лише частково 
стосуються конкретних питань із прав людини, ці процедури 
не виключають будь-якої можливості усунення випадків різ-
них порушень таких прав відповідно до існуючих міжнародних 
чи регіональних стандартів і норм
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Токійська декларація

ОСНОВНІ ЛІКАРСЬКІ ПРИНЦИПИ 
ЩОДО КАТУВАНЬ ТА ІНШИХ ВИДІВ 

ЖОРСТОКОГО, НЕГУМАННОГО 
АБО ПРИНИЗЛИВОГО ПОВОДЖЕННЯ 

ЧИ ПОКАРАННЯ ПРИ ЗАТРИМАННІ 
ТА УВ’ЯЗНЕННІ

Прийнята 29-ю Всесвітньою медичною асамблеєю, 
Токіо, Японія, жовтень 1975

Преамбула 
Виключним правом лікаря є здійснення медичної діяльності 

в ім’я людяності, оберігання та відновлення фізичного і психіч-
ного здоров’я, незважаючи на особистість пацієнта, зменшення 
і полегшення страждань його пацієнтів. Навіть під загрозою 
має затверджуватися абсолютна повага до людського життя, і 
ніякі медичні знання не повинні використовуватися проти за-
конів людяності. У цій Декларації катування визначається як 
навмисне, систематичне або одноразове заподіяння фізичних 
чи психічних страждань одним або кількома людьми, що діють 
самостійно або за чиїмось наказом, з метою змусити іншу лю-
дину надати інформацію, зробити визнання або з будь-якими 
іншими цілями. 

Декларація
1. За будь-яких обставин, включаючи збройні конфлікти і 

громадянські зіткнення, лікар не повинен погоджуватися, до-
пускати чи брати участь в тортурах або інших формах жорс-
токого, негуманного або принизливого поводження незалежно 
від злочину, в якому жертва такого поводження підозрюється 
чи обвинувачується, а також незалежно від переконань і мо-
тивів жертви. 

2. Лікар не повинен надавати жодних умов, інструментів, 
матеріалів чи знань для здійснення катувань або інших форм 
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жорстокого, негуманного або принизливого поводження, а та-
кож для зменшення можливостей жертви чинити опір такому 
поводженню. 

3. Лікар не повинен бути присутнім при будь-яких діях осіб, 
що здійснюють катування або інші форми жорстокого, негу-
манного чи принизливого поводження або погрожують таким 
поводженням. 

4. Лікар повинен мати повну клінічну незалежність у на-
данні допомоги особі, за яку він професійно відповідальний. 
Основний обов’язок лікаря полягає в полегшенні страждання 
ближнього і ніякі особисті, громадські або політичні міркуван-
ня не можуть превалювати над цією вищою метою. 

5. Якщо ув’язнений відмовляється від прийому їжі і лі-
кар визнає, що ув’язнений може скласти неспотворену, раціо-
нальну картину наслідків цього добровільного акта, то такого 
ув’язненого не слід годувати штучним шляхом. Рішення про 
здатність ув’язненого скласти таку картину має бути засвідче-
но хоча б ще одним незалежним лікарем. Лікар повинен пояс-
нити ув’язненому наслідки відмови від прийому їжі. 

6. Всесвітня медична асоціація буде підтримувати і сти-
мулювати міжнародне співтовариство, національні медичні 
асоціації та лікарів-колег надавати підтримку лікарю та його 
родині перед обличчям загроз чи переслідувань, спричинених 
відмовою «не помічати» використання тортур або інших форм 
жорстокого, негуманного або принизливого поводження.

«Права человека и профессиональная ответственность вра-
ча» в документах международных организаций 

Видавництво «Сфера», Київ, 1999
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ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ 
ПРО ЗАПОБІГАННЯ КАТУВАННЯМ 
ЧИ НЕЛЮДСЬКОМУ АБО ТАКОМУ, 

ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЮ 
ЧИ ПОКАРАННЮ

Страсбург, 26 листопада 1987 року
Статус Конвенції див. (994_413) 

 (Протокол № 1 до Конвенції див. в документі (994_057) 
від 04.11.93 ) 

 (Протокол № 2 до Конвенції див. в документі (994_058) 
від 04.11.93)

 (Конвенцію ратифіковано Законом № 33/97-ВР (33/97-ВР) 
від 24.01.97 ) 

Дата підписання: 2 травня 1996 р.

Офіційний переклад

Держави — члени Ради Європи, які підписали цю Конвен-
цію,

враховуючи положення Конвенції про захист прав і основ-
них свобод людини (995_004),

нагадуючи, що згідно зі статтею 3 згаданої Конвенції 
(995_004) «Жодна людина не може зазнавати катувань чи не-
людського або такого, що принижує її гідність, поводження чи 
покарання»,

відмічаючи, що механізм, передбачений у зазначеній Кон-
венції (995_004), застосовується до осіб, які вважають себе 
жертвами порушення статті 3,

переконані в тому, що захист позбавлених волі осіб від ка-
тувань чи нелюдського або такого, що принижує їхню гідність, 
поводження чи покарання міг би бути посилений позасудови-
ми засобами превентивного характеру, які грунтуються на інс-
пекціях,

погодились про таке: 
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ГЛАВА I

Стаття 1 
Цим створюється Європейський комітет з питань запобі-

гання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 
гідність, поводженню чи покаранню (далі «Комітет»). Ко-
мітет, шляхом здійснення інспекцій, перевіряє поводження 
з позбавленими волі особами з метою посилення, у разі не-
обхідності, захисту таких осіб від катувань чи нелюдського 
або такого, що принижує їхню гідність, поводження чи пока-
рання.

Стаття 2
Кожна Сторона дозволяє інспектувати, відповідно до цієї 

Конвенції, будь-яке місце, яке знаходиться під її юрисдикцією 
і в якому утримуються особи, позбавлені волі органом держав-
ної влади.

Стаття 3 
Виконуючи цю Конвенцію, Комітет та компетентні націо-

нальні органи відповідної Сторони співпрацюють між собою. 

ГЛАВА II

Стаття 4 
1. Комітет складається із такого числа членів, яке відповідає 

кількості Сторін.
2. Члени Комітету відбираються із числа осіб, які мають ви-

сокі моральні якості, визнаний авторитет у галузі прав люди-
ни або професійний досвід у питаннях, які охоплюються цією 
Конвенцією.

3. Серед членів Комітету не може бути двох громадян однієї 
і тієї ж держави.

4. Члени Комітету здійснюють свої повноваження у їхній 
особистій якості, вони є незалежними і неупередженими і за-
вжди повинні бути готовими виконувати свої функції в Комі-
теті ефективно.
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Стаття 5 

1. Члени Комітету обираються Комітетом міністрів Ради 
Європиабсолютною більшістю голосів із списку осіб, що скла-
дає Президія Консультативної асамблеї Ради Європи; націо-
нальна делегація кожної Сторони в Консультативній асамблеї 
висуває трьох кандидатів, з яких принаймні два повинні бути 
її громадянами.

2. Така ж процедура застосовується під час заповнення ва-
кансій, що виникли.

3. Члени Комітету обираються строком на чотири роки. 
Вони можуть бути переобрані тільки один раз. Однак строк 
повноважень трьох з тих членів, які були обрані на перших ви-
борах, закінчується в кінці дворічного періоду. Члени, повно-
важення яких мають закінчитися в кінці першого дворічного 
періоду, визначаються Генеральним секретарем Ради Європи 
за жеребом одразу ж після перших виборів.

Стаття 6 

1. Комітет проводить свої засідання за закритими дверима. 
Кворум складає більшість його членів. За винятком положень 
пункту 2 статті 10, рішення Комітету ухвалюються більшістю 
голосів присутніх членів.

2. Комітет складає свої власні правила процедури.
3. Секретаріат Комітету забезпечується Генеральним секре-

тарем Ради Європи. 

ГЛАВА III

Стаття 7

1. Комітет організовує інспекції до місць, зазначених у стат-
ті 2. Окрім періодичних інспекцій, Комітет може організовува-
ти такі інші інспекції, які, на його думку, необхідні у кожному 
конкретному випадку.

2. Як правило, інспекції здійснюються принаймні двома чле-
нами Комітету. Комітет може, якщо він вважає це за необхідне, 
використовувати послуги експертів і усних перекладачів. 
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Стаття 8
1. Комітет повідомляє уряд відповідної Сторони про свій на-

мір здійснити інспекцію. Після такого повідомлення він може 
інспектувати будь-яке місце, зазначене у статті 2, в будь-який 
час.

2. З метою сприяння Комітету у виконанні його завдання 
відповідна Сторона забезпечує Комітету:

a) доступ на свою територію і право подорожування по ній 
без будь-якого обмеження;

b) повну інформацію про місця, де тримаються особи, поз-
бавлені волі;

c) необмежений доступ до будь-якого місця, де знаходять-
ся особи, позбавлені волі, включаючи право відвідування 
таких місць без будь-якого обмеження;

d) іншу наявну у Сторони інформацію, яка необхідна Комі-
тету для виконання ним свого завдання. Запитуючи таку 
інформацію, Комітет враховує норми діючого національ-
ного законодавства та професійної етики.

3. Комітет може проводити з позбавленими волі особами 
бесіди віч-на-віч.

4. Комітет може вільно спілкуватися з будь-якою особою, 
яка, на його думку, може надати йому необхідну інформацію.

5. У разі необхідності, Комітет може негайно повідомити 
свої міркування компетентним органам відповідної Сторони. 

Стаття 9
1. У виняткових випадках компетентні органи відповідної 

Сторони можуть заявляти Комітету заперечення проти здійс-
нення інспекції у термін або до місця, що запропоновані Ко-
мітетом. Такі заперечення можуть мотивуватися тільки інте-
ресами національної оборони, державної безпеки, серйозними 
заворушеннями у місцях знаходження осіб, позбавлених волі, 
станом здоров’я відповідної особи або проведенням терміно-
вого допиту у зв’язку із тяжким правопорушенням.

2. Після таких заперечень Комітет і відповідна Сторона 
невідкладно проводять консультації з метою з’ясування ситу-
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ації та досягнення згоди про вжиття заходів, які дозволили б 
Комітету швидко виконати свої функції. Такі заходи можуть 
включати перепровадження в інше місце будь-якої особи, яку 
Комітет має намір відвідати. До початку інспекції відповідна 
Сторона надає Комітету інформацію про будь-яку відповідну 
особу. 

Стаття 10
1. Після кожної інспекції Комітет складає доповідь про фак-

ти, які були встановлені під час інспекції, з урахуванням будь-
яких міркувань, які можуть бути висловлені відповідною Сто-
роною. Він подає останній свою доповідь, яка містить будь-які 
необхідні, на його думку, рекомендації. Комітет може проводи-
ти з відповідною Стороною консультації з метою внесення, у 
разі необхідності, пропозицій про поліпшення захисту позбав-
лених волі осіб.

2. Якщо Сторона відмовляється від співпраці або відмо-
вляється поліпшити ситуацію у світлі рекомендацій Коміте-
ту, Комітет, після надання цій Стороні можливості повідо-
мити свою думку, може більшістю у дві третини голосів своїх 
членів прийняти рішення про оприлюднення заяви з цього 
приводу. 

Стаття 11
1. Інформація, зібрана Комітетом у зв’язку з інспекцією, 

його доповідь та його консультації з відповідною Стороною є 
конфіденційними.

2. Комітет публікує свою доповідь, а також будь-які комен-
тарі відповідної Сторони на прохання цієї Сторони.

3. Однак особисті відомості не публікуються без чітко вис-
ловленої згоди відповідної особи. 

Стаття 12
З урахуванням правил конфіденційності, викладених у стат-

ті 11, Комітет кожного року подає Комітету міністрів загальну 
доповідь про свою діяльність, яка надсилається Консультатив-
ній асамблеї і оприлюднюється. 
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Стаття 13
Члени Комітету, експерти та інші особи, послугами яких ко-

ристується Комітет, повинні, під час і після виконання ними 
свого мандата, зберігати конфіденційність фактів або інформа-
ції, які стали їм відомі під час виконання ними своїх функцій. 

Стаття 14
1. Прізвища осіб, послугами яких користується Комітет, за-

значаються у повідомленні, передбаченому у пункті 1 статті 8.
2. Експерти здійснюють свою діяльність за дорученням та 

під егідою Комітету. Вони мають володіти глибокими знан-
нями і великим досвідом у питаннях, які охоплюються цією 
Конвенцією, і повинні бути такими ж незалежними, неупе-
редженими та готовими до виконання своїх функцій, як і 
члени Комітету.

 3. В окремих випадках відповідна Сторона може заявити 
про те, що експерт або інша особа, послугами якої користуєть-
ся Комітет, не може бути допущена до участі в інспектуванні 
місця, яке знаходиться під юрисдикцією цієї Сторони. 

ГЛАВА IV

Стаття 15
Кожна Сторона повідомляє Комітету назву та адресу орга-

ну, уповноваженого отримувати повідомлення для свого уряду, 
а також прізвище та адресу будь-якого співробітника по під-
триманню зв’язку, якого вона може призначити.

Стаття 16
Комітет, його члени та експерти, згадані у пункті 2 статті 7, 

користуються привілеями та імунітетами, зазначеними у До-
датку до цієї Конвенції. 

Стаття 17
1. Ця Конвенція не зашкоджує положенням національного 

законодавства або будь-якої міжнародної угоди, які передбача-
ють більш надійний захист позбавлених волі осіб.



333

Розділ V. Правові джерела і матеріали з питань заборони катувань

2. Ніщо в цій Конвенції не може тлумачитись як таке, що 
обмежує або порушує повноваження органів, передбачених 
Європейською конвенцією про права людини (995_004), або 
як таке, що дозволяє відступати від зобов’язань, взятих Сторо-
нами за зазначеною Конвенцією.

3. Комітет не інспектує місця, які ефективно і регулярно 
відвідуються представниками або делегатами Держав-Заступ-
ниць або Міжнародного комітету Червоного Хреста згідно із 
Женевськими конвенціями від 12 серпня 1949 року (995_151, 
995_152, 995_153, 995_154) та Додатковими протоколами до 
них від 8 червня 1977року (995_199, 995_200).

ГЛАВА V

Стаття 18 
Цю Конвенцію відкрито для підписання державами-члена-

ми Ради Європи. Вона підлягає ратифікації, прийняттю або 
затвердженню. Ратифікаційні грамоти або документи про при-
йняття чи затвердження здаються на зберігання Генеральному 
секретарю Ради Європи. 

Стаття 19
1. Ця Конвенція набирає чинності в перший день місяця, 

що настає після закінчення тримісячного періоду від дати, на 
яку сім держав-членів Ради Європи висловили свою згоду на 
обов’язковість для них цієї Конвенції відповідно до положень 
статті 18.

2. Стосовно будь-якої держави-члена, яка висловлюватиме 
свою згоду про обов’язковість для неї цієї Конвенції після на-
брання нею чинності, Конвенція набирає чинності в перший 
день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду 
від дати здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або доку-
мента про прийняття чи затвердження.

Стаття 20
1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на збері-

гання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про 
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прийняття чи затвердження може визначити територію (тери-
торії), до якої застосовуватиметься ця Конвенція.

2. Будь-яка держава може в подальшому в будь-який час за-
явою на ім’я Генерального секретаря Ради Європи поширити 
дію цієї Конвенції на будь-яку іншу територію, визначену в цій 
заяві. Щодо такої території Конвенція набирає чинності в пер-
ший день місяця, що настає після закінчення тримісячного пе-
ріоду від дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.

3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попередніх 
пунктів, може стосовно будь-якої території, визначеної в цій 
заяві, бути відкликана шляхом подання відповідного повідом-
лення на ім’я Генерального секретаря. Відкликання набирає 
чинності в перший день місяця, що настає після закінчення 
тримісячного періоду від дати отримання такого повідомлення 
Генеральним секретарем.

Стаття 21
Жодні застереження щодо положень цієї Конвенції не доз-

воляються.

Стаття 22
1. Будь-яка Сторона може в будь-який час денонсувати цю 

Конвенцію шляхом подання відповідного повідомлення на ім’я 
Генерального секретаря Ради Європи.

2. Така денонсація набирає чинності в перший день місяця, 
що настає після закінчення дванадцятимісячного періоду від 
дати отримання такого повідомлення Генеральним секрета-
рем.

Стаття 23
Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави-

члени Ради Європи про:
a) будь-яке підписання;
b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або 

будь-якого документа про прийняття чи затвердження;
c) будь-яку дату набрання чинності цією Конвенцією від-

повідно до статей 19 і 20;
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d) будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або сповіщен-
ня, які стосуються цієї Конвенції, за винятком заходів, 
вжитих на виконання статей 8 і 10.

На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те 
уповноважені представники підписали цю Конвенцію.

Вчинено в Страсбурзі двадцять шостого дня листопада мі-
сяця 1987 року англійською і французькою мовами, причому 
обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірни-
ку, який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний 
секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії цієї Конвенції 
кожній державі-члену Ради Європи. 

Додаток

ПРИВІЛЕЇ ТА ІМУНІТЕТИ 

(стаття 16)

1. Для цілей цього Додатка посилання на членів Комітету 
включає експертів, згаданих у пункті 2 статті 7.

2. Члени Комітету, під час виконання своїх повноважень і 
подорожування для виконання своїх повноважень, користу-
ються такими привілеями та імунітетами:

a) імунітетом від арешту або затримання і від конфіскації 
їхніх особистих речей, а також імунітетом від будь-яко-
го переслідування на підставі висловлених ними думок 
або підготовлених матеріалів і всіх дій, здійснених ними 
в офіційній якості;

b) імунітетом від будь-яких обмежень їхньої свободи пере-
сування при виїзді з країни їхнього постійного прожи-
вання та поверненні до неї і при в’їзді до країни, в якій 
вони виконують свої повноваження, та виїзді з неї, а та-
кож звільненням від реєстрації іноземців у країні, яку 
вони відвідують, або через яку вони прямують транзитом 
для виконання своїх повноважень.

3. Під час подорожей, здійснюваних для виконання їхніх 
повноважень, членам Комітету, у питаннях, що стосуються 
митного та валютного контролю, надаються:
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a) їхнім власним урядом — такі самі пільги, які надаються 
високим посадовим особам, що відбувають за кордон у 
тимчасове відрядження;

b) урядами інших Сторін — такі самі пільги, які надаються 
представникам іноземних урядів під час їхніх тимчасо-
вих офіційних візитів.

4. Документи і матеріали Комітету, які стосуються діяль-
ності Комітету, є недоторканними.

Офіційна кореспонденція та інші офіційні повідомлення 
Комітету не можуть ні затримуватися, ні підлягати цензурі.

5. Для забезпечення членам Комітету повної свободи слова 
і повної незалежності у виконанні ними своїх обов’язків, імуні-
тет від переслідування на підставі висловлених ними думок або 
підготовлених матеріалів і всіх дій, здійснених ними на вико-
нання своїх обов’язків, продовжує надаватися їм, навіть якщо 
відповідні особи вже не виконують такі обов’язки.

6. Привілеї та імунітети надаються членам Комітету не для 
їхньої особистої користі, а з метою забезпечення їм незалеж-
ності у виконанні їхніх повноважень. Позбавити свого члена 
імунітету може тільки Комітет; він не тільки має право, але й 
зобов’язаний позбавити свого члена імунітету в усіх випадках, 
коли, на його думку, застосування імунітету перешкоджатиме 
здійсненню правосуддя і коли імунітет може бути скасований 
без шкоди для цілей, заради яких він був наданий.
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Протокол № 1 

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 
ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТОРТУРАМ 

ТА НЕЛЮДСЬКОМУ АБО ТАКОМУ, 
ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЮ 

ЧИ ПОКАРАННЮ 
(укр/рос)

 {Протокол ратифіковано Законом № 2689-III (2689-14) 
від 13.09.2001} 

Дата підписання: 04.11.1993
Дата підписання від імені України: 26.01.1998
Дата ратифікації Україною: 13.09.2001
Дата набрання чинності для України: 01.03.2002

Офіційний переклад 

Держави-члени Ради Європи, які підписали цей Протокол 
до Європейської конвенції про запобігання тортурам та не-
людському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 
покаранню (995_068), підписану у Страсбурзі 26 листопада 
1987 року (далі — «Конвенція»),

Вважаючи, що державам, які не є членами Ради Європи, слід 
дозволити приєднатися до цієї Конвенції ( 995_068 ) на запро-
шення Комітету міністрів, 

Домовилися про таке:

Стаття 1

До статті 5, пункту 1 Конвенції (995_068) додається такий 
підпункт: 

«У випадку, коли має бути обраний член Комітету від де-
ржави, що не є членом Ради Європи, Бюро Консультативної 
асамблеї пропонує парламенту цієї держави висунути трьох 
кандидатів, з яких принаймні два повинні бути її громадянами. 
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Комітет міністрів проводить вибори після консультації із заін-
тересованою державою».

Стаття 2 

У статті 12 Конвенції ( 995_068 ) зазначається: 
«З урахуванням правил конфіденційності, викладених у 

статті 11, Комітет кожного року подає Комітету міністрів за-
гальну доповідь про свою діяльність, яка перепроваджується 
Консультативній асамблеї та всім державам, що не входять до 
Ради Європи, але є учасницями цієї Конвенції, та оприлюд-
нюється». 

Стаття 3

Текст статті 18 стає першим пунктом цієї статті тадопов-
нюється таким другим пунктом:

«2. Комітет міністрів Ради Європи може запросити будь-
яку державу, що не є членом Ради Європи, приєднатися до цієї 
Конвенції».

Стаття 4

У пункті 2 статті 19 Конвенції (995_068) слово «член» ви-
лучається, а слова «чи затвердження» замінюються словами 
«затвердження чи приєднання». 

Стаття 5

У пункті 1 статті 20 Конвенції ( 995_068 ) слова «чи затверд-
ження» замінюються словами «затвердження чи приєднання».

Стаття 6

1. У вступному реченні статті 23 Конвенції (995_068) гово-
риться: 

«Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам-
членам Ради Європи та державам, що не входять до Ради Єв-
ропи, але є учасницями цієї Конвенції, про:».

2. У статті 23 Конвенції слова «чи затвердження» заміню-
ються словами «затвердження чи приєднання;». 
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Стаття 7
1. Цей Протокол відкрито для підписання державами-чле-

нами Ради Європи, які підписали цю Конвенцію (995_068) та 
які можуть висловити згоду на обов’язковість для них: 

а) підписання без застережень щодо ратифікації, прийнят-
тя чи затвердження; 

б) підписання, що підлягає ратифікації, прийняттю чи за-
твердженню, із наступною ратифікацією, прийняттям чи 
затвердженням.

2. Ратифікаційні грамоти та документи про прийняття або 
затвердження зберігаються у Генерального секретаря Ради Єв-
ропи. 

Стаття 8
Цей Протокол набуває чинності в перший день місяця, що 

наступає після завершення трьохмісячного періоду від дати, на 
яку всі Сторони цієї Конвенції (995_068) висловили згоду на 
обов’язковість для них цього Протоколу відповідно до поло-
жень статті 7. 

Стаття 9
Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам-

членам Ради Європи про:
а) будь-яке підписання;
б) депонування будь-якої ратифікаційної грамоти та доку-

ментів про прийняття чи затвердження;
в) дату набуття чинності цього Протоколу відповідно до 

статті 7; 
г) будь-яку іншу дію, повідомлення або сповіщення, які 

стосуються цього Протоколу.

На засвідчення чого повноважні представники, що підписа-
лися нижче, підписали цю Конвенцію (995_068). 

Вчинено в Страсбурзі четвертого дня листопада місяця 
1993 року англійською і французькою мовами, причому обидва 
тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який 
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зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар 
Ради Європи надсилає засвідчені копії кожній державі-члену 
Ради Європи.

Застереження та заяви 

Нідерланди

Заява містилася в документі про прийняття, який було 
здано на зберігання 23 лютого 1995 року. — Оригінал англ. мо-
вою. 

Королівство Нідерланди приймає зазначений Протокол 
уКоролівстві в Європі, на Нідерландських Антильських остро-
вах та в Арубі.
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Протокол № 2 

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 
ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТОРТУРАМ 

ТА НЕЛЮДСЬКОМУ АБО ТАКОМУ, 
ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЮ 

ЧИ ПОКАРАННЮ 
(укр/рос)

Статус Протоколу див. (994_394)

 (Протокол ратифіковано Законом № 2690-III (2690-14) 
від 13.09.2001, ВВР, 2002, № 2, ст. 9)

Дата підписання: 04.11.1993
Дата підписання від імені України: 26.01.1998
Дата ратифікації Україною: 13.09.2001
Дата набрання чинності для України: 01.03.2002

Офіційний переклад

Держави, які підписали цей Протокол до Європейської кон-
венції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню (995_068), 
підписану у Страсбурзі 26 листопада 1987 року (далі — «Кон-
венція»),

Переконані в доцільності надання членам Європейського 
комітету із запобігання тортурам та нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі — «Ко-
мітет») можливості бути переобраними двічі; 

Також враховуючи необхідність гарантувати вчасне понов-
лення членства в Комітеті, 

Домовилися про таке: 

Стаття 1 
1. У статті 5, пункт 3 у другому реченні говориться:
«Вони можуть бути переобрані двічі». 
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2. Стаття 5 Конвенції (995_068) доповнюється наступними 
пунктами 4 та 5: 

«4. З метою забезпечення, наскільки це можливо, того, що 
членство принаймні половини учасників Комітету поновлю-
ватиметься раз на два роки, перед тим, як проводити чергові 
вибори, Комітет міністрів може вирішити, що строк або строки 
повноважень одного чи кількох членів, які мають бути обрані, 
становитиме не чотири роки, а інший період, але не більший за 
шість років та не менший за два роки.

5. У випадках, коли йдеться про більш ніж один строк повно-
важень та коли Комітет міністрів застосовує попередній пункт, 
розподіл строків повноважень залежить від жеребкування, що 
проводить Генеральний секретар відразу після виборів».

Стаття 2
1. Цей Протокол відкрито для підписання державами, які 

підписали цю Конвенцію (995_068) або які приєднуються до 
неї та які можуть висловити згоду на обов’язковість для них:

а) підписання без застережень щодо ратифікації, прийнят-
тя чи затвердження; 

б) підписання, що підлягає ратифікації, прийняттю чи за-
твердженню, із наступною ратифікацією, прийняттям чи 
затвердженням. 

2. Ратифікаційні грамоти та документи про прийняття або за-
твердження зберігаються у Генерального секретаря Ради Європи. 

Стаття 3
Цей Протокол набуває чинності в перший день місяця, що 

наступає після завершення трьохмісячного періоду від дати, 
на яку всі Сторони Конвенції (995_068) висловили згоду на 
обов’язковість для них цього Протоколу відповідно до поло-
жень статті 2.

Стаття 4
Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам-

членамРади Європи та державам, що не входять до Ради Єв-
ропи, але підписали цю Конвенцію (995_068), про: 



343

Розділ V. Правові джерела і матеріали з питань заборони катувань

а) будь-яке підписання;
б) депонування будь-якої ратифікаційної грамоти та доку-

ментів про прийняття чи затвердження;
в) дату набуття чинності цього Протоколу відповідно до 

статті 7; 
г) будь-яку іншу дію, повідомлення або сповіщення, які 

стосуються цього Протоколу. 
На засвідчення чого повноважні представники, що підписа-

лися нижче, підписали цю Конвенцію (995_068).
Вчинено в Страсбурзі четвертого дня листопада місяця 1993 

року англійською і французькою мовами, причому обидва текс-
ти є однаково автентичними, в одному примірнику, який збері-
гатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради 
Європи надсилає засвідчені копії кожній державі - члену Ради 
Європи. 

Застереження та заяви

Нідерланди 

Заява містилася в документі про прийняття, який було здано 
на зберігання 23 лютого 1995 року. — Оригінал англ. мовою.

Королівство Нідерланди приймає зазначений Протокол 
у Королівстві в Європі, на Нідерландських Антильських 
островах та в Арубі.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ N R(87)3 
КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ 

КРАЇНАМ-ЧЛЕНАМ 
ЩОДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ 

ПРАВИЛ

Затверджена Комітетом Міністрів Ради Європи 
12 лютого 1987 р. 

на 404-му засіданні представників міністрів 

Комітет міністрів, відповідно до положень статті 15-б Ста-
туту Ради Європи (994_001), 

вважаючи, що встановлення загальних принципів у сфері 
кримінально-правової політики має важливе значення для всіх 
держав-членів Ради Європи

констатуючи, що, не дивлячись на значний прогрес, якого 
було досягнено в області застосування до правопорушників 
виправних мір впливу, не пов’язаних з позбавленням волі, 
позбавлення волі залишається необхідною мірою покарання 
за кримінальні злочини, враховуючи важливе теоретичне і 
практичне значення міжнародних правил для управління пе-
нітенціарними установами і їх ефективного функціонування,

відзначаючи водночас, що зміни, які відбулися і нині від-
буваються в суспільстві відносно поводження з ув’язненими 
і управління пенітенціарними установами, настільки значимі, 
що вимагають перегляду Мінімальних стандартних правил по-
водження з ув’язненими, затвердженими Радою Європи (Ре-
золюція (73) 5) для того, щоб підтримувати і розвивати най-
краще з досягнутого і створювати передумови для подальшого 
про гресу,

рекомендує урядам держав-членів виходити в своєму зако-
нодавстві і практиці з принципів, викладених в Європейських 
пенітенціарних правилах (994_032), добиваючись їх послідов-
ного виконання і приділяючи особливу увагу цілям, сформу-
льованим в преамбулі, і основоположним принципам, викла-
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деним в Частині 1, а також сприяти максимально широкому 
поширенню тексту цих правил.

 При затвердженні дійсної Рекомендації і відповідно до 
статті 10.2. в Внутрішнього регламенту засідань представників 
міністрів: 

– представник Данії зробив застереження про право свого 
уряду слідувати чи ні пункту 3 статті 38 Правив; 

– представник Франції зробив застереження про право 
свого уряду слідувати чи ні пункту 2 статті 54 Правил.

«Права людини і професійні стандарти 
для працівників міліції та пенітенціарних установ 

в документах міжнародних організацій», 
Українсько-американське бюро захисту прав людини, 

Амстердам—Київ, 1996 р.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ REC (2006) 13 
КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ 

ДЕРЖАВАМ-УЧАСНИЦЯМ 
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ТРИМАННЯ 
ПІД ВАРТОЮ, УМОВ, У ЯКИХ ВОНО 

ВІДБУВАЄТЬСЯ, І ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ГАРАНТІЙ ВІД ЗЛОВЖИВАНЬ

З пояснювальною запискою

(Прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи
27 вересня 2006 року 

на 974-й зустрічі заступників міністрів)

 Українською мовою перекладено вперше. Переклад здійснено 
Аркадієм Бущенком, провідним правовим експертом ХПГ 

 Для зручності користування документом текст пояснювальної за-
писки наводиться під кожним правилом звичайним шрифтом та 
іншим форматом. У оригінальному вигляді Пояснювальна запис-
ка складає окремий документ, нумерація розділів якого співпадає 
з нумерацією Правил.

Комітет Міністрів, керуючись статтею 15.b Статуту Ради 
Європи,

Враховуючи фундаментальну важливість презумпції неви-
нуватості та права на свободу особи;

Знаючи про незворотну шкоду, яку може спричинити триман-
ня під вартою особі, яка врешті визнана невинуватою або звіль-
нена від обвинувачення, та шкідливий вплив, який тримання під 
вартою може мати для підтримання сімейних стосунків;

Беручи до уваги фінансові наслідки тримання під вартою 
для держави, осіб, яких це стосується, та економіки у цілому;

Відзначаючи значну кількість осіб, що тримаються під вар-
тою та проблеми, до яких призводить переповненість місць 
тримання під вартою;
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Зважаючи на практику Європейського суду з прав люди-
ни, доповіді Європейського комітету із запобігання катування 
та нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводжен-
ню та висновки органів із захисту прав людини Організації 
Об’єднаних Націй;

Беручи до уваги Рекомендацію Rec (2006) 2 Комітету Міні-
стрів державам-учасницям щодо Європейських пенітенціар-
них правил та Рекомендацію R (99) 22 Комітету Міністрів 
щодо переповненості в’язниць та зростання кількості 
ув’язнених;

Враховуючи необхідність забезпечити, щоб тримання під 
вартою використовувалося лише у виняткових випадках та за-
вжди було виправданим;

Пам’ятаючи про права людини та основні свободи усіх, хто 
позбавлений свободи, та про особливу потребу забезпечити, 
щоб особи, які тримаються під вартою, не лише були здатні го-
тувати свій захист та підтримувати сімейні стосунки, але й три-
малися в умовах, які відповідають їхньому правовому статусу, 
що ґрунтується на презумпції невинуватості;

Враховуючи важливість розвитку міжнародних норм щодо 
обставин, за яких використання тримання під вартою є виправ-
даним, процедур, за яких воно застосовується та продовжуєть-
ся, та умов, у яких особи, що тримаються під вартою, маються 
утримуватися, а також щодо механізмів для ефективного впро-
вадження цих норм;

Рекомендує урядам держав-учасниць розповсюдити та ке-
руватися у своїй законодавчій діяльності та практиці принци-
пами, викладеними у додатку до цієї Рекомендації, яка замінює 
Резолюцію № (65) 11 щодо тримання під вартою та Рекомен-
дацію № R (80) 11 Комітету Міністрів державам-учасницям 
щодо тримання під вартою до вироку.
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Додаток 
до Рекомендації Rec (2006) 13 

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ТРИМАННЯ 
ПІД ВАРТОЮ, УМОВИ, У ЯКИХ ВОНО 

ВІДБУВАЄТЬСЯ, І ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГАРАНТІЙ 
ВІД ЗЛОВЖИВАНЬ

Преамбула
Ці Правила мають намір:
a. встановити жорсткі рамки щодо застосування тримання 

під вартою;
b. сприяти застосуванню альтернативних заходів, коли це 

можливо;
c. вимагати судових повноважень для застосування та про-

довження тримання під вартою та альтернативних за-
ходів;

d. забезпечити, щоб особи, що тримаються під вартою, ут-
римувалися за умов та за режиму, що відповідають їх пра-
вовому статусу, який ґрунтується на презумпції невину-
ватості;

e. вимагати впровадження відповідних матеріальних умов 
та відповідного управління для тримання осіб під вар-
тою;

f. забезпечити встановлення ефективних гарантій від мож-
ливого порушення цих Правил.

Ці Правила відбивають права людини та основні свободи 
усіх осіб, але особливо заборону катувань та нелюдського або 
такого, що принижує гідність, поводження, право на справед-
ливий судовий розгляд, право на свободу та безпеку і право на 
приватне та сімейне життя.

Ці Правила застосовуються до всіх осіб, що підозрюються 
у вчиненні правопорушення, але включають особливі вимоги 
щодо неповнолітніх та інших особливо вразливих осіб.
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I. Визначення та загальні принципи 

Визначення

1. [1] «Триманням під вартою» вважається будь-який період 
утримання підозрюваної у вчиненні правопорушення особи, 
яке ухвалене судовим органом і відбувається до засудження. 
Воно також включає будь-який період утримання відповідно 
до Правил у зв’язку з міжнародним правовим співробітниц-
твом та екстрадицією, враховуючі їхні спеціальні вимоги. Воно 
не включає первинне позбавлення волі поліцією або правоохо-
ронцем (або будь-якою особою, уповноваженою діяти у такий 
спосіб) з метою допиту.

[2] «Тримання під вартою» також включає будь-який період 
утримання після засудження, коли особа, що очікує на вирок 
або на підтвердження засудження або вироку, продовжує вва-
жатися незасудженою особою.

[3] «Особи, що тримаються під вартою» — це особи, які три-
маються під вартою і не відбувають покарання у вигляді поз-
бавлення волі або не затримані на будь-яких інших правових 
підставах.

«Тримання під вартою» визначене таким чином, що виклю-
чає будь-який період утримання під вартою поліції або інших 
правоохоронних органів під час первинного короткого позбав-
лення волі ними або будь-ким іншим, уповноваженим засто-
совувати такий захід (наприклад, за правом арешту громадя-
нина) з метою допиту до пред’явлення обвинувачення, а також 
будь-яке продовження такого тримання, дозволене судовим 
органом.  Таким чином, тримання під вартою постановляється 
судовим органом на пізнішій стадії у процесі кримінального 
правосуддя, і воно може також стосуватися того, хто насправ-
ді не позбавлений волі поліцією або іншими правоохоронни-
ми органами чи будь-ким, уповноваженим діяти таким чином. 
Необхідність того, щоб застосування такого позбавлення волі 
було постановлене судовим органом, відбиває взаємопов’язані 
вимоги статей 5 § 1(с) та 5 § 3 Європейської Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод. Ці положення 
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передбачають, що компетентний орган для цієї мети має бути 
«суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає пра-
во здійснювати судову владу» [ Дивись, наприклад, справи 
Schiesser v Switzerland, 4 грудня 1979 року, Huber v Switzerland, 
23 жовтня 1990 року, Brincat v Italy, 26 листопада 1992 року, 
Nikolova v Bulgaria, 25 березня 1999 року, Pantea v Romania, 
3 червня 2003 року та (щодо посадовців збройних сил) Hood 
v United Kingdom, 18 лютого 1999 року]. У деяких правових 
системах особи, які очікують на вирок або на підтвердження 
засудження або вироку, продовжують вважатися незасуджени-
ми особами, і те, що Конвенція залишає такий вибір Високим 
Договірним Сторонам, підтверджується Європейським судом 
з прав людини [У справі Monnell and Morris v United Kingdom, 
2 березня 1987 року]. Тож буде природним, якщо правила, що 
стосуються тримання під вартою, будуть застосовуватися і до 
них.

Тримання під вартою зазвичай включатиме затримання, 
постановлене таким же чином судовим органом у відповідності 
до процедур (у тому числі національних заходів імплементації) 
правового співробітництва та екстрадиції (у тому числі за євро-
пейським ордером на арешт), але положення цієї Рекомендації 
не мають наміру зашкодити специфічним вимогам тих правил. 
Крім того, зрозуміло, що положення Рекомендації можуть за-
стосовуватися до випадків міжнародного правового співробіт-
ництва тією мірою, якою вони доречні. Можна згадати тут, що 
стаття 5 § 1(f) Європейської Конвенції з прав людини чітко 
посилається на процедуру екстрадиції, тож параграфи 2 та 4 
статті 5 також застосовуються у таких випадках.

2. [1] «Альтернативні заходи» до тримання під вартою мо-
жуть включати, наприклад: зобов’язання з’явитися до судового 
органу, коли і як це вимагатиметься, не втручатися у відправ-
лення правосуддя та виключити певні типи поведінки, у тому 
числі такі, що пов’язані із професійною діяльністю або певним 
видом зайнятості; вимоги щоденно або періодично звітувати 
судовому органу, поліції або іншому органу; вимоги погоди-
тися на нагляд органу, призначеного судовим органом; вимоги 
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підкоритися електронному моніторингу; вимоги проживати 
у певному місці з умовою не залишати його у визначені часи 
або без такої умови; вимоги не залишати або не відвідувати 
певні місця або райони без дозволу; вимоги не зустрічатися із 
певними особами без дозволу; вимоги здати паспорт або інше 
посвідчення особи; та вимоги надати або забезпечити надання 
фінансових гарантій щодо поведінки до вироку.

[2] Коли практично можливо, альтернативні заходи мають 
застосовуватися у державі, де підозрювана особа звичайно 
мешкає, якщо це не та держава, де припускається вчинення 
правопорушення.

Перелік «альтернативних заходів» є ілюстративним і не є 
вичерпним, тож держави вільні використовувати будь-які про-
цедури, які сприятимуть відправленню правосуддя та безпеці 
громадського порядку без застосування позбавлення волі або 
невиправданого порушення інших прав людини зацікавленої 
особи. Електронний моніторинг є одним із прикладів того, як 
технологічні розробки можуть надати нові засоби задовільного 
вирішення обґрунтуваного занепокоєння щодо підозрюваної 
особи без необхідності позбавлення волі. Слід також відзначи-
ти, що поміщення із родичами, прийомними батьками та інші 
форми підтримуючого влаштування визначаються в якості 
альтернатив триманню під вартою для неповнолітніх підоз-
рюваних у Рекомендації Rec (2003) 20 Комітету Міністрів де-
ржавам-учасницям щодо нових підходів у вирішенні проблеми 
злочинності серед неповнолітніх та ролі ювенальної юстиції 
(стаття 17). Потреба у впровадженні „необхідної кількості до-
статньо різнорідних» заходів визнана у Додатку 2 до Рекомен-
дації Rec (2000) 22 Комітету Міністрів державам-учасницям 
щодо поліпшення впровадження Європейських правил щодо 
санкцій та заходів на місцевому рівні. Вибір заходів у певній 
справі визначатиметься її обставинами, тобто обмеження на 
спілкування з іншими особами може бути потрібним для по-
передження змови, обов’язок звітування — для попередження 
ризику втечі, а заборона виконувати роботу або займатися про-
фесією — для запобігання пошкодженню доказів, вчиненню 
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інших злочинів або відвернення громадських заворушень. Не-
обхідність брати до уваги обставини зацікавленої особи, коли 
застосовуються такі заходи, визнана у правилі 6 Європейських 
правил щодо санкцій та заходів на місцевому рівні (Рекомен-
дація № R (92) 16). Можливість застосування альтернативних 
заходів у співпраці з іншою державою відображає збільшення 
угод між державами про взаємне визнання. Хоча їх застосу-
вання може бути недоречним у певному випадку, мають бути 
створені належні правові основи для виконання угод, що доз-
воляють це, аби у відповідних випадках вони могли бути засто-
совані.

Загальні принципи

3. [1] З погляду на презумпцію невинуватості та презумпцію 
на користь звільнення, тримання під вартою особи, що підоз-
рюється у вчиненні правопорушення, має бути виключенням, 
а не правилом.

[2] Не повинно бути обов’язкової вимоги, щоб особа, підоз-
рювана у вчиненні правопорушення, (або певний клас таких 
осіб) трималася під вартою.

[3] У окремих випадках тримання під вартою має застосо-
вуватися лише за крайньої необхідності і в якості останнього 
заходу; воно не повинно застосовуватися з каральних мірку-
вань.

Наголос на винятковому характері застосування триман-
ня під вартою до судового розгляду, коли йдеться про осіб, пі-
дозрюваних у вчиненні правопорушення, та на застосуванні 
лише у тих випадках, коли цього суворо вимагають особливі 
обставини окремої справи, відбиває вимоги статей 5 § 1 та 6 § 2 
Європейської Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод, розвинених Європейським судом з прав лю-
дини та колишньою Європейською Комісією з прав людини. 
Ця практика, зокрема, встановила, що рішення про тримання 
будь-кого під вартою не може ґрунтуватися лише на минуло-
му підозрюваної особи або на тому, що певні злочини можливо 
були вчинені [Дивись, наприклад, рішення у справі Caballero 
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v United Kingdom, 8 лютого 2000 року]. Заохочення до «якнай-
ширшого застосування альтернатив триманню під вартою» 
також міститься у Додатку до Рекомендації № R (99) 22 Ко-
мітету Міністрів державам-учасницям щодо переповненості 
в’язниць та зростання кількості ув’язнених (стаття 10). Оскіль-
ки тримання під вартою спрямоване на полегшення відправ-
лення правосуддя та забезпечення громадського порядку, це 
означає, що воно не повинне використовуватися з каральних 
мотивів. Слід відзначити, що Рекомендація Rec (2003) 20 Ко-
мітету Міністрів державам-учасницям щодо нових підходів у 
вирішенні проблеми злочинності серед неповнолітніх та ролі 
ювенальної юстиції (стаття 17) зазначає, що „тримання під 
вартою ніколи не повинно застосовуватися для покарання та 
залякування або замість опіки над дитиною чи психіатричних 
заходів».

4. Щоб уникнути невиправданого застосування тримання 
під вартою, має існувати якнайширший перелік альтернатив-
них, менш обмежувальних заходів щодо поведінки підозрюва-
ної особи.

Визнається, що забезпечити, аби тримання під вартою було 
виключним заходом і застосовувалося лише у випадку суворої 
необхідності, можливо лише коли судові органи здатні ефек-
тивно попереджувати потенційні ризики належному відправ-
ленню правосуддя та громадському порядку через застосуван-
ня менш обмежувальних заходів щодо поведінки підозрюваної 
особи. Це вимагає від держави встановити якнайширший пе-
релік альтернативних заходів та забезпечити, щоб вони дійсно 
були використані, коли це вимагається обставинами певної 
справи.

5. Особи, що тримаються під вартою, мають утримуватися 
в умовах, що відповідають їх правовому статусу; це передбачає 
як відсутність обмежень, які не є необхідними для відправлен-
ня правосуддя, безпеки установи та ув’язнених і для захисту 
прав інших осіб, так і — особливо — для виконання вимог Єв-
ропейських пенітенціарних правил та інших правил, викладе-
них у частині III цього тексту.
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Важливо, щоб правовий статус осіб, які тримаються під 
вартою, повністю відбивався на тому, як з ними поводяться та 
керують, і в яких умовах вони тримаються. Вони вважаються 
невинуватими, доки не засуджені, і не тримаються у в’язниці в 
якості покарання. Адміністрація установи тримання під вартою 
має забезпечити, щоб з особами, які тримаються під вартою, 
поводилися без зайвих обмежень та з повним визнанням того, 
що їхня презюмована невинуватість може бути підтверджена, 
коли їхня справа остаточно вирішиться судом. Це вимагає до-
держання не лише Європейських пенітенціарних правил — як 
загального застосування, так і щодо незасуджених осіб, — але 
також стандартів, викладених у Частині ІІІ.

II. Застосування тримання під вартою 

Підстави

6. Тримання під вартою має зазвичай застосовуватися до 
особи, яка підозрюється у вчиненні правопорушення, за яке 
передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.

Винятковий характер тримання під вартою означає, що поз-
бавлення волі, до якого воно призводить, може загалом бути 
виправданим, лише коли правопорушення, у зв’язку з яким 
воно застосовується, може у разі засудження призвести до пев-
ного строку ув’язнення. Крім того, слід відзначити, що у деяких 
державах тримання під вартою ніколи не допускається щодо 
правопорушень, за які не передбачається ув’язнення.

7. Особа може триматися під вартою, лише коли наявні усі 
наступні умови:

a. є обґрунтована підозра, що він чи вона вчинила правопо-
рушення; та

b. є вагомі підстави вважати, що у разі звільнення він чи 
вона (i) втече, або (ii) вчинить серйозне правопорушен-
ня, або (iii) втручатиметься у відправлення правосуддя, 
або (iv) становитиме серйозну загрозу громадському по-
рядку; та

c. немає жодної можливості застосувати альтернативний 
захід, щоб запобігти загрозам, вказаним у пункті b.; та
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d. цей захід є складовою процесу кримінального судочинс-
тва. 

Умови у пунктах a.–d., що регулюють застосування триман-
ня під вартою, відбивають практику Європейського суду з прав 
людини і є кумулятивними: тобто воно не може застосовува-
тися або продовжуватися, якщо однієї з них немає або вона 
перестала діяти. Вимога обґрунтованої підозри передбачає на-
явність доказів, які об’єктивно пов’язують зацікавлену особу 
з припустимим правопорушенням. Вони не повинні бути до-
статніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достат-
німи, щоб виправдати подальше розслідування або висунення 
обвинувачення, і чим довше триває тримання під вартою, тим 
вищими мають бути вимоги до підтвердження обґрунтованості 
підозри [Дивись, наприклад, рішення у справах Fox, Campbell 
and Hartley v United Kingdom, 30 серпня 1990 року, Murray v 
United Kingdom, 28 жовтня 1994 року, Erdagцz v Turkey, 22 жов-
тня 1997 року, Wloch v Poland, 19 жовтня 2000 року та O’Hara 
v United Kingdom, 16 жовтня 2001 року]. Тримання під вартою 
не може бути виправданим, коли зрозуміло, що обвинувачення 
не буде або не може бути висунутим [Дивись рішення у справі 
Gusinskiy v Russia, 19 травня 2004 року]. Чотири загрози, зазна-
чені у пункті b. як потенційні виправдання тримання під вар-
тою, — яких недостатньо за відсутності (чи то з самого початку, 
чи то з плином часу) обґрунтованої підозри [Дивись рішення 
у справі Jecius v Lithuania, 31 липня 2000 року], — відбивають 
ті, що визнані у практиці Європейського суду з прав люди-
ни [Дивись, наприклад, рішення у справах Letellier v France, 
26 червня 1991 року, Assenov v Bulgaria, 28 жовтня 1998 року, 
W v Switzerland, 26 січня 1993 року та I A v France, 23 вересня 
1998 року]. Однак не існує жодних вимог, щоб усі вони були 
дійсно передбачені у окремій державі. Зокрема, занепокоєння 
щодо громадського порядку, — яке, вірогідно, може бути вип-
равданим, лише коли є вагомі докази реакції на тяжкий злочин, 
такий, як вбивство, — не вважається достатнім виправданням у 
деяких державах. Хоча будь-яка з цих загроз може виправдати 
застосування тримання під вартою щодо підозрюваної особи, 
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винятковий характер такого заходу обов’язково вимагає, щоб 
перш за все було розглянуто, чи не можна уникнути загрози че-
рез застосування заходів, які не тягнуть за собою позбавлення 
волі [Дивись, наприклад, рішення у справі Smirnova v Russia, 
24 липня 2003 року], і буде неприйнятним триматися занадто 
обмежувального погляду на їх потенційну ефективність [Ди-
вись, наприклад, рішення у справі Iwaсcuk v Poland, 15 лис-
топада 2001 року]. Таким чином, вірогідно, що тримання під 
вартою буде зовсім непропорційною відповіддю як на імовір-
не вчинення багатьох правопорушень так і на побоювання про 
те, що підозрювана особа робитиме у майбутньому. Крім того, 
необхідно пам’ятати, що підстава, яка стосується громадського 
порядку, становить особливо складну ситуацію, і у більшості 
випадків підозрювані не можуть йому загрожувати. Важливо, 
щоб тримання під вартою було заходом, який становить час-
тину кримінального процесу, кінцевою метою якого є судовий 
розгляд; хоча це не означає, що тримання під вартою буде не-
законним, якщо обвинувачення врешті-решт пред’явлене за 
інше правопорушення або якщо не сталося ніякого судового 
розгляду, оскільки підстави для підозри можуть виявитися не-
достатніми або необґрунтованими і можуть бути інші причини, 
за яких певне обвинувачення не буде виправданим. Однак три-
мання під вартою не може застосовуватися лише як превентив-
ний захід, непов’язаний із можливим судовим розглядом [Ди-
вись рішення у справах Ciulla v Italy, 22 лютого 1989 року та 
Jecius v Lithuania, 31 липня 2000 року ].

8. [1] Щоб встановити, чи існують або продовжують існу-
вати загрози, зазначені у правилі 7b., а також чи можуть вони 
бути у задовільному ступені зменшені шляхом застосування 
альтернативних заходів, судові органи, відповідальні за вирі-
шення питання про взяття під варту підозрюваної особи, або, 
якщо це вже сталося, про продовження такого тримання під 
вартою, мають застосовувати об’єктивні критерії.

[2] Тягар доведення існування суттєвого ризику та немож-
ливості його зменшення має лежати на обвинуваченні або слід-
чому судді.
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Рішення про застосування тримання під вартою, а не аль-
тернативного заходу має бути добре обґрунтованим, і для цьо-
го судовому органу потрібні методи для оцінки того, чи існує 
ризик виникнення однієї із чотирьох загроз, зазначених у Пра-
вилі 7b, якщо підозрювана особа буде звільнена (або не взята 
під варту), і чи можливо зменшити його у задовільному ступе-
ні шляхом застосування альтернативних заходів.  Це потребує 
розробки факторів — як позитивних, так і негативних — які ма-
ють зважуватися під час оцінки можливих ризиків, — особливо 
тих, що викладені у попередньому параграфі, — та їх віднос-
ного значення у доведенні того, чи існує певний ризик та чи 
може він бути зменшеним через використання альтернативних 
заходів. Таке зважування може вимагати використання певних 
форм об’єктивної оцінки щодо будь-яких із встановлених фак-
торів як способу розрахунку загального ступеню ризику. Це та-
кож вимагатиме того, щоб суду допомагав відповідним чином 
підготовлений персонал, що швидко збирає та оцінює докази 
у певній справі. Серед доказів, які можуть мати значення, мо-
жуть бути докази, надані потерпілою особою і спільнотою, у 
якій проживає підозрювана особа. З погляду на презумпцію на 
користь невинуватості та свободи, відповідальність за доведен-
ня необхідності тримання під вартою має лежати на органі об-
винувачення та слідчому органі. Крім того, щодо неповноліт-
ніх існує вимога статті 18 Рекомендації Rec (2003) 20 Комітету 
Міністрів державам-членам щодо нових підходів у вирішенні 
проблеми злочинності серед неповнолітніх та ролі ювеналь-
ної юстиції, яка передбачає „провести повну оцінку ризиків 
на підставі вичерпної та надійної інформації про особу непов-
нолітнього та його соціальні умови». Було б неприпустимим 
вважати, що орган обвинувачення та слідчій орган виконали 
обов’язок щодо оцінки ризику, посилаючись лише на тяжкість 
правопорушення, і не можна вимагати, щоб підозрювана осо-
ба доводила, що немає навіть гіпотетичної загрози від її зали-
шення на свободі або звільнення [Дивись, наприклад, рішен-
ня у справах Ilijkov v Bulgaria, 26 липня 2001 року та Shishkov v 
Bulgaria, 9 січня 2003 року ].
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9. [1]  Визначення будь-якого ризику має ґрунтуватися на 
певних обставинах справи, але особлива увага має приділя-
тися:

a. характеру та тяжкості припустимого правопорушення;
b. покаранню, яке може бути призначене у разі засуджен-

ня;
c. віку, стану здоров’я, характеру, минулому та особистим 

і соціальним обставинам відповідної особи, і особливо її 
суспільним зв’язкам; та

d. поведінці відповідної особи, особливо тому, як вона вико-
нувала зобов’язання, які могли були покладені на неї під 
час попередніх кримінальних проваджень.

[2] Те, що відповідна особа не є громадянином або не має ін-
ших зв’язків із державою, де було вчинене стверджуване пра-
вопорушення, саме по собі не є достатньою підставою для вис-
новку про ризик втечі.

Оцінюючи наявність ризику, що може виправдати засто-
сування тримання під вартою, певні міркування вважаються 
особливо вагомими, але їх значення все ж не таке, щоб авто-
матично призвести до висновку, ніби такий захід дійсно потрі-
бен у певному випадку. Необхідність поставити під сумнів упе-
редження щодо ризику втечі підкреслена у вимозі врахування 
можливості того, що особа може і не втекти лише через те, що 
вона є іноземним громадянином. Той факт, що вона не має 
зв’язків із державою, де, можливо, було вчинене правопору-
шення, звісно, може бути фактором, який братиметься до уваги 
під час визначення ризику втечі [Дивись, наприклад, рішення у 
справі Punzelt v Czech Republic, 25 квітня 2000 року ].

10. У будь-якому разі слід уникати тримання під вартою у 
випадку, коли підозрюється особа, яка несе головну відпові-
дальність за піклування про дітей.

Підтримання зв’язків між батьками та дітьми у більшості ви-
падків було б, можливо, у інтересах останніх. Крім того, щонай-
менше у певних випадках наявність батьківської відповідаль-
ності за піклування про дітей буде важливим міркуванням, що 
свідчить проти висновку про існування якогось ризику, який 
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може виправдати тримання під вартою по відношенню до одно-
го з батьків. Але коли ризик продовжує існувати, необхідність 
підтримання зв’язків між батьком та дитиною і інтереси дити-
ни можуть вимагати, щоб особі було дозволено взяти дитину з 
собою в установу тримання під вартою.

11. При вирішенні, чи треба продовжити тримання під вар-
тою, слід мати на увазі, що певні докази, які могли колись свід-
чити про відповідність такого заходу або про те, що застосу-
вання альтернативних заходів є невідповідним, з часом можуть 
втратити своє значення.

Особливий наголос зроблений на забезпеченні того, аби під 
час оцінки необхідності у триманні під вартою бралася до уваги 
можливість змін у обставинах справи [Дивись, наприклад, рі-
шення у справі I. A. v France, 23 вересня 1998 року (де Європей-
ський суд з прав людини вирішив, що вже не є обгрунтованим 
припущення, що звільнення створить ризик змови)]. Таким чи-
ном, має бути зроблена цілком нова оцінка доводів за та проти 
його застосування у кожному випадку, коли справа надходить 
до судового органу, і не повинні лише повторюватися попе -
редні мотиви для цього.

12. Порушення альтернативних заходів може тягти засто-
сування санкцій, але не повинно автоматично виправдовувати 
взяття особи під варту. У таких випадках заміна альтернатив-
них заходів триманням під вартою має вимагати особливих 
підстав.

Певні санкції можуть бути доречні, коли порушуються ви-
моги, пов’язані із альтернативними заходами, але слід додержу-
ватися умов, що регулюють застосування тримання під вартою; 
це також визнано у правилі 10 Європейських правил щодо сан-
кцій та заходів на місцевому рівні (Рекомендація № R (92) 16). 
Тож порушення таких вимог виправдає взяття під варту лише 
тоді, коли порушення є достатньо тяжким для висновку, що у 
теперішній ситуацій застосування альтернативних заходів (у 
тому числі інших або додаткових до того, який було порушено) 
було б недостатнім, аби зменшити виправдане занепокоєння 
щодо залишення відповідної особи на волі.



360

Європейський суд з прав людини. Судова практика

Судовий дозвіл

13. За взяття особи під варту, дозвіл на продовження цього 
заходу та застосування альтернативних заходів має відповідати 
судовий орган.

У більшості випадків можна очікувати, що судовий дозвіл, 
необхідний для тримання під вартою та застосування альтер-
нативних заходів, надаватиметься судом, але тут використано 
термін «судовий орган», оскільки Європейська Конвенція з 
прав людини визнає, що ця функція може також виконуватися 
іншими посадовцями, якщо вони відповідають вимогам неза-
лежності та безсторонності, розробленими у практиці стосовно 
статті 6 § 1. Також суттєво, щоб відповідний судовий орган дій-
сно мав повноваження наказати звільнення особи, тримання 
під вартою (або його продовження) якої невиправдане [Рішен-
ня у справі T. W. v Malta, 29 квітня 1999 року]. Будь-яке зволі-
кання у виконанні рішення про звільнення має бути зведено 
до мінімуму і становити години, а не дні [Дивись, наприклад, 
рішення у справі Mancini v Italy, 2 серпня 2001 року ].

14. [1] Після первинного позбавлення волі правоохоронцем 
(або будь-ким, хто уповноважений діяти у такий спосіб), кожен 
підозрюваний у вчиненні правопорушення має швидко поста-
ти перед судовим органом з метою визначити, чи було позбав-
лення волі виправданим, чи вимагає воно продовження або чи 
слід застосувати до особи, підозрюваної у вчиненні злочину, 
тримання під вартою або альтернативний захід.

[2] Строк між первинним позбавленням волі та доставлен-
ням до такого органу бажано не повинен перевищувати сорок 
вісім годин, а у багатьох випадках може бути достатнім і більш 
короткий період.

Визначення 48-годинного періоду для первинної оцінки 
того, чи має бути продовжене тримання під вартою або засто-
совані альтернативні заходи, відбиває розвинуте тлумачення 
вимоги статті 5 § 3 Європейської Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, щоб це відбувалося «не-
відкладно». Однак, хоча жоден певний період не вимагається 
Європейським судом з прав людини [Дивись, наприклад, рі-
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шення у справі Brogan v United Kingdom, 30 травня 1989 року], 
але строк в один день був оцінений як «невідкладно» [Дивись 
рішення у справі T. W. v Malta, 29 квітня 1999 року], і такий 
строк передбачений у деяких державах [Наприклад, Бель-
гія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Кіпр, Данія, Німеччина, 
Люксембург, Румунія та «колишня югославська республіка 
Македонія»]. Більше того, обмеження у 48 годин для триман-
ня неповнолітніх під вартою поліції з подальшим намаганням 
зменшити цей час для молодих правопорушників, визначений 
у статті 15 Рекомендації Rec (2003) 20 Комітету Міністрів дер-
жавам-учасницям щодо нових підходів у вирішенні проблеми 
злочинності серед неповнолітніх та ролі ювенальної юстиції. 
Також важливо розуміти, що 48 годин часто можуть бути вер-
хньою межею строку, протягом якого слід доставити підоз-
рювану особу до судового органу. Обставини певної справи 
можуть виправдати довший період; але також можливо, що у 
особливо простих справах доставлення може відбутися і рані-
ше. Саме судовий орган має встановити певний час і день для 
першого слухання habeas corpus, який буде достатньо «невід-
кладним» у межах практики Європейського суду з прав лю-
дини і положень національного права. Важливо розуміти, що 
судовий контроль, який здійснюється під час цієї процедури, 
є зовсім відмінним від вирішення питання, чи є достатні під-
стави для пред’явлення обвинувачення. Тобто можливо, що на 
цій стадії будуть підстави для висновку про доречність три-
мання когось під вартою, навіть якщо пізніше виявиться, що 
обвинувачення є необґрунтованим [Дивись рішення у справі 
Brogan v United Kingdom, 30 травня 1989 року]; таким чином, 
немає підстав зволікати із доставленням до того моменту, 
поки вважатиметься, що обвинувачення є вірогідним. Крім 
того, будь-яке зволікання з першою явкою до судового органу 
може бути виправданим лише певними обставинам справи; 
проблеми, що випливають із організації роботи правоохорон-
ного органу, органу обвинувачення та судової системи ніколи 
не будуть допустимим виправданням для порушення вимоги 
невідкладності [Дивись рішення у справі Koster v Netherlands, 
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28 листопада 1991 року]. Хоча такі фактори, як необхідність 
забезпечення доказів, стан здоров’я підозрюваного, несприят-
ливі погодні умови та відстань між місцем, де особа спочатку 
була позбавлена свободи поліцією, правоохоронцем або ін-
шою уповноваженою особою, та місцем розташування судо-
вого органу (особливо у випадку арешту за кордоном) можуть 
мати значення для визначення, чи була виконана вимога не-
відкладності, їх дійсний вплив на тривалість її доставлення 
до судового органу має бути доведений [Дивись рішення у 
справі Ocalan v Turkey, 12 березня 2003 року].

15. Наявність надзвичайного стану відповідно до статті 15 
Європейської Конвенції з прав людини не повинна призводити 
до періодів довших, ніж сім днів між первинним позбавленням 
волі та з’явленням до судового органу у зв’язку із тримання під 
вартою, якщо тільки проведення слухання видається зовсім не-
можливим.

Визнано, що надзвичайний стан у відповідності зі стат-
тею 15 Європейської Конвенції з прав людини може вплинути 
на практичну можливість першого доставлення певного підоз-
рюваного у правопорушенні до судового органу, але зазна-
чений довший строк відбиває період, який загалом вважався 
прийнятним Європейським судом з прав людини у подібних 
справах [Дивись, наприклад, рішення у справах Brannigan and 
McBride v United Kingdom, 26 травня 1993 року, Aksoy v Turkey, 
18 грудня 1996 року та Demir v Turkey, 23 вересня 1998 року]. 
Однак характер надзвичайного стану може змінюватися, і не-
обхідність будь-якого продовження строку першого достав-
лення до судового органу має бути обгрунтована.

16. Судовий орган, відповідальний за тримання когось під 
вартою або за дозвіл на продовження такого тримання, а також 
за застосування альтернативних заходів, має заслухати і вирі-
шити справу без зволікання.

Вимога невідкладності вважається такою, що стосується не 
лише доставлення відповідної особи до судового органу, але та-
кож і вирішення питання, чи виправдано застосування триман-
ня під вартою або альтернативних заходів.
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17. [1] Наявність підстав для тримання будь-кого під вартою 
має періодично переглядатися судовим органом, який повинен 
постановити звільнення підозрюваної особи, якщо вирішить, 
що більше немає однієї або кількох умов, зазначених у прави-
лах 6 та 7 a, b, c та d.

[2] Інтервал між переглядами зазвичай має бути не довшим, 
ніж один місяць, якщо тільки відповідна особа не має права по-
рушити у будь-який час клопотання про звільнення.

[3] Відповідальність за забезпечення такого перегляду має 
лежати на органах прокуратури або слідчому органі, і якщо ор-
ган прокуратури або слідчий орган не заявив клопотання про 
продовження тримання під вартою, будь-яка особа має автома-
тично звільнятися з-під варти.

Визнання того, що обставини справи можуть змінювати-
ся, — дивись правило 11, — вимагає періодичного перегляду 
судовим органом питання про те, чи залишається виправданим 
застосування тримання під вартою або альтернативних заходів, 
і за порушення такого перегляду відповідає обвинувальний або 
слідчий орган, оскільки на цьому органі лежить тягар доведення 
того, що достатнє виправдання для будь-якого заходу продов-
жує існувати. Хоча слід додержуватися місячного періоду між 
такими переглядами, визнано, що мета таких переглядів може 
бути досягнута за рахунок можливості для особи, що тримаєть-
ся під вартою, звернутися до суду з клопотанням про звільнен-
ня її у будь-який час протягом тримання. Також визнано, що 
органи влади можуть встановити обмеження щодо можливості 
подати клопотання про звільнення у залежності від періоду, що 
минув від попереднього клопотання, або відсутності будь-яких 
нових підстав для звільнення.

18. Будь-яка особа, що взята під варту, а також особа, сто-
совно якої тримання під вартою продовжене або до якої за-
стосовані альтернативні заходи, має право оскаржити таке рі-
шення, і їй мають повідомити про таке право під час винесення 
рішення.

Слід передбачити відповідні положення, що дають мож-
ливість оскаржити до вищого судового органу застосування 



364

Європейський суд з прав людини. Судова практика

тримання під вартою або альтернативних заходів та забезпе-
чити, щоб відповідна особа була повідомлена про таку мож-
ливість, аби вона могла скористатися нею якомога раніше. 
Таке оскарження може здійснюватися під час судового розгля-
ду, який надає можливість розглянути усі питання, що мають 
значення. Цей обов’язок виходить за межі вимог статті 5 Єв-
ропейсько Конвенції з прав людини [Дивись рішення у справі 
Grauzinis v Lithuania, 10 жовтня 2000 року].

19. [1] Особа, що тримається під вартою, має окреме право 
на швидке оскарження до суду законності її затримання.

[2] Це право може бути задоволене шляхом періодичного 
перегляду тримання під вартою, якщо він дозволяє ставити пи-
тання, які стосуються такого оскарження.

Відповідальність органу обвинувачення або слідчого органу 
за забезпечення того, щоб було здійснено періодичний пере-
гляд застосування тримання під вартою, не слід плутати з неза-
лежним правом кожної особи, що позбавлена волі, оскаржити 
законність такої дії, — правом, передбаченим статтею 5 § 4 Єв-
ропейсько Конвенції з прав людини. Це положення однозначно 
вимагає, щоб скарга була заслухана та вирішена судом. Таке ос-
карження може стосуватися більш широкого кола питань, ніж 
наявність підстав для тримання під вартою, оскільки стаття 
5 § 4 вимагає, щоб судовий перегляд торкнувся усіх умов, що 
суттєві для законності певного позбавлення свободи [Дивись 
рішення у справі Nikolova v Bulgaria, 25 березня 1999 року]. Він 
має навіть торкатися питання відповідності правопорушення, 
у якому підозрюється відповідна особа, будь-якому конститу-
ційному положенню або правам, який він або вона мають за 
Конвенцією. Однак визнано, що у певних випадках періодич-
ний перегляд може бути достатньо широким, щоб окреме ос-
карження законності у певний час було непотрібним [Дивись 
рішення у справі De Jong, Baljet and Van Den Brink v Netherlands, 
22 травня 1984 року]. Таке оскарження має спочатку бути до-
ступним у межах тижнів від первинного затримання та потім 
на періодичній основі [Дивись, наприклад, рішення у справах 
Bezicheri v Italy, 25 жовтня 1989 року, Rehbock v Slovenia, 28 лис-



365

Розділ V. Правові джерела і матеріали з питань заборони катувань

топада 2000 року та G.B. v Switzerland, 30 листопада 2000 року]. 
Право подати скаргу буде вважатися порушеним, якщо осо-
ба, що тримається під вартою, утримується у повній ізоляції і 
не має доступу до адвоката [Дивись рішення у справі Ocalan 
v Turkey, 12 березня 2003 року]. Судовий орган повинен мати 
повноваження наказати звільнення відповідної особи, якщо 
тримання під вартою визнане незаконним [Дивись рішення у 
справі Van Droogenbroeck v Belgium, 24 червня 1982 року].

20. Наявність надзвичайного стану відповідно до статті 15 
Європейської Конвенції з прав людини не повинна впливати 
на право особи, що тримається під вартою, на оскарження за-
конності її затримання.

Хоча за статтею 15 Європейської Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод надзвичайний стан дозволяє 
певний відступ від стандартів, що застосовуються за звичайних 
умов, права, викладені тут, є такими, що мають продовжувати 
бути дійсними, і насправді визнані суттєвими гарантіями від 
можливого зловживання владою [Дивись, наприклад, рішення 
у справах Brannigan and McBride v United Kingdom, 26 травня 
1993 року, Aksoy v Turkey, 18 грудня 1996 року та Demir v Turkey, 
23 вересня 1998 року].

21. [1] Кожне рішення судового органу про тримання будь-
кого під вартою, про продовження такого тримання або про за-
стосування альтернативних заходів, має бути вмотивованим, а 
відповідній особі має надаватися копія цих мотивів.

[2] Лише за виключних обставин мотиви можуть не пові-
домлятися у той же день, коли прийняте рішення.

Виконання вимоги, щоб рішення були вмотивовані і ці мо-
тиви були своєчасно надані, є суттєвим для здійснення права 
на оскарження застосування тримання під вартою або альтер-
нативних заходів, а також для забезпечення того, щоб можна 
було визначити виправданість такого заходу у певному випад-
ку. Крім того, мотиви мають показувати, що доводи клопотання 
про звільнення були дійсно розглянуті, а не містили лише пов-
торювання ритуальної формули [Дивись, наприклад, рішен-
ня у справах Mansur v Turkey, 8 червня 1995 року та Smirnova 
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v Russia, 24 липня 2003 року]. Виключні обставини, згадані у 
параграфі 2, можуть виникнути у судах, коли клопотання про 
звільнення, подане до суду після рішення про тримання особи 
під вартою, слухається спочатку і не є переглядом первинного 
рішення про тримання під вартою.

Тривалість

22. [1] Тримання під вартою завжди має тривати доти, поки 
виконуються умови, зазначені у правилах 6 та 7.

[2] У будь-якому разі його тривалість не повинна ні переви-
щувати, ні зазвичай бути невідповідною покаранню, що може 
бути призначене за відповідне правопорушення. 

[3] У жодному разі тримання під вартою не повинне пору-
шувати право особи, що тримається під вартою, на судовий 
розгляд протягом розумного строку.

Вимога, щоб тримання під вартою було суворо необхідним, 
означає, що як тільки будь-яке із виправдань для його застосу-
вання перестає існувати, воно має бути припинене, — дивись 
правило 11, — якщо тільки не виникло якесь інше виправдання. 
Саме судовий орган має визначити, чи продовжує існувати таке 
виправдання або чи виникло воно. Але навіть коли тримання 
під вартою виправдано, суттєвість такого втручання в свобо-
ду та некаральний характер цього заходу вимагають, щоб його 
тривалість зазвичай не була непропорційною до покарання, яке 
може бути застосовано до відповідної підозрюваної особи. Ще 
одне обмеження щодо загального строку тримання під вартою 
міститься у статті 5 § 3 Європейської Конвенції з прав людини, 
яка вимагає, щоб кожен, хто тримається під вартою, отримав 
судовий розгляд у розумний строк, і це вимагає, щоб процеду-
ри у таких випадках здійснювалися з особливою швидкістю. 
Ніякого максимального строку тримання під вартою не було 
визначено Європейським судом з прав людини, коли він визна-
чав, що є «розумним», — строки як менші, так і трохи більші за 
рік визнавалися сумнівними [Менш ніж вісім місяців у справі 
Shishkov v Bulgaria, 9 січня 2003 року та чотирнадцять місяців у 
справі Jecius v Lithuania, 31 липня 2000 року], хоча строки біль-
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ші за чотири роки були визнані і прийнятними [W v Switzerland, 
26 січня 1993 року] і сумнівними [Debboub alias Husseini Ali 
v. France, 9 листопада 1999 року]; але очевидно з практики Суду, 
що мають існувати особливі підстави, щоб виправдати довгий 
строк, і що для більшості справ достатньо короткого строку, 
хоча навіть потреба у такому строку має бути переконливо до-
ведена. Слід також відзначити, що Комітет Міністрів рекомен-
дував, що «коли, як крайній захід, неповнолітній підозрюваний 
тримається під вартою, воно має тривати не більш ніж шість 
місяців до передачі справи до суду. Цей строк може бути про-
довженим лише тоді, коли суддя, що не причетний до розсліду-
вання справи, переконається, що усі затримки у розслідування 
повністю виправдані виключними обставинами» (Рекомен-
дація Rec (2003) 20 Комітету Міністрів державам-учасницям 
щодо нових підходів у вирішенні проблеми злочинності серед 
неповнолітніх та ролі ювенальної юстиції, стаття 16). Той факт, 
що строк тримання під вартою згодом зараховується до будь-
якого вироку про ув’язнення, — дивись правило 33, — не має 
значення для визначення його виправданості.

23. Будь-яке визначення максимального строку тримання 
під вартою не повинно призводити до того, що дійсна потреба 
для його продовження у особливих обставинах певної справи 
не розглядатиметься з регулярними інтервалами.

Хоча виконання вимог щодо тривалості тримання під вар-
тою може бути полегшене за допомогою визначення у законо-
давстві максимального строку тримання під вартою, необхід-
ність враховувати особливі обставини певної справи означає, 
що такий строк не слід застосовувати у всіх випадках, коли 
потрібне тримання під вартою. У багатьох випадках обстави-
ни нададуть можливість передати справу до суду до закінчен-
ня цього періоду; так, тримання під вартою протягом трьох 
років, допустимих за законом, Європейський суд з прав лю-
дини визнав порушенням статті 5 § 3 Європейської Конвенції 
з прав людини, оскільки не була доведена особлива ретель-
ність під час провадження [Ceskэ v Czech Republic, 6 червня 
2000 року].
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24. [1] На органі прокуратури або слідчому органі лежить 
обов’язок діяти із належною ретельністю під час проведення 
розслідування і забезпечити, щоб існування обставин, що свід-
чать на користь тримання під вартою, трималося під постійним 
контролем.

[2] Справам, у яких особа тримається під вартою, має нада-
ватися перевага.

Особлива відповідальність, що визнана за органом обвину-
вачення або слідчим органом щодо провадження у справі, — 
тобто, щоб тримання під вартою тривало не довше, ніж це вип-
равдано, і особа, що тримається під вартою, була передана до 
суду із особливою швидкістю, — ґрунтується на його виключ-
ному доступі до інформації стосовно справи та його здатності 
пришвидшити її розгляд судом. Багато порушень статті 5 § 3 
сталося через тривалі строки бездіяльності під час досудового 
провадження у справі [Дивись, наприклад, рішення у справах 
Clooth v Belgium, 12 грудня 1991 року, Assenov v Bulgaria, 28 жов-
тня 1998 року та Punzelt v Czech Republic, 25 квітня 2000 року], 
і Європейський суд з прав людини ясно очікує ефективних 
заходів щодо таких факторів, як спізніле надання експертних 
висновків, хвороба або нестача персоналу.

 Допомога адвоката, присутність зацікавленої особи 
та переклад

25. [1]  Намір клопотати про тримання під вартою та підста-
ви для цього мають бути швидко повідомлені відповідній особі 
мовою, яку вона розуміє.

[2] Особа, тримання під вартою якої вимагається, має пра-
во на допомогу адвоката під час розгляду цього питання та на 
відповідні можливості для консультування зі своїм адвокатом з 
метою підготовки захисту. Відповідній особі мають повідомити 
про ці права за достатній час та мовою, яку вона розуміє на-
стільки, щоб практично скористатися ними.

[3] Така допомога адвоката має надаватися за державні кош-
ти, якщо особа, тримання під вартою якої вимагається, не може 
собі цього дозволити.
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[4] Наявність надзвичайного стану відповідно до статті 15 
Європейської Конвенції з прав людини не повинна зазвичай 
впливати на право на доступ та консультацію із адвокатом у 
контексті розгляду питання про тримання під вартою.

Обов’язок інформувати того, хто дійсно затриманий 
поліцією або тримається під вартою, негайно і зрозумілою мо-
вою про намір клопотати про його взяття або продовження 
тримання під вартою та про мотиви для цього, спрямований на 
забезпечення того, щоб особа була здатна отримати відповідну 
правову пораду та приготувати доводи проти застосування та-
кого заходу, а також щоб приготувати її родину до можливості 
того, що він може бути застосовний. Тож цей обов’язок вихо-
дить за межі схожого обов’язку, який передбачений статтею 5 
§ 2 Європейської Конвенції з прав людини, коли позбавлення 
свободи дійсно сталося. Таке повідомлення зазвичай має слі-
дувати після рішення клопотати про взяття або продовження 
тримання під вартою, але може бути виправданим і довший 
строк, коли відповідна особа не тримається під вартою на той 
час або коли потрібна допомога перекладача. Суттєвість на-
слідків взяття під варту вимагає, щоб особа, чиє тримання під 
вартою вимагатиметься, отримала правову допомогу, і має бути 
наданий адвокат за державний кошт, якщо особа не може собі 
цього дозволити. Обов’язок щодо надання інформації про пра-
во на адвоката і належного часу для консультації спрямований 
на забезпечення того, щоб це право надавало реальну допомогу 
особі, яка ризикує бути взятою під варту. Це право також пе-
редбачає, що орган, який затримав або звинувачує особу, або 
розслідує справу щодо неї, вжив належних заходів для забезпе-
чення того, щоб відповідна особа дійсно мала змогу зв’язатися 
із адвокатом, і це може вимагати надання такої інформації про 
адвокатів, щоб з ними можна було зв’язатися, і використання 
допомоги перекладача, щоб пояснити право на консультацію 
та представництво і допомогти у його здійсненні. Це також 
передбачає надання відповідних умов для консультації із адво-
катом. Положення цього правила стосуються права на правову 
допомогу щодо процедури вирішення питання про тримання 
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під вартою. Вони не стосується дійсної присутності адвоката 
протягом розслідування. Хоча надзвичайний стан згідно стат-
ті 15 Європейської Конвенції з прав людини дозволяє певний 
відхід від стандартів, що застосовуються за звичайних умов, 
викладені тут права є такими, які повинні продовжувати бути 
дійсними і які насправді визнані суттєвими гарантіями від 
можливого зловживання владою [Дивись, наприклад, рішення 
у справах Brannigan and McBride v United Kingdom, 26 травня 
1993 року, Aksoy v Turkey, 18 грудня 1996 року та Demir v Turkey, 
23 вересня 1998 року]. Але у стані надзвичайності строк, який 
може бути витриманий перед тим, як особі дозволять отримати 
правову пораду та допомогу з метою надання доводів проти рі-
шення про взяття під варту, неминуче відіб’ється на відстрочці, 
яка дозволена правилом 20, у доставленні до судового органу 
для слухання щодо тримання під вартою.

26. Особі, тримання під вартою якої вимагається, та її ад-
вокату надається своєчасний доступ до документів, які мають 
значення для цього рішення.

Відкриття документів адвокату особи, чиє тримання під 
вартою (або його продовження) вимагатиметься, є суттєвим 
для того, щоб адвокат був здатен ефективно заперечувати про-
ти клопотання щодо необхідності застосування такого заходу 
[Дивись, наприклад, рішення у справі Shishkov v Bulgaria, 9 січ-
ня 2003 року]. Хоча певні обмеження у відкритті можуть бути 
виправдані, особливо з метою забезпечення відправлення пра-
восуддя або захисту національної безпеки, вони не повинні сут-
тєво підривати здатність підготувати доводи проти тримання 
під вартою [Дивись, наприклад, рішення у справі Garcia Alva v 
Germany, 13 лютого 2001 року].

27. [1] Особа, що є громадянином іншої держави і тримання 
під вартою якої вимагається, має право на те, щоб консул цієї 
держави був повідомлений про таку можливість за достатній 
час, щоб отримати від нього пораду та допомогу.

[2] Це право, коли можливо, має також поширюватися на 
осіб, що мають громадянство як держави, де тримання під вар-
тою вимагається, так і іншої держави.
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Ця вимога покликана забезпечити виконання зобов’язань 
за статтею 36 Віденської Конвенції про консульські зносини, 
і її важливість також визнана у статтях 14-18 Додатку до Ре-
комендації № R (84) 12 Комітету Міністрів державам-учасни-
цям щодо іноземних ув’язнених. Важливість цих зобов’язань 
щодо підозрюваних-негромадян була підкреслена Міжна-
родним судом ООН [У справах LaGrand (Germany v United 
States of America), 27 червня 2001 року та Avena and Other 
Mexican Nationals (Mexico v United States of America), 31 березня 
2004 року]. Хоча ці зобов’язання не передбачають консульсько-
го захисту для осіб із подвійним громадянством з боку держави, 
громадянами якої вони є, визнано, що наявність родини та влас-
ності у іншій державі, громадянами якої вони є, може спричи-
нити необхідність у наданні доступу до службовця консульства 
цієї країни. Рішення щодо зв’язку із консулом має прийматися 
особою, про чиє тримання під вартою (або його продовження) 
клопотатиметься, якщо тільки вона не є неправоздатною прий-
мати таке рішення, і тоді відповідальність за допомогу у такому 
контакті має лежати на судовому органі, що здійснює слухан-
ня щодо тримання під вартою. Це право не створює будь-якого 
обов’язку органів влади намагатися встановити громадянство 
особи, що тримається під вартою. Держава може вирішити вва-
жати особу, яка є громадянином цієї держави і іншої держави 
(держав), своїм громадянином.

28. Особа, тримання під вартою якої вимагається, має право 
бути присутньою під час розгляду питання про тримання під 
вартою. За певних обставин ця вимога може виконуватися за 
допомогою відеозв’язку.

Це право відбиває важливість того, щоб особа, про чиє три-
мання під вартою (або його продовження) клопотатиметься, 
була здатна заперечити проти  клопотання щодо виправданості 
застосування такого заходу [Дивись рішення у справі Grauzinis 
v Lithuania, 10 жовтня 2000 року]. Визнано, що у певних ви-
падках (особливо, коли йдеться про міркування безпеки або 
відстань), цієї мети можна досягнути, не доставляючи осо-
бу фізично до судового органу. Але будь-який використаний 
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відеозв’язок має бути таким, щоб надавати ефективну мож-
ливість передавати відомості від неї та до неї і оцінити її фізич-
ний та психічний стан так само, якби вона була фізично при-
сутня. Крім того, присутність є правом, яке певні особи можуть 
не забажати використовувати.

29. Відповідний переклад у судовому органі, що розглядає 
питання про тримання когось під вартою, має забезпечува-
тися за державні кошти, якщо відповідна особа не розуміє і 
не говорить мовою, що зазвичай використовується у такому 
процесі.

Обов’язок забезпечення перекладу передбачає, що здатність 
особи, про чиє тримання під вартою (або його продовжен-
ня) клопотатиметься, приймати участь у розгляді може бути 
підірвана через мовні складнощі. Але цей обов’язок виникає 
лише якщо здатність особи розмовляти та розуміти мову роз-
гляду є недостатньою і, у іншому випадку, не перетворюється 
на право користуватися найбільш улюбленою мовою.

30. Особі, що присутня під час розгляду питання про три-
мання під вартою, має бути надана можливість помитися, а 
якщо вона є чоловіком — поголитися, окрім випадків, коли це 
призведе до докорінної зміни його звичайної зовнішності.

Особам, що доставляються до судового органу, який може 
постановити їх тримання під вартою, має бути надана мож-
ливість представити себе якнайкраще під час будь-якого роз-
гляду перед судовим органом. Стосовно особистої гігієни це 
означає, що їм мають надати можливість помитися перед цим, а 
чоловікам — поголитися, якщо , звісно, це не змінить докорінно 
їх звичайний зовнішній вигляд. Ця вимога повторює правила 
20.4, 68.2 та 97 Європейських пенітенціарних правил.

31. Попередні правила у цьому розділі мають застосовува-
тися до продовження тримання під вартою.

Попередні вимоги також застосовуються до будь-якого роз-
гляду, під час якого може бути прийняте рішення щодо про-
довження тримання під вартою, і вони повторюють положення 
правил 23.1, 23.2, 37.1-4, 98.1 та 98.2 Європейських пенітенціар-
них правил.
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Повідомлення родини

32. [1] Особа, тримання під вартою якої (або його продов-
ження) вимагається, має право на те, щоб члени її родини були 
своєчасно повідомлені про дату та місце розгляду питання про 
тримання під вартою, якщо тільки це суттєво не зашкодить від-
правленню правосуддя або національній безпеці.

[2] У будь-якому разі рішення щодо контакту із членами ро-
дини має приймати особа, тримання під вартою якої (або його 
продовження) вимагається, якщо тільки вона не є неправоздат-
ною прийняти таке рішення або для цього є інше переконливе 
виправдання.

Застосування тримання під вартою впливатиме на родину 
відповідної особи, і обов’язок повідомити родину відбиває пра-
во, яке як вона, так і члени її родини мають за статтею 8 Євро-
пейської Конвенції з прав людини, а також важливість такого 
зв’язку як гарантії від можливого зловживання. Зволікання 
із повідомленням родини може бути виправданим лише за 
виключних обставин, коли може бути завдано шкоди відправ-
ленню правосуддя або національній безпеці (наприклад, через 
ризик змови). Відповідальність, яку батьки несуть за непов-
нолітню особу, може бути випадком, який виправдовує ігнору-
вання побажань підозрюваного не інформувати його родину. 
Поняттю «члени родини» слід надавати широке значення, що 
використовується Європейським судом з прав людини [Ди-
вись, наприклад, рішення у справі X, Y та Z v United Kingdom, 
22 квітня 1997 року], а не посилатися на визнані законом сто-
сунки. Родина може бути повідомлена безпосередньо або че-
рез адвоката відповідної особи. Право на повідомлення членів 
родини про наступний розгляд щодо тримання під вартою не 
обов’язково означає, що вони мають право бути присутніми на 
ньому.

Залік тримання під вартою до покарання

33. [1] Будь-який строк тримання під вартою до засудження 
має зараховуватися до строку будь-якого призначеного пізні-
ше покарання у вигляді позбавлення волі.
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[2] Будь-який строк тримання під вартою може бути врахо-
ваний при визначенні покарання, що не пов’язане із позбавлен-
ням волі.

[3] Характер та тривалість попередньо застосованих альтер-
нативних заходів також може враховуватися при визначенні 
покарання.

Некаральний характер тримання під вартою вимагає, 
щоб строк, проведений під вартою, зараховувався до строку 
ув’язнення: відхилення від цього правила може бути допусти-
мим, — якщо це взагалі можливо, — лише у окремих випадках 
і з особливих підстав, для яких національне законодавство пе-
редбачає відповідні повноваження у розробленні виключень. 
Характер режиму у місці, де особа тримається під вартою, не 
повинен мати будь-яких наслідків для розрахунку вказаного 
заліку. Оскільки ув’язнення може й не бути призначене особі, 
засудженій за правопорушення, після того як вона певний час 
трималась під вартою, було б доцільним розглянути можливість 
врахування цього строку при призначенні нев’язничного пока-
рання. Це було б особливо бажаним щодо альтернатив триман-
ню під вартою, які все ж таки значно обмежують свободу особи. 
Так, у Португалії строк ув’язнення зменшується, коли було за-
стосовано домашній арешт як альтернативу триманню під вар-
тою. Багато держав також зараховують до строку ув’язнення 
час, проведений під вартою в очікуванні екстрадиції.

Компенсація

34. [1] Мають бути розглянуті положення щодо компенсації 
особам, які трималися під вартою і не були потім засуджені за 
правопорушення, у зв’язку з яким вони трималися під вартою; 
така компенсація має покривати втрату доходів, втрачену ви-
году та моральну шкоду.

[2] Компенсація не повинна вимагатися, коли встановлено, 
що особа, яка трималась під вартою, активно сприяла через 
свою поведінку виникненню обґр унтованої підозри у тому, що 
вона вчинила правопорушення, або навмисно перешкоджала 
розслідуванню стверджуваного правопорушення.
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Ще одним наслідком некарального характеру тримання під 
вартою є те, що слід розглянути можливість компенсації за вит-
рати, пов’язані із позбавленням свободи, особам, які не були 
визнані винними у правопорушенні, у зв’язку з яким вони три-
малися під вартою. Ця можливість є відмінною від обов’язку 
за статтею 5 § 5 Європейської Конвенції з прав людини нада-
ти компенсацію тому, хто тримався під вартою без правової 
підстави для цього. Виключенням із цієї можливості передба-
чається, що у певних випадках поведінка таких осіб може знач-
но вплинути на рішення про тримання їх під вартою. Але це 
правило також залишає державам можливість встановити інші 
обставини, за яких компенсація має призначатися. Хоча зазна-
на шкода у багатьох випадках вимагатиме фінансової компен-
сації, але інші форми відшкодування можуть бути доречними, 
коли шкода має моральний характер.

III. Умови тримання під вартою
Загалом

35. Умови тримання під вартою мають, за виключенням 
правил, викладених нижче, відповідати Європейським пені-
тенціарним правилам.

35. Європейські пенітенціарні правила стосуються усіх 
в’язнів, але також визнано, що статус осіб, що тримаються під 
вартою, вимагає додержання певних додаткових правил. 

Наведені Європейські пенітенціарні правила мають особ-
ливе значення для наступних аспектів тримання під вартою:

Прийняття — 14, 15 та 16;
Одяг та місця для спання — 20, 21 та 97;
Процедури оскарження — 70;
Контакти із зовнішнім світом — 17, 24 та 99;
Дисципліна та покарання — 56–62;
Охорона здоров’я — 15.1(e), 15.1(f), 16(a) та 39-48;
Інформація про права, правила та інші питання — 15.2, 30 

та 38.3;
Інспекції та моніторинг — 92 та 93;
Характер та розмір приміщень — 18.1–7, 18.10 та 96;
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Особиста гігієна — 19.3–7;
Підготовка захисту та доступ до правової допомоги — 23 та 

98;
Релігія та вірування — 29;
Санітарні умови — 19.1–3;
Розділення по категоріям — 11.1, 11.2, 18.8 та 18.9;
Персонал — 71–81 та 89;
Час поза камерою та допустимі види діяльності — 25, 27 та 

101;
Користування установами, іншими ніж установи тримання 

під вартою — 10.3 (b);
Соціальна допомога — 16 (d);
Праця та освіта — 26, 28 та 100. 

Відсутність в установі тримання під вартою 

36. [1] Особа, що тримається під вартою, має залишати ус-
танову тримання під вартою для подальшого розслідування, 
лише якщо це дозволено суддею або прокурором або з вираз-
ної згоди особи, що тримається під вартою, і на обмежений 
час.

[2] Після повернення до установи тримання під вартою 
особа, що тримається під вартою, має на її прохання якомога 
швидше пройти ретельне фізичне дослідження лікарем або, у 
виключних обставинах, кваліфікованою медичною сестрою.

Європейський комітет з питань запобігання катуванням 
чи нелюдському або такому, що принижує гідність, повод-
женню чи покаранню (Комітет) дійшов думки, що є бажа-
ним, щоб подальші допити поліцією після того, як особа взя-
та під варту, відбувалися у відповідній установі тримання під 
вартою, а не у приміщенні поліції. Повернення осіб, що три-
маються під вартою, під контроль поліції може відбуватися, 
лише якщо вони виразно погодилися на це або якщо такий 
перевід є безумовно неминучим і був санкціонований суд-
дею або прокурором. Тривалість такого тимчасового перево-
ду має бути чітко визначена суддею або прокурором. Після 
повернення до установи тримання під вартою, слід провес-
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ти ретельне фізичне обстеження, якщо цього вимагає особа. 
Таке обстеження має бути завжди невідкладним і особливо 
негайним, якщо є будь-які очевидні ознаки ушкоджень або 
поганого поводження.

Продовження лікування

37. [1] Мають бути створені умови для того, щоб особи, які 
тримаються під вартою, продовжували необхідне медичне або 
стоматологічне лікування, яке вони отримували до затриман-
ня, якщо так вирішить лікар або стоматолог установи триман-
ня під вартою після консультації, якщо це можливо, із лікарем 
або стоматологом особи, що тримається під вартою. 

[2] Особі, що тримається під вартою, має бути надана мож-
ливість консультуватися та отримувати лікування у власного 
лікаря або стоматолога, якщо медична або стоматологічна не-
обхідність цього вимагають.

[3] Якщо особі, що тримається під вартою, відмовляють у 
проханні про консультацію із власним доктором або стомато-
логом, мають бути наведені мотиви для цього.

[4] Кошти на ці потреби не повинні покриватися адміністра-
цією установи тримання під вартою.

Невдовзі після того, як особа була оглянута під час при-
йому, лікар установи має створити умови, аби забезпечити їй 
можливість продовжити будь-яке медичне лікування, яке вона 
отримувала на час взяття під варту. Рішення щодо такої необ-
хідності має прийматися лікарем установи, якому слід нагля-
дати за лікуванням. Подібні умови слід створити щодо іншого 
лікування, такого як стоматологічне, гормональне або лікуван-
ня безпліддя, коли зволікання може бути дуже шкідливим для 
відповідної особи. Можливість відвідання власним лікарем або 
стоматологом є також природним наслідком правового стату-
су особи, що тримається під вартою, і має надаватися, коли 
в’язничний лікар вирішить, що цього вимагає медична або сто-
матологічна необхідність. Однак адміністрація установи три-
мання під вартою не повинна платити за відвідання цими спе-
ціалістами.
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Листування

38. Зазвичай не повинно бути будь-яких обмежень щодо 
кількості листів, які посилає або отримує особа, що тримається 
під вартою.

Загалом, підстави, за яких можуть бути виправданими обме-
ження, не повинні стосуватися об’єму листування між особами, 
що тримаються під вартою, та їх родиною або друзями.

Голосування

39. Особи, що тримаються під вартою, повинні мати змогу 
приймати участь у публічних виборах та референдумах, що 
проводяться під час їх тримання під вартою.

Оскільки відповідно до правила 3 осіб, що тримаються під 
вартою, слід утримувати в умовах, що відповідають їх право-
вому статусу, і не створювати для них обмежень, крім необхід-
них для відправлення правосуддя, безпеки установи, інших 
ув’язнених та персоналу і захисту прав інших осіб, не може 
бути підстав для відмови їм у праві брати участь у місцевих, 
національних та європейських виборах, які відбуваються під 
час їх тримання під вартою. Ненадання особам, що тримаються 
під вартою, можливості голосувати може створити порушен-
ня статті 3 Протоколу 1 до Європейської Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод [Дивись рішення 
у справах Labita v Italy, 6 квітня 2000 року and Hirst v United 
Kingdom (№ 2), 6 жовтня 2005 року].

Освіта

40. Тримання під вартою не повинно надмірно утруднювати 
освіту для дітей або молодих осіб або надмірно обмежувати до-
ступ до освіти вищого рівня.

Забезпечення того, щоб освіта осіб, які тримаються під вар-
тою, не переривалася та не зазнавала втручання, відповідає їх-
ньому правовому статусу і необхідності поводитися із ними без 
зайвих обмежень, а також важливості для всіх ув’язнених мати 
доступ до освіти, як визнано у Рекомендації № R (89) 12 Комі-
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тету Міністрів державам-учасницям щодо освіти у в’язницях та 
у правилах 28.3 та 35.2 Європейських пенітенціарних правил. 
У відповідні положення щодо освіти осіб, які тримаються під 
вартою, можуть включатися заходи, які створюють можливість 
здавати екзамени.

Дисципліна та покарання 

41. Жодне дисциплінарне покарання особи, що тримається 
під вартою, не повинно призводити до продовження тримання 
під вартою або до обмежень у підготовці до її захисту.

Слід уникати, наскільки це можливо, застосування дис-
циплінарних покарань до осіб, які тримаються під вартою, і 
особливо важливо, щоб вони не зашкоджували можливості та-
кої особи готувати свій захист і не позначалися на строку три-
мання під вартою, постановленому судовим органом.

42. Покарання у вигляді одиночного утримання не повин-
но впливати на доступ до адвоката і має надавати мінімальну 
можливість контактів із родиною на волі. Це не повинно впли-
вати на умови тримання під вартою особи щодо наявності ліж-
ка, можливості фізичних вправ, гігієни, доступу до матеріалів 
для читання та до представників релігії.

Якщо застосовується покарання у вигляді одиночного 
ув’язнення, покарання має не виходити за межи заборони спіл-
кування з іншими ув’язненими. Тож не повинно бути втручан-
ня щодо доступу до юридичного представника і має зберігати-
ся щонайменше мінімальний контакт із родиною. Крім того, 
не повинно бути додаткових покарань, таких як обмеження 
постільних речей або погіршення гігієнічних умов, скорочен-
ня часу для вправ, менший доступ до матеріалів для читання 
або відмова у зустрічі з офіційним представником релігійної 
організації. Положення цього правила не мають наміру регу-
лювати випадки, коли застосовуються заходи для захисту жит-
тя та здоров’я відповідної особи або інших осіб; тим не менше, 
такі заходи не повинні призводити до погіршення поводження 
із особою, яка тримається під вартою.
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Персонал

43. Персонал, який працює в установі тримання під вартою, 
має відбиратися та навчатися так, щоб він брав до уваги особ-
ливий статус та потреби осіб, що тримаються під вартою.

Це правило підкреслює, що робота з особами, які трима-
ються під вартою, вимагає спеціальних якостей та навичок, 
аби забезпечити, щоб відмінний статус та відмінні потреби 
таких ув’язнених повністю визнавалися і з ними поводилися 
відповідно до їх правового статусу та потреб. Навчання має 
включати інструкції щодо діяльності у режимі найменших 
обмежень, створення можливості особам, що тримаються під 
вартою, знаходитися поза камерами і займатися змістовною 
діяльністю розумну кількість годин протягом доби і допомогу 
у таких питаннях, як подання клопотань про звільнення, по-
шук адвоката або підтримання зв’язків із родиною. Навчання 
має також зосереджуватися на здатності персоналу відповідно 
поводитися із спеціальними категоріями осіб, що тримаються 
під вартою.

Процедури оскарження

44. [1] Особи, що тримаються під вартою, мають право на ос-
карження всередині та за межами установи тримання під вар-
тою і на конфіденційний доступ до відповідного органу, який 
уповноважений розглянути їх скарги.

[2]  Це оскарження має бути додатковим до будь-якого пра-
ва порушити юридичний розгляд. 

[3]  Скарги мають бути розглянуті якомога швидше.
Час від часу особи, що тримаються під вартою, можуть від-

чувати несправедливість у поводженні із ними, чи то особисто, 
чи то до групи. Це може статися навіть за найкращого керів-
ництва установою тримання під вартою. Важливо, щоб були за-
проваджені процедури, які дозволять таким особам зареєстру-
вати будь-які скарги, які вони мають, і щоб це було можливо 
зробити зі збереженням конфіденційності. Швидке вирішення 
скарг має особливе значення для осіб, що тримаються під вар-
тою, оскільки їх тримання має тривати короткий час.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ 
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КАТУВАННЯМ: 

СТАНДАРТИ1

Витяги 
з «матеріальних частин» Загальних доповідей Комітету

Комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському, 
або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 
(далі — Комітет), був створений у 1987 році відповідно до од-
нойменної Конвенції Ради Європи (далі — Конвенція). Згідно 
зі ст. 1 Конвенції, 

«Цим створюється Європейський комітет з питань запобіган-
ня катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню... Комітет, шляхом здійснення інспек-
цій, перевіряє поводження з позбавленими волі особами з метою 
посилення, у разі необхідності, захисту таких осіб від катувань чи 
нелюдського або такого, що принижує їхню гідність, поводження 
чи покарання.»
Діяльність Комітету розглядається як невід’ємна складо-

ва системи захисту прав людини під егідою Ради Європи і як 
попереджувальний механізм несудового характеру, який фун-
кціонує паралельно із Європейським Судом з прав людини — 
судовим органом, що реагує на факти порушень прав людини. 

Комітет виконує свої переважно превентивні за характером 
функції шляхом здійснення двох видів інспекцій («візитів») — 
періодичних і позачергових. Періодичні інспекції організову-
ються до всіх держав, які підписали Конвенцію, на регулярній 
основі. Позачергові інспекції організуються до зазначених де-
ржав тоді, коли Комітет вважає це необхідним за обставин, що 
склались «у конкретному випадку». 

При проведенні інспекції Комітет має широкі повноважен-
ня, викладені в Конвенції: доступ на територію відповідної 
держави і право подорожувати нею без будь-яких обмежень; 

1  Публікується з дозволу Ради Європи. 
© Офіційний переклад Ради Європи
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необмежений доступ у будь-яке місце, де утримуються позбав-
лені волі особи, включаючи право необмеженого пересування в 
таких місцях; доступ до повної інформації про місця утриман-
ня позбавлених волі, а також до іншої інформації в розпоряд-
женні держави, якщо така інформація необхідна Комітету для 
виконання його завдань.

Комітет також уповноважений бесідувати віч-на-віч з осо-
бами, яких позбавлено волі, та вільно спілкуватись з усіма, хто, 
на його думку, може надати необхідну йому інформацію. 

Комітет може інспектувати будь-яке місце, «в якому утриму-
ються особи, позбавлені волі органом державної влади». Отже 
повноваження Комітету поширюються не тільки на тюрми і 
поліцейські дільниці, але також, зокрема, на психіатричні за-
клади, гауптвахти при військових частинах, центри розміщен-
ня шукачів притулку та інших категорій іноземних громадян, і 
на місця, де можуть перебувати неповнолітні, позбавлені волі у 
судовому або адміністративному порядку. 

Взаємини між Комітетом і Державами — учасницями Кон-
венції спираються на два основні принципи — співробітництва 
та конфіденційності. У цьому зв’язку слід наголосити, що роль 
Комітету полягає не в тому, щоб засуджувати держави, а щоб, 
натомість, допомогти їм у запобіганні жорстокому повод женню 
із позбавленими волі особами. 

Після кожної інспекції Комітет складає доповідь, котра міс-
тить зібрану ним інформацію і включає, якщо це необхідно, ре-
комендації та інші поради, на основі яких розвивається діалог 
із відповідною країною. У принципі, кожна доповідь Комітету 
з конкретної інспекції є конфіденційною, хоча майже всі Дер-
жави відмовляються від цього правила і оприлюднюють до-
повіді Комітету.

Комітет зобов’язаний щороку підготувати і опублікувати 
Загальну доповідь про свою діяльність. 

У загальних доповідях Комітету знайшли відображення 
основні питання, розглядом яких Комітет займається під час 
здійснення візитів до місць позбавлення волі. Комітет споді-
вається у такий спосіб викласти орієнтоване на національ-
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ні органи державної влади своє бачення того, як саме слід 
поводитись з позбавленими волі особами, а також у більш 
загальному контексті сприяти обговоренню питань з цієї те-
матики.

У цьому документі зібрані так звані «матеріальні розділи» 
з наявних на поточний момент доповідей. Джерело інформа-
ції — офіційний сайт Комітету (http://www.cpt.coe.int).

I. Тримання під вартою в поліції
Витяги з Другої Загальної доповіді [CPT/Inf (92) 3]
36. Комітет приділяє особливу увагу трьом правам тих осіб, 

яких затримала поліція: праву особи повідомити про факт сво-
го затримання третю сторону за власним вибором (члена ро-
дини, друга, консульство), праву доступу до адвоката і праву 
вимагати медичного обстеження лікарем за власним вибором 
(додатково до медичного обстеження, яке здійснюється ліка-
рем, що його запросили поліцейські органи)1. Комітет вважає, 
що ці права є трьома основними гарантіями проти жорстокого 
поводження із затриманими особами, і вони мають застосу-
ватися від самого початку затримання, незалежно від того, як 
таке затримання визначається у відповідній правовій системі 
(затримання, арешт і т. п.). 

37. Особи, яких затримала поліція, повинні бути негайно 
поінформовані про свої права, зокрема, про ті, що викладені в 
пункті 36. Крім того, будь-яка надана державним органам мож-
ливість відстрочки здійснення одного з наведених вище прав 
має бути чітко визначена, а її застосування жорстко обмежене 
в часі. Що стосується більш конкретно права доступу до адво-
ката і вимоги медичного обстеження не тим лікарем, якого за-
просили поліцейські органи, то при системах, де, у виняткових 
випадках, адвокати та лікарі можуть обиратися з попередньо 
визначених переліків, складених за згодою з відповідною про-

1 Це право було сформульоване в такому вигляді: право на доступ до лікаря, включа-
ючи й право бути оглянутим — якщо таке бажання висловить затримана особа — ліка-
рем, якого обирає сама затримана особа (на додаток до будь-якого медичного огляду, 
який здійснювався лікарем, що його запросили поліцейські службовці).
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фесійною організацією, будь-яка відстрочка у здійсненні цих 
прав, має бути скасована

38. Доступ до адвоката для осіб, яких тримають під вартою 
в поліції, передбачає право зв’язатися з адвокатом та право на 
візит адвоката (в обох випадках обов’язковою умовою є гаран-
тія конфіденційності переговорів). Так само важливим є право 
особи на присутність адвоката під час допиту. 

Стосовно медичного обстеження осіб, яких тримають під 
вартою в поліції, то ці обстеження повинні проводитись у та-
кий спосіб, щоб поліцейські службовці не могли чути, а по 
можливості й спостерігати за таким обстеженням. Після цього 
результати кожного обстеження а також відповідні заяви за-
триманої особи і висновки лікаря офіційно протоколюються 
лікарем і надаються затриманій особі та її адвокату.

39. Стосовно самої процедури проведення допиту Комітет 
вважає, що повинні існувати чіткі правила та інструкції про-
ведення поліцейського допиту. Вони, зокрема, повинні врегу-
льовувати такі питання: інформування затриманої особи про 
персональні дані (прізвища та/або номери) осіб, які присутні 
під час проведення допиту; допустима тривалість допиту; час 
на відпочинок між допитами та час на перерви під час прове-
дення допиту; місця, де може проводитись допит; можлива ви-
мога до затриманої особи стояти під час відповіді на запитання; 
допит осіб, які знаходяться під впливом наркотиків, алкоголю 
і т. п. Також слід вимагати, щоб постійно фіксувався час почат-
ку та закінчення допиту, так само як і висловлені під час допи-
ту будь-які прохання від затриманої особи а також від осіб, що 
були присутні під час кожного допиту. 

Комітет вважає за необхідне додати, що електронні записи 
поліцейських допитів є додатковою гарантією недопущення 
жорстокого поводження із затриманими особами (такі записи 
надають також значні переваги самій поліції). 

40. Комітет вважає, що основні гарантії, які надаються за-
триманим поліцією особам, будуть значно підсилені (і це може 
значно полегшити роботу поліцейських службовців), якщо 
буде вестись єдине і повне досьє щодо кожної затриманої осо-
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би, де б фіксувалися всі аспекти, що пов’язані із затриманням 
особи, та мають бути відображені усі заходи, яких було вжи-
то по відношенню до затриманої особи (час, коли особу було 
позбавлено волі та мотив(и) цього заходу; час, коли особу було 
поінформовано про її права; фіксація ушкоджень, проявів ду-
шевних захворювань і т. ін.; час, коли було сповіщено близь-
ких/консула чи адвоката а також час, коли вони відвідали за-
триману особу; час, коли було запропоновано їжу; час, коли 
проводився допит; час, коли особу було переведено до іншого 
закладу або звільнено і т. ін.). Слід вимагати, щоб підпис заін-
тересованої особи був під різними пунктами (наприклад, тими, 
де йдеться про речі, які можуть бути в розпорядженні особи, 
або про факт повідомлення про якесь із прав та про застосу-
вання або відмову у застосуванні якогось із прав), і, якщо це 
необхідно, було надане пояснення відсутності такого підпису. 
Окрім цього, адвокат затриманої особи повинен мати доступ до 
досьє тримання під вартою. 

41. Існування незалежного механізму розгляду скарг щодо 
поводження під час тримання під вартою в поліції є ще однією 
важливою гарантією дотримання прав. 

42. Тримання під вартою в поліції, в основному, триває від-
носно недовго. З огляду на це не слід сподіватись на те, що в 
установах поліції будуть такі ж добрі матеріальні умови три-
мання, як і в тих місцях, де позбавлені волі особи перебувають 
тривалий період часу. Однак певні елементарні вимоги щодо 
матеріального забезпечення мають бути дотримані. 

Всі поліцейські камери повинні мати належний розмір — з ог-
ляду на кількість осіб, які можуть там знаходитись — а також від-
повідне освітлення (достатнє для читання у час, що не відводить-
ся для сну) і вентиляцію. Бажано, щоб камери мали натуральне 
освітлення. Окрім цього, камери мають бути обладнані засобами 
для відпочинку (наприклад, закріпленим стільцем або закріпле-
ною лавкою); особи, які повинні провести ніч в місці тримання, 
мають бути забезпечені чистими матрацом та ковдрами. 

Особам, яких тримають під вартою в поліції, слід дозволяти 
справляти природні потреби в час, коли вони того забажають, в 
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чистих і пристойних умовах; їм також слід надавати відповідну 
можливість для умивання. Ці особи повинні бути забезпечені 
харчуванням у відведений для цього час, включаючи, як міні-
мум, один раз на день повноцінне харчування (щось більш сут-
тєве, ніж бутерброд)1.

43. Питання про те, яким має бути належний розмір полі-
цейської камери (або будь-яке інше приміщення для затрима-
ного/ув’язненого) є досить складним. При оцінці до уваги слід 
брати численні фактори. Однак, делегації Комітету вважають 
за необхідне встановити основні критерії при вирішенні цього 
питання. Наступний критерій (що розглядається скоріше як 
бажаний рівень, аніж як мінімальний стандарт) застосовуєть-
ся при оцінці поліцейських камер для одиночного тримання на 
час, що перевищує декілька годин: загальна площа приблизно 
7 квадратних метрів, відстань між стінами не менше 2 метрів та 
відстань між підлогою і стелею 2.5 метри.

Витяги з Шостої Загальної доповіді [CPT/Inf (96) 21] 
14. Комітет висловлює подяку за ту підтримку своєї роботи, 

яка була висловлена в Рекомендації Парламентської асамблеї 
1257 (1995) стосовно умов тримання під вартою в державах — 
членах Ради Європи. Також з великою приємністю Комітет від-
значає, що у відповідь на Рекомендацію 1257 Комітет міністрів 
Ради Європи запропонував владним структурам держав-членів 
дотримуватися стандартів тримання під вартою в поліції, які 
викладені в Другій Загальній доповіді Комітету [див. CPT/Inf 
(92) 3, пункти з 36 по 43).

У зв’язку з цим слід відзначити, що деякі учасники Конвен-
ції досить стримано ставляться до запровадження окремих ре-
комендацій Комітету стосовно застережень проти жорстокого 
поводження з особами, яких тримають під вартою в поліції. 
Зокрема, йдеться про рекомендацію, згідно з якою кожній особі 

1 Комітет також виступає за те, щоб особи, яких тримають під вартою в поліцейсь-
ких дільницях 24 години і більше, отримали якнайшвидше можливість здійснювати 
щоденну прогулянку на свіжому повітрі.
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повинно бути надано право доступу до адвоката від самого по-
чатку тримання цієї особи під вартою. 

15. Комітет підкреслює, що відразу після того, як особу поз-
бавлено волі, ризик бути заляканою або підданою жорстокому 
поводженню — про це свідчить досвід самого Комітету — є най-
більшим. Тому можливість для осіб, яких тримають під вартою 
в поліції, мати доступ до адвоката під час цього періоду є основ-
ною гарантією проти жорстокого поводження. Існування такої 
можливості діятиме як пересторога для осіб, що здатні жорс-
токо поводитись із особами, яких тримають під вартою. Окрім 
цього, адвокат є саме тією особою, що може вжити відповідних 
заходів у разі, якщо жорстоке поводження має місце. 

Комітет визнає, що в окремих випадках для забезпечен-
ня інтересів правосуддя існує необхідність протягом певного 
часу не дозволяти особі, яку тримають під вартою, побачення 
з її адвокатом. Однак це не повинно призводити до повної від-
мови у праві на адвоката протягом періоду, про який йде мова. 
У подібних випадках слід організувати контакт з іншим неза-
лежним адвокатом, стосовно якого можна бути певним, що він 
не порушить законні інтереси поліцейського розслідування. 

16. У Другій загальній доповіді Комітет також підкреслив, 
наскільки важливим є чітке і негайне інформування затрима-
ної особи про всі її права. 

Для досягнення цього Комітет вважає доречним від самого 
початку тримання особи під вартою в поліції регулярно нада-
вати такій особі пам’ятку, в якій ці права будуть викладені у 
доступному вигляді. Окрім цього, слід просити особу, якої це 
стосується, підписом підтвердити те, що вона була справді оз-
найомлена зі своїми правами. 

Заходи, про які йшла мова вище, є легкими у запровадженні, 
маловитратними і ефективними. 

 Витяги з Дванадцятої Загальної доповіді 
[CPT/Inf (2002) 15]

33. Для належного функціонування суспільства необхідно, 
щоби поліція мала повноваження затримувати, тимчасово ут-
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римувати під вартою і допитувати осіб, підозрюваних у вчи-
ненні кримінальних злочинів, та інших категорій осіб. Утім, 
здійсненню цих повноважень внутрішньо притаманні ризики 
залякування затриманого та фізичної наруги над ним. Суть 
діяльності Комітету полягає в пошуку способів зведення подіб-
ного ризику до абсолютного мінімуму, але без невиправданого 
чинення перепон поліції в належному виконанні її обов’язків. 
Комітет відзначає, що у кількох країнах заохочуються пози-
тивні зрушення у практиці тримання під вартою у поліції осіб, 
позбавлених волі; водночас, висновки Комітету також у чис-
ленних випадках свідчать про необхідність подальшої пильної 
позиції. 

34. Допитування підозрюваних у вчиненні кримінальних 
злочинів має здійснюватись фахівцями і буде задовільним у 
разі отримання ними спеціальної професійної підготовки. На-
самперед треба якомога ясно визначити чітку ціль проведення 
допиту: такою ціллю має бути отримання точної й достовірної 
інформації задля встановлення правди щодо питань, які роз-
слідуються, а не задля отримання зізнання від особи, яку спів-
робітники поліції, котрі проводять допит, вже вважають вину-
ватою. Додержанню представниками правоохоронних служб 
зазначеної вище цілі значно сприятиме, окрім відповідної під-
готовки, розробка кодексу поведінки при допитуванні осіб, які 
підозрюються у вчиненні кримінальних злочинів. 

35. Протягом багатьох років інспектори Комітету спілку-
вались із значною кількістю позбавлених волі осіб у різних 
країнах; ці особи достовірно скаржились, що працівники 
поліції, прагнучи отримати зізнання, піддавали їх фізичному 
насильству та в інакші способи вдавались до погроз і заляку-
вань. Вочевидь зрозуміло, що система кримінального право-
суддя, яка вважає зізнання головним доказом вини, заохочує 
представників органів, котрі беруть участь у розслідуванні 
злочинів, — і на котрих часто тиснуть, вимагаючи резуль-
тату, — застосовувати методи фізичного чи психологічного 
примушення. В контексті запобігання катуванням та іншим 
формам жорстокого поводження особливого значення набу-
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ває розробка методики кримінального розслідування, засто-
совування якої уможливить менше покладання на зізнання 
та інші свідчення чи відомості, отримані шляхом допитів, 
при засудженні винуватих.

36. Здійснення електронних записів (тобто аудіо — чи відео-
записів) проведених поліцією допитів є важливою додатковою 
гарантією запобігання жорстокому поводженню із затримани-
ми. Комітет із задоволенням відзначає, що кількість країн, де 
розглядається запровадження такої практики, наразі зростає. 
Подібна практика призведе до наявності повного й автентично-
го запису перебігу допитів і відтак значно полегшить розсліду-
вання будь-яких тверджень щодо жорстокого поводження. Це 
відповідає як інтересам осіб, з якими жорстоко поводились у 
поліції, так і, водночас, інтересам поліцейських, котрих безпід-
ставно обвинувачують у фізичних чи психологічних знущаннях. 
Наявність записів здійснених поліцією допитів також зменшить 
вірогідність навмисної відмови підсудних від попередньо даних 
свідчень.

37. Інспекторам Комітету неодноразово та не в одній країні 
доводилось бачити приміщення для допитів, один вид яких не 
міг не лякати; наприклад, суцільний чорний колір і яскраве 
світло, яке точково спрямовується на допитувану особу. Такого 
роду приміщенням нема місця в правоохоронних органах. 

Приміщення для допитів мають бути належно освітлені, 
опалені та вентильовані; крім того, всі учасники процесу мають 
однаково зручно розміститись на схожих за дизайном стільцях. 
Працівник поліції, який проводить допит, не має розташовува-
тись так, щоби домінувати над підозрюваним, — тобто, він не 
має сидіти ані на висоті, ані на відстані. Приміщення для до-
питів мають бути витримані в нейтральній кольоровій гаммі. 

38. Представники Комітету в окремих країнах зустрічались 
із практикою зав’язування очей особам під вартою у поліції, 
особливо під час допитів. Комітету пропонувались різні та, не-
рідко, суперечливі пояснення представників правоохоронних 
органів щодо цілей подібної практики. Інформація, накопиче-
на протягом років, дає Комітету підстави стверджувати, що у 
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багатьох чи навіть у переважній більшості випадків затрима-
ним зав’язують очі, щоби вони потім не могли упізнати право-
охоронців, які з ними жорстоко поводились. Навіть за умови 
невжиття фізичного насильства зав’язування очей затримано-
му — і, особливо, при проведенні допиту — є по відношенню до 
нього утиском, котрий часто дорівнює психологічно жорстоко-
му поводженню. Комітет рекомендує суворо заборонити прак-
тику зав’язування очей особам, які перебувають під вартою у 
поліції. 

39. Доволі часто представники Комітету знаходять у полі-
цейських приміщеннях такі підозрілі предмети, як дерев’яні 
кийки, ручки від швабр, бейсбольні бити, металеві стрижні, 
важкі шматки кабелю або муляжі пістолетів чи ножів. Вияв-
лення таких предметів неодноразово підкріплювало зроблені 
представникам Комітету заяви осіб, які стверджували, що під 
час перебування у відповідних установах під вартою такими 
предметами їх залякували і/ або били. 

Представники правоохоронних органів найчастіше кажуть, 
що такі предмети були конфісковані у підозрюваних і будуть 
використані в якості доказів. Однак, той факт, що подібні пред-
мети ніколи не мають ніякого маркування і часто є розкидани-
ми по всьому приміщенні (чи навіть схованими за завісами або 
в шафах), спонукає до скептичного ставлення до такої версії 
правоохоронців. Щоби розвіяти припущення відносно непра-
вомірної поведінки своїх працівників і одночасно відвернути 
потенційну небезпеку як для персоналу, так і для затриманих, 
поліція завжди має належно маркувати всі вилучені предме-
ти, які надалі фігуруватимуть в якості доказів, реєструвати їх і 
зберігати в спеціально оснащеному приміщенні. Будь-які інші 
подібні предмети ніколи не мають знаходитись у приміщеннях 
правоохоронних органів. 

40. З самого початку своєї діяльності Комітет наполягав на 
забезпеченні трьох основних прав осіб, затриманих поліцією: 
це право на доступ до адвоката, право бути оглянутим ліка-
рем і право на сповіщення родича або іншої третьої сторони, 
на розсуд затриманого, про факт його затримання. Багато 
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держав вдались до заходів, рекомендованих Комітетом і спря-
мованих на запровадження чи краще забезпечення таких прав. 
Зокрема, право на допомогу адвоката під час перебування під 
вартою у поліції широко визнається в багатьох країнах, які 
відвідуються інспекторами Комітету, а ті нечисленні країни, де 
це право ще не існує, мають плани щодо його запровадження. 

41. Утім, у кількох країнах з помітною неохотою додержу-
ють рекомендації Комітету щодо гарантування затриманому 
допомоги адвоката з моменту його взяття під варту. В деяких 
країнах затримані поліцією особи отримують таке право лише 
після того, як пробудуть під вартою протягом певного, визна-
ченого в законі часу; в інших країнах затриманий набуває пра-
ва на допомогу адвоката лише з моменту, коли його офіційно 
оголошують підозрюваним. 

Комітет багаторазово наголошував, що, як свідчить його до-
свід, небезпека залякувань і фізичної жорстокості по відношен-
ню до затриманої особи є найбільшою у час відразу по взятті 
її під варту. Отже, можливість затриманих залучити свого ад-
воката саме у цей проміжок часу становить засадну гарантію 
від жорстокого поводження. Існування такої можливості пере-
конливо впливатиме на тих, хто може схилятись до жорстоко-
го поводження із затриманими; більш того, адвокат добре зна-
тиме, до яких дій удатись, якщо жорстоке поводження справді 
трапиться. Комітет визнає, що за виняткових обставин захист 
законних інтересів поліцейського розслідування може зробити 
необхідним певне відкладення можливості затриманого пос-
пілкуватись із адвокатом, на кандидатурі якого він наполягає. 
Однак, подібні обставини не повинні призвести до того, щоби 
затриманий протягом усього цього часу взагалі не мав адвокат-
ської допомоги: йому треба забезпечити можливість спілкува-
тись із іншим, незалежним адвокатом. 

Право на допомогу адвоката має включати право бесідувати з 
ним віч-на-віч. У принципі, затриманому має бути надане право 
на присутність його адвоката на всіх допитах, що їх проводить 
поліція. Природно, це не має позбавляти поліцію можливості 
допитати затриманого по невідкладних питаннях за відсутності 
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адвоката (якщо він не може одразу з’явитись) чи виключати за-
міну адвоката, який заважає належному ходу розслідування. 

Комітет також знов наголошує на тому, що право на адвоката 
має належати не тільки підозрюваним у вчиненні кримінальних 
злочинів, але й тим, кого закон зобов’язує з’явитись — і якийсь 
час провести — у поліцейському приміщенні — наприклад, осо-
бам, які фігурують як свідки. 

Для того, щоби право на адвоката ефективно забезпечувалось 
на практиці, необхідно передбачити відповідну процедуру для 
осіб, які не мають фінансової змоги оплатити послуги адвоката.

42. Особам, яких тримають у поліції під вартою, закон має на-
давати право бути оглянутим лікарем. Іншими словами, якщо 
особа вимагає медичного огляду, лікар має бути викликаний 
негайно, а представники поліції не повинні відсіювати аніякі 
подібні вимоги. Більш того, право бути оглянутим лікарем має 
включати право затриманого бути оглянутим тим лікарем, на 
якому він зупинить свій вибір (додатково до будь-якого медич-
ного огляду, здійсненого лікарем, якого викликала поліція). 

Всі медичні огляди затриманих поліцією осіб мають про-
водить так, щоби розмову між затриманим і лікарем ніколи не 
було чутно і також не було видно (окрім випадків, коли сам 
лікар вимагає інакшого) представникам правоохоронних ор-
ганів. 

Також важливо, щоби всі особи, звільнені з-під поліцейської 
варти без постання перед суддею, мали право безпосередньо 
вимагати медичного огляду/ медичної довідки у/від лікаря, 
визнаного судово-медичним експертом. 

43. Право затриманого на те, щоби про його затримання 
повідомили третій стороні, має, у принципі, бути гарантоване з 
самого початку перебування під вартою у поліції. Комітет, зви-
чайно, усвідомлює, що здійснення цього права може підлягати 
певним виключенням, заради захисту законних інтересів полі-
цейського розслідування. Однак, подібні винятки мають бути 
чітко визначеними і жорстко обмеженими в часі, а застосуван-
ня виняткової процедури має супроводжуватись відповідними 
гарантіями (наприклад, реєстрація на письмі необхідності від-
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класти сповіщення про затримання, із зазначенням підстав, і 
отримання дозволу на відкладення сповіщення від старшого за 
посадою працівника правоохоронних органів, не пов’язаного з 
розслідуванням цієї справи, або від прокурора). 

44. Права позбавлених волі осіб будуть не надто вартими, 
якщо такі особи про них не знають. Відтак, необхідно, щоби 
особам, яких поліція бере під варту, чітко повідомляли про їхні 
права, без зволікань і мовою, яку вони розуміють. Для забезпе-
чення зазначеного слід запровадити систему надання кожному 
затриманому, на самому початку його перебування під вартою, 
спеціальної форми із чітко викладеними правами. Більш того, 
кожний затриманий має розписатись, що його поінформовано 
про відповідні права. 

45. Комітет неодноразово наголошував на ролі органів судо-
вої влади і прокуратури у відверненні жорстокого поводження 
поліції із затриманими. 

Наприклад, всі особи, які затримані поліцією і яких пропо-
нують утримувати під вартою до суду, мають особисто постати 
перед суддею, котрий прийме відповідне рішення; в деяких краї-
нах, які відвідуються представниками Комітету, такої практи-
ки не існує. Якщо підозрюваний, з яким жорстоко поводились, 
вчасно постане перед суддею, він зможе подати скаргу. Більш 
того, навіть за умови неподання скарги суддя зможе своєчас-
но вжити належних заходів у разі наявності ознак жорстокого 
поводження (зокрема, видимі пошкодження, загальний вигляд 
затриманого чи його поведінка). 

Зрозуміло, що у випадках наявності ознак жорстокого по-
водження поліції суддя має вжити потрібних заходів. Отже, у 
всіх випадках, коли підозрювані у вчиненні кримінальних зло-
чинів, які постали перед суддею після перебування під вартою 
в поліції, стверджують, що з ними жорстоко поводились, суддя 
має письмово запротоколювати такі скарги, негайно призна-
чити судово-медичну експертизу і забезпечити належне роз-
слідування заявлених тверджень. Таких заходів слід вживати 
незалежно від того, чи на особі, яка перебувала під вартою, є 
видимі зовнішні пошкодження. Більш того, навіть за відсут-
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ності конкретних тверджень про жорстоке поводження суддя 
має призначати судово-медичну експертизу в усіх випадках, 
коли є підстави вважати, що постала перед ним особа могла 
постраждати від жорстокого поводження з нею. 

Сумлінне розслідування судовими та іншими відповідними 
органами всіх скарг про жорстоке поводження поліції із затри-
маними і, коли треба, призначення належного покарання ма-
тимуть потужний стримуючий ефект. З іншого боку, невжиття 
згаданими органами дієвих заходів за отриманими скаргами 
означатиме, що правоохоронці, схильні до жорстокого повод-
ження із затриманими, швидко дійдуть висновку про безкар-
ність власних вчинків.

46. Певні обставини подеколи вимагають проведення 
поліцією додаткових допитів осіб, які до суду перебувають в 
тюрмі. Комітет вважає, що з точки зору попередження жорс-
токості краще, щоби такі допити проводились не в поліції, а у 
відповідному тюремному закладі. Передання осіб, які до суду 
перебувають у тюрмі, під варту поліції для подальших допитів 
має запитуватись і дозволятись лише тоді, коли є безумовно 
необхідним. Також обов’язковим є те, щоби за подібних ви-
няткових обставин повернення арештованого під варту поліції 
йому забезпечувались три права, описані в пп. 40–43.

47. Перебування під вартою у поліції триває (чи, принаймні, 
має тривати) доволі недовго. Утім, умови утримання в поліцей-
ських камерах мають відповідати певним основним вимогам. 

Всі поліцейські камери повинні бути чистими і мати належ-
ний розмір1 — з огляду на кількість осіб, які можуть там знахо-
дитись — а також відповідне освітлення (достатнє для читання 
у час, що не відводиться для сну) і вентиляцію. Бажано, щоби 
камери мали природне освітлення. Окрім цього, камери мають 
бути обладнані засобами для відпочинку (наприклад, закріп-
леним стільцем або закріпленою лавкою); особи, які повинні 
провести ніч в місці тримання, мають бути забезпечені чис тими 
матрацом та ковдрами. 

1 Що стосується розмірів поліцейських камер, див. також пункт 43 Другої Загальної 
Доповіді (CPT/Inf (92) 3).
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Особам, яких тримають під вартою в поліції, слід дозволяти 
справляти природні потреби в час, коли вони того забажають, 
в чистих і пристойних умовах; їм також слід надавати відповід-
ну можливість для умивання. Ці особи повинні бути забезпе-
чені питною водою і, у відведений для цього час, харчуванням, 
включаючи, як мінімум один раз на день, повноцінне харчуван-
ня (щось більш суттєве, ніж бутерброд). Особам, яких трима-
ють під вартою 24 години або довше, треба, якщо це можливо, 
щодня пропонувати прогулянки на свіжому повітрі. 

Представники Комітету під час інспекцій бачили чимало 
місць перебування затриманих, які не відповідають зазначеним 
мінімальним стандартам. Такий стан справ особливо шкодить 
тим, хто потім, після кількох днів перебування, без належних 
харчів та відпочинку, в неприйнятно оснащених камерах, бруд-
ними й неохайними постають перед суддею. 

48. Обов’язки поліції з догляду за особами, які перебувають 
у неї під вартою, включають гарантування безпеки і особис-
тої недоторканності затриманих. Відтак, належний моніто-
ринг місць утримання є невід’ємним складником зазначених 
обов’язків. Необхідно вдатись до заходів, які в будь-який час 
уможливлюватимуть контакт затриманих із персоналом місця 
утримання. 

У цілому ряді випадків інспектори Комітету натрапляли 
на камери, які були розташовані далеко від кабінетів чи при-
міщень, де зазвичай присутні працівники поліції, і які не мали 
ніяких засобів (як, наприклад, системи виклику) для привер-
нення уваги поліцейських. За таких обставин значно зростає 
небезпека несвоєчасного втручання в усілякі можливі інциден-
ти (насильство серед затриманих, спроби самогубства, пожежі, 
тощо).

49. Комітет вже висловлював свої занепокоєння щодо 
поширеної в деяких країнах практики, коли в поліцейській 
структурі кожний оперативний відділ (по боротьбі з неза-
конним обігом наркотиків, боротьбі з тероризмом, боротьбі з 
організованою злочинністю і т.д.) має власне місце для утри-
мання взятих під варту осіб, у якому працюють співробітники 
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цього ж відділу. Комітет вважає, що подібна система має пос-
тупитись місцем практиці централізованого утримання взятих 
під варту, і що в місці утримання мають працювати співробіт-
ники, які отримали відповідну спеціальну підготовку. Така сис-
тема неодмінно призведе до кращих результатів у запобіганні 
катуванням. Більш того, звільнення окремих оперативних від-
ділів від обов’язків із утримання позбавлених волі може дати 
чималі переваги з точки зору управління і забезпечення право-
охоронної діяльності.

50. Насамкінець, важливу роль у запобіганні жорстокому 
поводженню поліції із затриманими особами і, в цілому, в за-
безпеченні задовільних умов утримання під вартою може зігра-
ти інспектування поліцейських закладів незалежним повно-
важним органом. Ефективність здійснюваних таким органом 
інспекцій суттєво зросте, якщо вони будуть як регулярними, 
так і несподіваними, а представники інспекційного органу ма-
тимуть змогу розпитувати затриманих віч-на-віч. Більш того, 
інспекційний орган має досліджувати всі аспекти утримання 
під вартою: протоколювання фактів затримання, надання за-
триманим інформації про їхні права, фактичне здійснення цих 
прав (і, насамперед, трьох прав, викладених у пп. 40 — 43), до-
держання правил щодо проведення допитів осіб, підозрюваних 
у вчиненні кримінальних злочинів, і матеріальні умови утри-
мання. 

Висновки зазначеного вище інспекційного органу мають пе-
редаватись не тільки поліції, але й іншим владним структурам, 
які є незалежними від поліції.

II. В’язниці

Тюремне ув’язнення

Витяги з Другої Загальної доповіді [CPT/Inf (92) 3]

44. У вступній частині слід відзначити, що Комітет під час 
відвідання в’язниць повинен розглянути велику кількість пи-
тань. Звичайно, Комітет, приділяє особливу увагу кожній заяві 
про жорстоке поводження з ув’язненими з боку персоналу, од-
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нак, до повноважень Комітету належать всі аспекти умов три-
мання у в’язниці. Жорстоке поводження може проявлятись у 
різних формах, окремі з яких є наслідком не якихось навмис-
них намірів, а, скоріше, результатом організаційних недоліків 
та нестачі ресурсів. Тому для Комітету має велике значення за-
гальний рівень життя у закладі. Такий рівень залежить в біль-
шій мірі від видів діяльності, які пропонуються в’язням, та за-
гального стану відносин між в’язнями та персоналом. 

45. Комітет уважно вивчає обстановку, яка склалася в се-
редині закладу. Сприяння конструктивним — на противагу 
конфронтаційним — взаємовідносинам між ув’язненими і 
персоналом дозволяє знизити небажану напругу, що властива 
будь-якому тюремному середовищу, а, значить, і суттєво змен-
шити ймовірність виникнення інцидентів та пов’язаних з ними 
випадків жорстокого поводження. Інакше кажучи, Комітет 
хотів би бачити, щоб заходи по контролю та стримуванню здій-
снювались в атмосфері спілкування та підтримки. Такий підхід 
зовсім не спрямований на підрив системи безпеки у закладі, а 
навпаки, може сприяти її посиленню. 

46. Питання переповнення камер безпосередньо стосується 
компетенції Комітету. Всі служби і будь-яка діяльність все-
редині закладу зазнають негативного впливу в разі, якщо в 
закладі буде більше ув’язнених осіб, ніж це передбачено. Від 
цього погіршиться загальний рівень життя, можливо, навіть 
досить суттєво. Окрім цього, переповнення в’язниці або якоїсь 
її частини саме по собі вже може становити факт нелюдського 
або такого, що принижує гідність, поводження.

47. Вирішальне значення для самопочуття в’язнів відіграє 
задовільна програма їхньої діяльності (робота, навчання, спорт 
тощо). Це стосується як тих закладів, де тримають осіб, що їм 
вже винесено вирок, так і закладів, де перебувають особи, які 
ще очікують на рішення суду. Комітет відзначає, що можли-
вості діяльності в багатьох закладах тимчасового тримання є 
надзвичайно обмеженими. Організація діяльності в закладах, 
де ув’язнені особи довго не затримуються, є нелегким завдан-
ням. Цілком зрозуміло, що мова не може йти про програми ін-
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дивідуального підходу того типу, які можуть застосовуватись в 
установах по виконанню покарання. 

Однак ув’язнені особи, незважаючи на створені для них до-
сить пристойні матеріальні умови, не можуть бути просто обли-
шені наодинці з самими собою протягом тижнів, інколи місяців, 
будучи замкненими в своїх камерах. Комітет зазначає, що одним 
із завдань повинно стати забезпечення ув’язненим в закладах 
попереднього тримання можливості проводити значну частину 
дня (вісім годин або більше) поза межами камери, при цьому 
вони мають займатись різнобічною умотивованою діяльністю. 
Зрозуміло, що в установах по виконанню покарання така діяль-
ність має здійснюватись ще на більш високому рівні.

48. Особливу увагу слід приділяти питанню про перебуван-
ня ув’язнених на свіжому повітрі. Вимога про дозвіл ув’язненим 
перебувати щодня хоча б одну годину на свіжому повітрі скрізь 
визнається як основна гарантія прав (бажано, щоб ця вимога 
була невід’ємною складовою більш широкої програми діяль-
ності). Комітет бажає підкреслити, що всі без винятку ув’язнені 
(включаючи й тих, хто відбуває покарання в штрафному ізоля-
торі) мають право на щоденне перебування на свіжому повітрі. 
Саме по собі зрозуміло, що щоденне перебування на свіжому 
повітрі повинне відбуватись на ділянці достатньої площі; сама 
ділянка має бути, наскільки це видається можливим, обладна-
на укриттям на випадок поганої погоди. 

49. Доступ у будь-який час до відповідних туалетів а також 
підтримання належних гігієнічних умов є суттєвими елемента-
ми створення людських умов перебування. 

У зв’язку з цим Комітет повинен відзначити, що він не схва-
лює практику, яка спостерігається в окремих країнах, коли 
ув’язнені повинні справляти природні потреби у відра у своїх 
камерах (ці відра спорожнюються у визначений час). Туалети 
мають бути розміщені або безпосередньо в камерах (бажано, 
щоб це було в санітарній зоні камери), або ж ув’язненим пот-
рібно забезпечити можливість у будь-який час (включаючи 
нічний час) без жодних зволікань виходити з камери, для того 
щоб скористатись туалетом. 
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Ув’язнені також повинні мати регулярний доступ до душу та 
ванної. Бажано також, щоб в камері була проточна вода. 

50. На додаток Комітет зазначає, що його особливо турбує, 
коли доводиться зустрічатись в одному закладі з випадками 
переповнення у поєднанні з недостатнім режимом діяльності і 
неналежним доступом до туалету або до засобів для вмивання. 
Загальний вплив таких умов на ув’язнених може бути вкрай 
негативним. 

51. Також важливим питанням для ув’язнених є підтриман-
ня нормальних зв’язків із зовнішнім світом. Ув’язнені повинні 
передовсім мати можливість підтримувати зв’язки зі своєю ро-
диною та з близькими друзями. Керівним принципом повин-
но стати забезпечення контактів із зовнішнім світом; будь-яке 
обмеження таких контактів повинно мотивуватись виключно 
серйозними мотивами безпеки або ж нестачею ресурсів, що є в 
розпорядженні. 

У зв’язку з цим Комітет хоче підкреслити необхідність пев-
ної гнучкості у застосуванні правил щодо режиму відвідування 
та телефонних контактів з тими з ув’язнених, сім’ї яких про-
живають на значній відстані від місця ув’язнення (що робить 
неможливим регулярні відвідини). Таким ув’язненим слід, на-
приклад, дозволяти більш тривалі відвідини або ж надавати 
їм більше можливостей для телефонних переговорів з їхніми 
родинами.

52. Комітет також уважно вивчає всі специфічні проблеми, 
які постають перед окремими категоріями ув’язнених, напри-
клад, перед жінками, підлітками та іноземцями. 

53. В’язничний персонал вимушений за певних обставин за-
стосовувати силу для контролю за агресивними ув’язненими, і 
в окремих випадках може використовувати знаряддя фізичного 
впливу. Подібні ситуації, вочевидь, характеризуються високим 
ризиком можливого жорстокого поводження з ув’язненими і 
вимагають окремих гарантій дотримання прав. 

Ув’язнений, проти якого були вжиті засоби фізичного впли-
ву, має право на негайне обстеження лікарем та, якщо це не-
обхідно, на медичну допомогу. Це обстеження має бути здій-
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снене у такий спосіб, щоб немедичний персонал не міг чути, а 
по можливості й спостерігати за таким обстеженням, а наслід-
ки обстеження (включаючи будь-які відповідні заяви з боку 
ув’язненого та висновок лікаря) повинні бути належним чином 
запротокольовані і надані в розпорядження ув’язненого. В тих 
рідких випадках, коли необхідно застосувати знаряддя фізич-
ного впливу, ув’язнений, до якого були застосовані такі знаряд-
дя, повинен перебувати під постійним і належним наглядом. 
У подальшому знаряддя фізичного впливу повинні бути при 
першій же можливості вилучені. Вони ніколи не повинні засто-
совуватись або ж їхнє застосування продовжуватись в якості 
покарання. Також слід здійснювати запис усіх випадків, коли 
по відношенню до ув’язнених була застосована сила. 

54. Процедура ефективного розгляду скарг та здійснення 
перевірок є основними гарантіями проти жорстокого повод-
ження у в’язницях. Ув’язнені повинні мати можливість звер-
татися зі скаргами як в середині самої пенітенціарної системи 
так і поза межами системи, а також користуватись можливіс-
тю конфіденційного звертання до відповідного органу влади. 
Комітет приділяє особливу увагу тому, щоб регулярні візити 
до всіх подібних закладів здійснювались незалежним органом 
(наприклад, комісією відвідувачів або суддею, що має повнова-
ження здійснювати нагляд за діяльністю цього закладу), який 
матиме повноваження розглядати скарги від ув’язнених (а та-
кож, в разі потреби, і вжити відповідних заходів) та інспектува-
ти всі приміщення закладу. Такі органи можуть, окрім іншого, 
відігравати важливу роль у налагодженні взаємовідносин та в 
усуненні протиріч, що виникають між тюремною адміністра-
цією і ув’язненим чи ув’язненими взагалі.

55. Як ув’язнені, так і тюремний персонал однаково зацікав-
лені в тому, щоб чіткі процедури дисциплінарного покарання 
були формально встановлені та застосовувались на практиці. 
Будь-яка невизначеність у цій області загрожує виникненню 
системи неофіційних (і неконтрольованих) покарань. Про-
цедури дисциплінарного покарання повинні забезпечувати 
ув’язненим право бути заслуханим з приводу порушення, яке 



401

Розділ V. Правові джерела і матеріали з питань заборони катувань

їм приписується, а також право звернутись до вищих інстанцій 
з оскарженням будь-якого накладеного на них покарання. 

Паралельно з формально встановленою процедурою дис-
циплінарного покарання часто існують інші процедури, що по-
лягають у примусовій ізоляції ув’язненого від інших ув’язнених 
через дисциплінарні порушення або з мотивів дотримання без-
пеки (наприклад, в інтересах підтримання «належного поряд-
ку» у закладі). Застосування таких процедур повинно також 
супроводжуватись достатніми гарантіями дотримання прав. 
Ув’язнений повинен бути поінформований про причини засто-
сування до нього відповідного покарання (за винятком випад-
ків, коли цього вимагає дотримання безпеки)1, а також мати 
можливість висловити свої погляди на це питання і оскаржити 
покарання у відповідному органі влади.

56. Комітет приділяє особливу увагу тим випадкам, коли 
ув’язнених з різних причин (з дисциплінарних мотивів; «за-
грози», яку вони становлять, чи через «буйну» поведінку; в 
інтересах кримінального розслідування; на їхнє власне про-
хання) тримали в умовах, що були близькими до одиночного 
ув’язнення. 

Принцип пропорційності вимагає, щоб було встановлене 
співвідношення між мірою покарання, яка може мати місце в 
конкретному випадку, і застосуванням режиму ізоляції, який 
може спричинити дуже негативний вплив на особу, котру ізо-
люють. Одиночне ув’язнення може за певних обставин дося-
гати рівня нелюдського, або такого що принижує гідність, 
поводження. В будь-якому випадку, всі форми одиночного 
ув’язнення повинні бути якомога коротшими. 

У разі, коли такий режим запроваджується або застосо-
вується на прохання самого ув’язненого, основною гарантією 
буде те, що кожного разу, коли ув’язнений або службовець пе-

1 Ця вимога в подальшому була викладена в такому новому формулюванні: ув’язнений 
повинен бути поінформований в письмовій формі про причини та способи пока-
рання, які вживаються проти нього (при цьому допускається, що наведені причини 
можуть не містити окремих деталей, які з мотивів вимог безпеки не повідомляються 
ув’язненому).
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нітенціарного закладу від імені ув’язненого вимагатиме візи-
ту лікаря, такий лікар повинен бути викликаний негайно для 
здійснення медичного огляду ув’язненого. Результати цього 
огляду, в якому має бути врахований фізичний та психічний 
стан, а також, якщо в цьому є потреба, можливі передбачувані 
наслідки від продовження ізоляції, повинні бути викладені в 
письмовому вигляді у спеціальному звіті для подальшої пере-
дачі до уповноважених органів влади. 

57. Переведення недисциплінованих ув’язнених до інших 
закладів є ще одним об’єктом уваги Комітету. Окремі ув’язнені 
створюють надзвичайні труднощі і переведення їх до іншого за-
кладу інколи продиктоване необхідністю. Однак постійне пере-
ведення ув’язненого з одного закладу до іншого може вплину-
ти дуже негативно на його психічний та фізичний стан. Окрім 
цього, ув’язнений матиме труднощі у підтриманні належних 
контактів зі своєю сім’єю та своїм адвокатом. Загальний вплив 
постійних переведень на ув’язненого може за певних обставин 
розглядатись як нелюдське, або таке, що принижує гідність, по-
водження. 

* * *
59. Комітет хоче підкреслити велику значимість, яку слід 

приділяти підготовці правоохоронного персоналу1 (в процес 
підготовки має бути включене вивчення прав людини — див. 
також статтю 10 Конвенції ООН проти катувань та інших видів 
жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність, по-
водження чи покарання). Цілком очевидно, що найкращою 
гарантією проти жорстокого поводження з особами, яких поз-
бавлено волі, є відповідним чином підготовлені поліцейські чи 
тюремний персонал. Підготовлені службовці зможуть успішно 
виконувати свої обов’язки без використання жорстоких ме-
тодів а також братимуть на себе забезпечення основних гаран-
тій затриманих та ув’язнених осіб. 

1 Вираз «правоохоронний персонал» у цій доповіді означає як поліцейських, так і 
працівників пенітенціарних закладів.
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60. У зв’язку з цим Комітет вважає, що здатність володіння 
навичками спілкування повинна бути визначальним чинником 
під час прийому на службу правоохоронного персоналу. В про-
цесі підготовки особливу увагу також слід приділяти вдоско-
наленню цих навичок, виходячи з позиції поваги до людської 
гідності. Володіння такими навичками дозволить службовцю 
поліції або пенітенціарного закладу розрядити ситуацію, яка 
за інших умов може перерости в акт насильства, і це загалом 
сприятиме послабленню напруженості та підвищенню якості 
життя у поліцейських та тюремних закладах, що принесе ко-
ристь усім заінтересованим сторонам.1

Витяги з Сьомої Загальної доповіді [CPT/Inf (97) 10]

12. Під час здійснення візитів у 1996 році Комітет зіткнувся 
з великою кількістю випадків переповнення в’язниць — подіб-
не явище характерне для пенітенціарних систем різних євро-
пейських країн. Часто переповнення камер є дуже гострою про-
блемою в тюрмах, де утримуються особи на етапі попереднього 
ув’язнення (тобто, йдеться про осіб, які чекають на винесення 
судового вироку). Однак Комітет встановив, що в деяких краї-
нах ця проблема поширюється на всю в’язничну систему.

13. Як було відзначено Комітетом у Другій Загальній до-
повіді, питання про переповнення в’язниць безпосередньо 
належить до повноважень Комітету (див. CPT/Inf (92) 3, 
пункт 46). 

Переповнена в’язниця означає перебування в тісних та не-
гігієнічних умовах, постійну відсутність приватності (навіть 
коли йдеться про вирішення таких основних задач, як користу-
вання сантехнічним обладнанням), обмеження можливості 
перебувати поза межами камери, оскільки для цього не виста-

1 Комітет також звертається до національних органів з пропозицією запровадити 
концепцію вивчення прав людини до практичної підготовки спеціалістів, щоб можна 
було управляти ситуаціями, коли існує велика загроза правам людини — такими 
ситуаціями є арешт/затримання особи чи проведення допиту за підозрою у вчиненні 
кримінального злочину. Це стане більш ефективним доводом, ніж окремі курси з прав 
людини.
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чатиме необхідного персоналу та наявних інфраструктур, пере-
вантаженість медичних служб, більший рівень напруженості і, 
відповідно, більше проявів насильства як в середовищі самих 
ув’язнених, так і між ув’язненими та персоналом. Цей перелік є 
ще далеко не вичерпним. 

Комітет вже не один раз робив висновок про те, що негатив-
ні наслідки переповнених в’язниць спричинюють нелюдські та 
такі, що принижують гідність, умови ув’язнення. 

14. Для вирішення проблеми переповнених в’язниць окремі 
країни стали на шлях збільшення кількості пенітенціарних уста-
нов. Однак Комітет далеко не впевнений в тому, що збільшення 
можливостей щодо прийому більшої кількості ув’язнених стано-
вить єдине вирішення проблеми. Багато європейських держав, 
що започаткували масштабні програми будівництва пенітенціар-
них закладів, встановили, що кількість населення в камерах збіль-
шується одночасно із будівництвом закладів. І навпаки, існуван-
ня в окремих державах політики, що спрямована на обмеження 
чи скорочення кількості позбавлених волі осіб, є важливим вне-
ском в підтриманні керованого рівня населення в’язниць. 

15. Проблема переповнення камер є достатньо серйозною, і 
це потребує співробітництва на європейському рівні з метою 
вироблення відповідної стратегії. Комітет із задоволенням 
відзначає, що роботи в цьому напрямку недавно розпочались 
під егідою Європейського комітету кримінальних проблем 
(CDPC). Комітет у запобіганні катуванням сподівається, що 
завершення цієї роботи буде розглядатись як одна з пріоритет-
них задач1. 

 Витяги з Одинадцятої Загальної доповіді 
[CPT/Inf (2001) 16]

Взаємини між персоналом і ув’язненими 
26. Наріжним каменем гуманної пенітенціарної системи за-

вжди буде наявність правильно відібраного і навченого персо-

1 30 вересня 1999 року, Комітет Міністрів Ради Європи прийняв рекомендацію 
№ R (99) 22 стосовно переповнення в’язниць та зростання тюремного населення.
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налу, який знатиме, як дійти належного ставлення у поводжен-
ні з ув’язненими і дивитиметься на власну роботу скоріш як на 
професійне покликання, аніж як на просте виконання передба-
чених службових обов’язків. Розбудову позитивних взаємних 
із ув’язненими слід визнати ключовим складником особливої 
пенітенціарної професії.

На жаль, Комітет часто доходить висновків, що взаємними 
між персоналом і ув’язненими мають формальний і віддалений 
характер: персонал не розрізняє, а уніфікує ув’язнених і вважає 
вербальне спілкування із ними маргінальним аспектом своїх 
функцій. Про подібний підхід говорять такі часто засвідчувані 
Комітетом випадки, коли в’язнів змушують стояти обличчям 
до стіни, поки ними не займеться охоронець або поки не прой-
дуть відвідувачі; коли ув’язнених заставляють схиляти голови 
і тримати руки за спиною при пересуванні по території закла-
ду; коли працівник в’язниць носять свої кийки в погрозливий 
і навіть провокаційний спосіб. Така практика не є необхідною 
з огляду на безпеку і аж ніяк не сприятиме формуванню пози-
тивних взаємин між персоналом і ув’язненими. 

Справжній професіоналізм тюремного персоналу означає 
уміння гуманно і порядно ставитись до в’язнів — не забуваючи 
про безпеку і порядок. У цьому сенсі тюремне начальство має 
заохочувати персонал у розумній мірі довіряти ув’язненим і 
сподіватись, що вони готові поводитись належним чином. Роз-
будова конструктивних і позитивних взаємин між персоналом 
і контингентом в’язниць не лише зменшить ризик жорстоко-
го поводження, але й сприятиме кращим контролю та безпеці. 
Персонал закладів позбавлення волі, в свою чергу, відчуватиме 
більше задоволення від своєї роботи. 

Забезпечення позитивних взаємин між в’язничним персо-
налом і ув’язненими великою мірою залежатиме від того, чи у 
кожний момент в місцях утримання в’язнів чи у місцях загаль-
ного користування перебуває адекватна кількість працівників 
закладу. Досвід Комітету свідчить, що це не завжди так. В ці-
лому занизька кількість присутніх працівників і/або існуван-
ня спеціальної системи допусків, які зменшують можливості 
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безпосереднього контакту з ув’язненими, загальмовують фор-
мування позитивних взаємин і навіть, у ширшому контексті, 
можуть створити небезпечне середовище як для персоналу, так 
і для в’язнів. 

Також слід відзначити, що за неадекватного забезпечення 
кадрами підтримання безпеки і виконання режимних вимог 
подеколи роблять необхідною часту понаднормову роботу 
персоналу, яка легко призводить до стресових станів і швидкої 
втомлюваності (відомої як «вигорання»). Все це, в свою чергу, 
може ще більш підсилити напругу, притаманну будь-якому тю-
ремному середовищу. 

Насильство серед ув’язнених 

27. Доглядові обов’язки пенітенціарного персоналу по від-
ношенню до контингенту включають обов’язок захищати 
ув’язнених від інших ув’язнених, які хочуть заподіяти їм якусь 
шкоду. Власне, насильство серед в’язнів часто трапляється в 
усіх пенітенціарних системах і набуває різноманітних форм, 
від малопомітних виявів переслідування до відвертого прини-
ження із застосуванням фізичної сили. 

Належна протидія насильству серед в’язнів вимагає того, 
щоби персонал був у змозі застосовувати свої повноваження 
і адекватно здійснювати наглядові функції; це, зокрема, пере-
дбачає повноцінне кадрове забезпечення. Персонал закладів 
позбавлення волі має вміло пізнавати ознаки заворушення і 
вправно та рішуче втручатись, як на те є потреба. Існування 
позитивних взаємин між персоналом і в’язнями, побудованих 
на поняттях безпечного утримання і догляду, набуде в цьому 
контексті вирішального значення і насамперед залежатиме від 
наявності у персоналу навичок між-особистого спілкування. 
Крім того, керівний склад закладу має бути готовим до повної 
підтримки підлеглих у здійсненні їхніх повноважень. Ситуа-
ції, які виникатимуть, можуть потребувати конкретних заходів 
безпеки (включаючи дієвий порядок проведення обшуку); утім, 
подібні заходи завжди будуть лише додатковими по відношен-
ню до згаданих вище основних вимог. Кожна пенітенціарна 
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система також матиме подбати про те, щоби належно класифі-
кувати і правильно розподілити утримуваних в’язнів.

Ув’язнені, яких підозрюють у вчиненні злочинів на сексу-
альному ґрунті чи які засуджені за такі злочини, становлять 
найбільшу групу ризику з точки зору застосовування іншими 
ув’язненими насильства над ними. Відвернення подібних на-
сильницьких дій завжди становить непросту задачу. Часто та-
ких ув’язнених тримають окремо від інших, але за таких умов 
вони за свою — до того ж відносну — безпеку платять завели-
ку ціну, бо позбавляються тих видів діяльності, які доступні 
ув’язненим при звичайному тюремному режимі. Іншим мож-
ливим рішенням є розподіл таких ув’язнених по всьому закла-
ду, але в цьому разі треба серйозно подбати про забезпечення 
умов їхньої інтеграції в середовище спецконтингенту і, зокре-
ма, рішуче класти край будь-яким виявам ворожого ставлення 
чи переслідування щодо таких осіб. Третім варіантом є переве-
дення таких ув’язнених до іншого закладу, із ужиттям заходів 
для нерозголошення характеру вчинених ними злочинів. Кож-
ний із цих підходів має свої переваги і свої недоліки, і Комі-
тет не прагне пропагувати якийсь можливий підхід на відміну 
від інших. Рішення щодо того шляху, який слід обрати, завжди 
залежатиме від кожного конкретного випадку та обставин від-
повідної справи. 

Переповнення в’язниць
28. Негативне явище переповнення в’язниць властиве пе-

нітенціарним системам по всій Європі і завдає тяжких ударів 
по спробах поліпшити умови утримання в’язнів. Негативні 
наслідки переповнення в’язниць вже описувались у поперед-
ніх Загальних доповідях.1 З поширенням діяльності Комітету 
на Європейському континенті його представники довідались 
про величезний відсоток осіб, які в окремих країнах покарані 
позбавленням волі, і, як наслідок, про непомірне переповнен-
ня тюрем. Те, що держава тримає за ґратами так багато своїх 

1 Друга Загальна Доповідь — CPT/Inf (92) 3, пункт 4, та сьома Загальна Доповідь — 
CPT/Inf (97) 10, пункти 12-15.
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громадян, не може пояснюватись тільки високим рівнем зло-
чинності; певно, на такий стан справ якоюсь мірою впливають 
і світогляд працівників правоохоронних відомств, і позиція су-
дової влади. 

За таких обставин проблему не вдасться розв’язати лише 
за рахунок зростання фінансових асигнувань на пенітенціар-
ну систему. Натомість слід переглянути чинне законодавство 
і практику щодо утримання під вартою до суду і винесення ви-
років за злочини, а також щодо альтернативних ув’язненню по-
карань. Саме такий підхід притаманний Рекомендації Комітету 
міністрів N° R (99) 22 про переповнення в’язниць та надмірне 
зростання кількості засуджених до позбавлення волі. Комітет 
дуже сподівається, що принципи, викладені у цьому важливо-
му документі, знайдуть застосування в державах-учасницях; 
імплементація згаданої Рекомендації заслуговує на пильний 
моніторинг Радою Європи. 

Спільні спальні приміщення 

29. У багатьох країнах, відвіданих представниками Ко-
мітету, і, зокрема, в країнах центральної та східної Європи, 
ув’язнені великими кількостями утримуються в спільних при-
міщеннях, де вони не тільки сплять уночі, але й проводять май-
же увесь свій день; санітарні вузли також розташовані у цих 
же приміщеннях. Комітет заперечує проти самого принципу 
подібного утримання ув’язнених у закритих тюрмах — і надто 
тоді, коли такі приміщення вкрай переповнені, а умови в них 
відверто нездорові. Немає сумнівів, що в деяких країнах різні 
чинники, зокрема, відповідні культурні традиції, зумовлюють 
віддання переваги не окремим камерам, а великим спільним 
приміщенням для утримання в’язнів. Утім, мало що виправдо-
вує — і багато чого не виправдовує — ситуацію, коли десятки 
позбавлених волі разом живуть і сплять в одному спальному 
приміщенні. 

Спальні приміщення для великої кількості ув’язнених не-
одмінно означають повсякденну неможливість як приватного 
усамітнення, так і особистого життя. Більш того, зростає ризик 
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залякування і насильства. Подібні умови утримання сприяють 
формуванню злочинної субкультури і зміцненню злочинних 
утворень. Такі умови також дуже затрудняють і навіть унемож-
ливлюють виконання персоналом його контрольних функцій. 
Зокрема, в разі виникнення в тюрмі якихось заворушень важко 
обійтись без залучення великих сил ззовні. При подібних умо-
вах утримання в’язнів розміщення конкретних осіб за принци-
пами індивідуального підходу і оцінки потреб та ризиків при-
рікається на невдачу. Всі ці проблеми ще більш загострюються, 
якщо, як це часто буває, кількість утримуваних у приміщенні 
перевищує його орієнтовну місткість, а завелике навантажен-
ня на раковини для умивання і туалети разом із недостатньою 
для такої кількості ув’язнених вентиляцією створюють справді 
жахливі умови. 

Утім, Комітет має наголосити, що переведення ув’язнених із 
великих спільних спальних приміщень до менших приміщень 
завжди мусить супроводжуватись заходами, спрямованих на 
те, щоби вони якомога більше годин на день займались різними 
видами змістовної діяльності за межами приміщення, виділе-
ного їм для спання. 

Доступ до природного світла і свіжого повітря 

30. Представники Комітету часто бачили на вікнах камер 
металеві ставні, щити чи жалюзі, які позбавляють ув’язнених 
природного світла і не пропускають у приміщення свіже 
повітря. Такі засоби особливо часто зустрічаються у закладах, 
де тримають осіб, які чекають суду. Комітет повністю визнає, 
що по відношенню до певних категорій позбавлених волі до-
цільно вживати додаткових заходів безпеки з метою відвер-
нення ризику змови і/ або злочинних дій; однак, вжиття таких 
заходів має скоріш бути винятком, аніж правилом. Це означає, 
що відповідні органи мають окремо досліджувати справу кож-
ного ув’язненого на предмет визначення виправданих по від-
ношенню нього особливих засобів безпеки. Проте, навіть за до-
цільності таких заходів вони не повинні позбавляти ув’язнених 
природного світла і свіжого повітря. Світло і повітря необхідні 
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для життя, право на яке має кожний в’язень; більш того, відсут-
ність сонячного світла і свіжого повітря створює умови, спри-
ятливі для поширення хвороб — зокрема, туберкульозу.

Комітет розуміє, що забезпечення пристойних умов життя 
у пенітенціарних закладах може означати чималі витрати і що 
в деяких країнах покращанню тюремних умов заважає нестача 
коштів. Однак, усунення засобів, які не пропускають світло в 
камери (і устаткування камер додатковими засобами безпеки 
належної конструкції в тих рідких випадках, коли це є справ-
ді необхідним) не потребує значних витрат і водночас принесе 
чимало переваг усім причетним. 

Інфекційні хвороби 

31. Поширення інфекційних хвороб і, зокрема, туберкуль-
озу, гепатиту і ВІЛ/СНІД перетворилось на велику проблему 
в ряді країн Європи. Такі хвороби небезпечні для всього насе-
лення, але їхнє розповсюдження набуло особливо жахливих 
вимірів у деяких пенітенціарних системах. У цьому зв’язку Ко-
мітет неодноразово мав висловлювати серйозні занепокоєння 
щодо неадекватності заходів, спрямованих на розв’язання за-
значеної проблеми. Крім того, умови, в яких часто утримують 
позбавлених волі, лише сприяють розповсюдженню інфекцій-
них хвороб.

Комітету відомо, що часи економічних труднощів — які наразі 
властиві багатьом країнам, котрі відвідуються представниками 
Комітету — потребують жертв; це також стосується пенітенціар-
них систем. Утім, якими би не були ті труднощі, що їх пережи-
ває якась держава в будь-який момент у часі, позбавлення особи 
волі означає виникнення у держави обов’язку з догляду за та-
кою особою, а це вимагає застосування ефективних методів про-
філактики, обстеження і лікування. Належне виконання при-
четними державними органами відповідного обов’язку набуває 
ще більшого значення, коли йдеться про догляд, необхідний при 
лікуванні небезпечних для життя хвороб.

Використання сучасних методів обстеження, регулярне пос-
тачання медикаментів та супутньої продукції, наявність персо-
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налу, який забезпечить прийняття ув’язненими прописаних ліків 
у потрібних дозах і з потрібними інтервалами та, за потреби, 
забезпечення особливого дієтичного харчування є важливими 
складниками дієвої стратегії боротьби із зазначеними хворобами 
і належного догляду за позбавленими волі. Аналогічно, умови ут-
римання в’язнів із інфекційними захворюваннями мають сприя-
ти покращанню їхнього здоров’я; в приміщеннях, окрім природ-
ного світла і хорошої вентиляції, мають бути задовільні гігієнічні 
умови, а кількість утримуваних у ньому не має бути надмірною. 

Більш того, зазначених в’язнів не слід ізолювати від решти 
спецконтингенту, окрім випадків, коли подібних заходів вимага-
ють нагальні медичні або інакші чинники. У цьому зв’язку Комі-
тет вважає за потрібне зробити особливий наголос на тому, що для 
ізоляції ув’язнених лише через те, що вони є ВІЛ-позитивними, 
нема ніяких медичних підстав. 

Для того, щоби покласти край подібним хибним припущен-
ням, національні владні органи мають забезпечити розробку для 
пенітенціарного персоналу і для контингенту пенітенціарних 
закладів змістовної навчальної програми щодо інфекційних хво-
роб. Така програма має охопити шляхи поширення захворювань 
і методи профілактики, а також використання відповідних про-
філактичних засобів. Зокрема, треба зробити наголос на ризи-
ку інфікування ВІЛ і гепатитом В/С при статевих зносинах та 
ін’єкційному вживанні наркотиків і пояснити роль фізіологічних 
рідин у перенесенні вірусів цих хвороб.

Також треба наголосити, що перед тестовими обстеженнями 
і — в разі отримання позитивного результату — після обстежень 
особи, які проходять обстеження, мають отримувати відповідну 
інформацію та консультації. Вся медична інформація, яка сто-
сується хворого особисто, має лишатись конфіденційною і підля-
гати захисту. Будь-яке розголошення такої інформації повинно 
засновуватись виключно на інформованій згоді відповідних осіб.

Більш того, ефективна протидія згаданим інфекційним 
хворобам можлива лише за умови якомога дієвої координації 
заходів, до яких вдаються всі міністерства і відомства, котрі в 
конкретній країні опікуються цією проблематикою. У цьому 
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відношенні Комітет воліє наголосити на необхідності гаран-
тованого забезпечення хворим лікування після звільнення з 
місць позбавлення волі1.

Ізолятори суворого режиму

32. В кожній країні завжди існуватиме певна кількість поз-
бавлених волі, які вважаються особливо небезпечними і відтак 
потребують особливих умов утримання. Такі ув’язнені класи-
фікуються як особливо небезпечні з огляду на вчинені ними 
злочини, на спосіб, у який вони реагують на обмеження тюрем-
ного життя, або на їхні психологічний чи психічний стан. Ця 
категорія ув’язнених становить (або, принаймні, має станови-
ти, якщо система поділу позбавлених волі на категорії функціо-
нує належно) лише малу частку загальної кількості ув’язнених. 
Однак, саме такі ув’язненні привертають окрему увагу Коміте-
ту, оскільки необхідність вжиття виняткових заходів щодо них 
означає більш високий ризик нелюдського поводження.

Особливо небезпечним ув’язненим, які перебувають в спе-
ціальних приміщеннях, слід надавати певні режимні послаб-
лення, що деякою мірою компенсуватиме суворі умови їхнього 
утримання. Зокрема, вони мають отримати нагоду спілкува-
тись із ув’язненими своєї категорії; їм також треба запропону-
вати доволі широкий вибір виду діяльності. Особлива увага 
має приділятись створенню гарної внутрішньої атмосфери в 
штрафних ізоляторах чи закладах посиленого режиму. Метою 
має стати розбудова позитивних взаємин між персоналом і 
ув’язненими. Це відповідає не лише інтересам гуманного по-
водження із утриманими, але й сприяє ефективному контролю, 
загальній безпеці та безпеці персоналу. 

В ізоляторі чи закладі суворого режиму існування задовіль-
ної програми змістовної діяльності так само важливе — і навіть 
більш важливе — як у звичайному пенітенціарному закладі. 
Змістовна діяльність може успішно протидіяти вкрай негатив-
ному впливу життя в’язня в малому та замкнутому просторі на 

1 Також див. розділ про інфекційні хвороби у розділі «Медичні служби у в’язницях».
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його особистість. Пропоновані в’язням види діяльності мають 
бути якомога різними (навчання, спорт, робота, яка вимагає за-
стосування професійних навичок, тощо). Що стосується робо-
ти, то, зрозуміло, міркування безпеки унеможливлюватимуть 
багато її видів, доступних позбавленим волі у звичайних тюр-
мах, але це не означає, що утримувані в камерах чи закладах 
особливого режиму повинні отримувати лише марудну та вис-
нажливу роботу. 

Ув’язнені, безсумнівно, не повинні перебувати на спеціаль-
ному суворому режимі довше, ніж того вимагає небезпека, яку 
вони становлять для інших. Це вимагає регулярного перегляду 
рішень щодо умов утримання в’язнів. Такий перегляд має завж-
ди спиратись на поточну оцінку поведінки кожного ув’язненого 
відповідно навченим персоналом. Більш того, ув’язнених слід 
якомога повно сповіщати про підстави призначеного їм режиму 
і, якщо це потрібно, його перегляду; це, окрім іншого, надасть 
їм змогу ефективно скористатись із можливостей оскарження 
відповідного рішення. 

Засуджені на довічне чи тривале ув’язнення 

33. У багатьох країнах Європи зростає кількість осіб, засуд-
жених на довічне або тривале ув’язнення. Під час проведення 
інспекційних відвідин представники Комітету не раз відзнача-
ли, що умови утримання таких в’язнів, доступні їм види діяль-
ності та надавані можливості людського спілкування залиша-
ють бажати кращого. Більш того, багатьом із таких засуджених 
призначали особливі режимні обмеження, котрі не могли не 
погіршити й без того згубні наслідки довгострокового позбав-
лення волі; прикладами таких обмежень є постійна ізоляція від 
решти в’язнів, надягання наручників при кожному виході з ка-
мери, заборона спілкуватись з іншими ув’язненими і ущемлен-
ня в правах на побачення з близькими. Комітет не визнає аніякі 
аргументи на користь нерозбірливого застосування обмежень 
щодо всіх засуджених до окремих категорій покарання без ура-
хування тієї небезпеки, яку становить (або не становить) кож-
на конкретна особа. 
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Тривале позбавлення волі в чимало способів сприяє десо-
ціалізації ув’язнених. Вони відчувають себе невід’ємними від 
пенітенціарних інститутів, їм можуть дошкуляти різні про-
блеми психологічного характеру (включаючи втрату почуття 
власної гідності і погіршення соціальних навичок), вони все 
більш відчувають себе віддаленими від суспільства, у яке із ча-
сом більшість в’язнів має повернутись. На думку Комітету, ре-
жими, які призначаються засудженим на тривале позбавлення 
волі, мають якомога компенсувати зазначені негативні наслідки 
у позитивний та випереджувальний спосіб. 

Зазначеним категоріям засуджених необхідно забезпечити 
доступ до різноманітних видів змістовної діяльності (роботи, 
бажано такої, що потребує спеціальних навичок; навчання; 
спорту; рекреацій/ спілкування). Більш того, такі засуджені 
мають отримати певні можливості прийняття власного рішен-
ня про те, як проводити свій час, що зміцнюватиме почуття 
самодостатності та особистої відповідальності. Слід вдаватись 
до додаткових заходів, щоби зробити строк ув’язнення якомога 
змістовним; зокрема, укладення індивідуальних планів відбут-
тя покарання і надання необхідної психосоціальної підтримки 
допоможуть засудженим налагодити життя в умовах трива-
лого ув’язнення і, коли до цього дійде, підготуватись до звіль-
нення. Негативні наслідки тривалого перебування за ґратами 
пом’якшаться, а особи, що відбули покарання, будуть краще 
готові до звільнення, якщо під час ув’язнення уможливити їм 
належний зв’язок із зовнішнім світом.

Медичні служби у в’язницях

Витяги з Третьої Загальної доповіді [CPT/Inf (93) 12]
30. Медичні служби для позбавлених волі осіб є об’єктом, 

який має безпосереднє відношення до повноважень Комітету у 
запобіганні катуванням1. Недостатній рівень медичних служб 

1 Слід також зробити посилання на Рекомендацію № R (98) 7 стосовно етичних та 
організаційних аспектів медичного обслуговування у місцях позбавлення волі, яку 
було прийнято Комітетом міністрів Ради Європи 8 квітня 1998 року.
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може призвести до ситуації, що може бути охарактеризована як 
нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження. Окрім 
того, медична служба у конкретному закладі потенційно може 
відігравати важливу роль в боротьбі із проявами жорстокого 
поводження як в самому закладі, так і в інших місцях (особли-
во в поліцейських закладах). Більш того, медична служба може 
позитивно вплинути на загальний рівень життя в закладі, в 
рамках якого вона функціонує. 

31. В наступних пунктах наведені деякі з основних питань, 
якими займались делегації Комітету при вивченні діяльності 
медичних служб в місцях перебування позбавлених волі осіб. 
Однак, від самого початку Комітет хоче наголосити на тій зна-
чимості, яку він приділяє основному принципові, що вже є виз-
наний у більшості, якщо не у всіх країнах, що були відвідані 
Комітетом до теперішнього часу. В цьому принципі закріпле-
но положення про те, що позбавлені волі особи мають право 
на таке саме медичне обслуговування, як і все інше населення. 
Цей принцип тісно пов’язаний з основними правами особи. 

32. Під час своїх відвідань медичних служб у в’язницях Ко-
мітет керувався визначенням таких питань: 

a. Доступ до лікаря 
b. Непреференційне медичне обслуговування 
c. Згода пацієнта і конфіденційність
d. Профілактика захворювань 
e. Гуманітарна допомога 
f. Професійна незалежність. 
g. Професійна компетентність. 

a. Доступ до лікаря
33. Після прибуття до в’язниці кожна позбавлена волі особа 

повинна бути негайно оглянута медичним працівником закладу. 
В своїх попередніх доповідях Комітет рекомендував, щоб кожно-
му новому ув’язненому якомога в найкоротший строк після при-
буття до в’язниці була надана можливість спілкування з лікарем 
та, у разі необхідності, проведене медичне обстеження. Слід до-
дати, що в деяких країнах повноцінне медичне обстеження після 
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прибуття до в’язниці проводиться кваліфікованим молодшим 
медичним персоналом (медсестрою), який готує доповідь для 
лікаря. Такий підхід можна інколи розглядати як більш ефек-
тивне використання наявних людських ресурсів.1

Також було б бажано, щоб новому ув’язненому після його 
прибуття до в’язниці була надана пам’ятка або брошура з ін-
формацією про наявність і діяльність медичних служб та нага-
дуванням про основні гігієнічні вимоги. 

34. Під час перебування в ув’язненні позбавлені волі особи 
повинні мати можливість доступу до лікаря в будь-який час, не-
залежно від режиму їхнього утримання (що стосується, зокрема, 
доступу до лікаря для осіб, яких вміщено до одиночних камер, 
то див. пункт 56 Другої Загальної доповіді: CPT/Inf (92) 3). 
Медичне обслуговування повинне бути організоване у такий 
спосіб, щоб запити стосовно лікарської консультації виконува-
лись без непотрібних затримок. 

Ув’язненим слід надати можливість доступу до медичного 
обслуговування на конфіденційній основі, наприклад, через 
надсилання повідомлення у заклеєному конверті. Окрім цього, 
персонал закладу не повинен намагатися контролювати і сор-
тувати запити стосовно лікарської консультації.

35. Тюремна медична служба повинна, як мінімум, бути 
здатною надавати регулярні амбулаторні консультації та невід-
кладну медичну допомогу (само собою зрозуміло, що додатко-
во до цього можуть бути ще й приміщення лікарняного типу з 
ліжками). Кожен з ув’язнених повинен мати змогу отримувати 
допомогу кваліфікованого зубного лікаря. Окрім того, медичні 
працівники, що працюють в пенітенціарних закладах, повинні 
мати змогу використовувати допомогу фахівців. 

1 Ця вимога пізніше була сформульована у такому вигляді: з кожним новоприбулим 
в’язнем в найкоротший термін після його прибуття має провести співбесіду лікар, який 
також здійснює і медичний огляд новоприбулого. За виключенням виняткових випад-
ків, така співбесіда чи такий огляд повинні здійснюватись в день, коли особу було прий-
нято до закладу, особливо, коли йдеться про заклад для тримання позбавлених волі осіб. 
Таке медичне обстеження після прибуття може також здійснюватись кваліфікованим 
молодшим медичним персоналом, який повідомляє лікареві результати огляду.
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Завжди повинна існувати можливість викликати лікаря для 
надання невідкладної медичної допомоги. Окрім цього, на те-
риторії пенітенціарного закладу повинна постійно бути при-
сутня особа, яка може надати невідкладну допомогу. Ця особа, 
по можливості, повинна мати офіційно підтверджену кваліфі-
кацію молодшого медичного працівника (медсестри). 

Амбулаторне лікування повинно здійснюватись під нагля-
дом з боку медичного персоналу; у багатьох випадках для забез-
печення лікування недостатньо ініціативи з боку ув’язненого. 

36. Має бути забезпечена пряма підтримка з боку добре об-
ладнаної лікарняної служби або в цивільному, або у тюремно-
му медичному закладі. 

У випадку, коли потрібно отримати послуги цивільної лі-
карні, постає питання про заходи безпеки. У зв’язку з цим 
Комітет наголошує, що ув’язнених, які перебувають у лікарні 
на лікуванні, не слід з мотивів безпеки прив’язувати до лікар-
няних ліжок чи до інших конструкцій. Слід знаходити інші 
рішення для виконання вимог безпеки; одним із можливих 
рішень може стати створення в таких лікарнях охоронних 
підрозділів. 

37. Кожного разу, коли виникає потреба госпіталізувати 
ув’язнену особу чи здійснити спеціальне обстеження в умовах 
лікарні, транспортування ув’язнених пацієнтів повинно здійс-
нюватись у такі строки та за таких умов, як того вимагає стан 
їхнього здоров’я. 

b. Непреференційне медичне обслуговування
i) загальне медичне обслуговування 

38. Медичні служби в місцях позбавлення волі повинні бути 
в змозі забезпечити медичну допомогу та лікування, а також 
відповідну дієту, фізіотерапію, реабілітацію чи будь-який ін-
ший спеціальний догляд на такому ж рівні, який пропонується 
пацієнтам в цивільних медичних закладах. Повинна бути пе-
редбачена забезпеченість лікарським, допоміжним медичним 
і технічним персоналом а також бути надані відповідні при-
міщення, обладнання і устаткування. 
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Повинен бути забезпечений відповідний нагляд за розподі-
лом ліків та медичних препаратів, а підготовка медичних пре-
паратів має доручатись виключно кваліфікованому персоналу 
(фармацевту, медичній сестрі і т. п.). 

39. На кожного пацієнта повинна бути заведена медична 
картка, в якій занотовуватиметься діагностична інформація а 
також поточні записи про зміни стану здоров’я пацієнта та про 
будь-які спеціальні обстеження пацієнта. У разі переведення 
пацієнта до іншої установи, його медична картка повинна бути 
передана лікарям цієї установи.

Окрім цього, медичний персонал кожної бригади повинен 
щоденно вносити записи до журналу, в якому має фіксуватись 
інформація щодо окремих інцидентів, які стосуються пацієн-
тів. Такі реєстраційні записи корисні саме тому, що вони дають 
загальне уявлення про ситуацію з медичним обслуговуванням 
у місці позбавлення волі і одночасно висвітлюють окремі про-
блеми, які можуть виникати. 

40. Передумовою успішного функціонування медичної 
служби є те, що лікарі і допоміжний медичний персонал мають 
змогу регулярно проводити зустрічі і створювати робочі групи 
під керівництвом головного лікаря, який очолює цю службу. 

iі) психіатрична допомога 

41. У порівнянні із звичайним населенням у осіб, яких 
позбавлено волі, частіше зустрічаються симптоми психічного 
розладу. Тому для роботи в медичній службі в кожному закладі 
позбавлення волі повинен бути запрошений лікар, який спе-
ціалізується в психіатрії, а декілька працівників із допоміж-
ного медичного персоналу повинні отримати підготовку в цій 
області медицини. 

Забезпеченість лікарями і допоміжним медичним персона-
лом а також внутрішнє планування місць позбавлення волі по-
винні давати змогу регулярно здійснювати програми фармако-
логічної, психотерапевтичної та професійної терапії. 

42. Комітет особливо підкреслює роль, яку повинен відігра-
вати керівний склад в’язничного персоналу у превентивному 
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виявленні ув’язнених, які страждають психічними захворю-
ваннями (до яких відносять депресію, агресивний стан і таке 
інше), з метою відповідного корегування умов їхнього утри-
мання. Такому напрямку діяльності може сприяти відповідна 
медична підготовка окремих членів охоронного персоналу. 

43. Утримувати душевнохворого ув’язненого і доглядати 
за ним слід в лікарняному закладі з достатнім обладнанням і 
належним чином підготовленим персоналом. Таким закладом 
могла б бути звичайна (цивільна) психіатрична лікарня або 
спеціально обладнаний психіатричний заклад в рамках пені-
тенціарної системи.

З одного боку, часто висувають доводи про те, що з етичних 
міркувань душевнохворих осіб, яких було позбавлено волі, до-
речно госпіталізувати поза межами пенітенціарної системи в 
закладах, відповідальність за які покладено на державні служ-
би охорони здоров’я. З іншого боку, можна стверджувати, що 
існування лікувальних психіатричних закладів в рамках пені-
тенціарної системи дозволяє здійснювати догляд за хворими в 
оптимальних умовах безпеки і підвищує ефективність роботи 
медичних та соціальних служб.

Яким би не був обраний підхід, кількість місць у такому 
психіатричному закладі повинна бути достатньою; надто час-
то зустрічаються випадки, коли доводиться довго очікувати на 
переведення хворого. Переведення таких осіб до психіатрично-
го закладу має розглядатись як питання першочергової значи-
мості. 

44. Лікування психічно нестійкого та буйного пацієнта слід по-
водити під суворим наглядом із забезпеченням догляду за хворим, 
та, якщо це буде визнано необхідним, із застосуванням заспокій-
ливих медичних препаратів. Застосування засобів фізичного 
впливу може бути виправданим лише в разі крайньої необхід-
ності, при цьому завжди вимагається або безпосередня вказівка 
лікаря, або негайне повідомлення лікаря з метою отримати по-
дальше його схвалення. Засоби фізичного впливу слід вилучити 
при самій першій можливості. Їх ніколи не слід застосовувати або 
продовжувати їхнє застосування в якості покарання.
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В разі застосування засобів фізичного впливу про це необ-
хідно зробити запис в медичній картці пацієнта та у відповід-
ному журналі, де вказується час початку та закінчення застосу-
вання засобів а також всі обставини цього випадку та причини 
вживання засобів. 

c. Згода пацієнта і конфіденційність
45. Вільно висловлена згода та дотримання конфіденцій-

ності є основними правами особи. Вони також є особливо важ-
ливими для створення атмосфери довіри, яка є необхідною 
частиною у стосунках між лікарем і пацієнтом, особливо в міс-
цях позбавлення волі, де ув’язнений не має можливості вільно 
вибирати свого власного лікаря.

i) згода пацієнта

46. Пацієнтам повинна бути надана вся відповідна інфор-
мація (якщо необхідно, у формі медичного висновку) відносно 
їхнього стану здоров’я, курсу їхнього лікування та медичних 
лікувальних препаратів, які їм прописані. Бажано, щоб у па-
цієнтів було право ознайомлюватись із змістом своїх медичних 
карток, якщо тільки проти цього немає заперечень з терапев-
тичної точки зору. 

Вони повинні мати можливість звертатись із проханням пе-
редавати цю інформацію до їхніх родин та адвокатів або ж до 
лікаря поза межами закладу. 

47. Кожен пацієнт, який перебуває при здоровому розумі та 
свідомості, вільний відмовитись від лікування або будь-яко-
го іншого медичного втручання. Будь-який відступ від цього 
основоположного принципу повинен, як і по відношенню до 
всього населення в цілому, базуватись на законі і застосовува-
тись лише за чітко і суворо визначених виняткових обставин.

Типова складна ситуація виникає, як правило, тоді, коли рі-
шення пацієнта суперечить покладеному на лікаря обов’язку 
піклуватись про здоров’я пацієнта. Подібне може трапитись 
у випадку, коли пацієнт перебуває під впливом власних пере-
конань (наприклад, відмовляється від переливання крові) або 
коли він має намір завдати собі каліцтва з метою відстояти свої 
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вимоги, протестуючи проти органів влади чи висловлюючи 
свою підтримку якимось переконанням.

У випадку голодного страйку органи державної влади або 
професійні організації в деяких країнах вимагають втручан-
ня лікаря, щоб запобігти смерті, якщо тільки стан свідомості 
пацієнта серйозно погіршується. В інших країнах право ухва-
лювати рішення про клінічне втручання належить головному 
лікарю після того, як він отримав консультації та зважив на всі 
факти, що стосуються справи. 

48. Стосовно питання про проведення медичних досліджень 
над ув’язненими, то цілком зрозуміло, що слід дотримува-
тись дуже обережного підходу, оскільки існує ризик, що згода 
ув’язнених на участь в таких дослідженнях може бути обумов-
лена їхнім перебуванням в місцях позбавлення волі. Повинні 
існувати гарантії того, що ув’язнений, про якого йде мова, дав 
на це згоду без примусу і будучи поінформованим про зміст 
цих досліджень.

Правила, що застосовуються, повинні бути такими, які іс-
нують в суспільстві, і вони мають передбачати втручання ко-
місії з питань етики. Комітет хотів би додати, що він підтримує 
дослідження, які пов’язані з тюремною патологією та епідеміо-
логією або з іншими специфічними аспектами, що стосуються 
умов утримання позбавлених волі осіб. 

49. Залучення ув’язнених до навчальних програм студентів 
вимагає згоди самих ув’язнених.

ii) конфіденційність

50. Розголошення медичної таємниці в місцях позбавлення 
волі не повинно мати місце так само, як і взагалі в практиці сус-
пільного життя. Відповідальність за зберігання медичних кар-
ток пацієнтів покладається на лікаря.

51. Всі медичні обстеження ув’язнених (як відразу по прибутті, 
так і пізніше) повинні здійснюватись у такий спосіб, щоб неме-
дичний персонал не міг чути, а по можливості й спостерігати за 
обстеженням. Окрім цього, позбавлені волі особи повинні прохо-
дити обстеження не групами, а в індивідуальному порядку. 
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d. Профілактика захворювань
52. Завдання медичних служб в місцях позбавлення волі 

не обмежується виключно лікуванням хворих пацієнтів. На ці 
служби покладається також відповідальність за соціальну та 
профілактичну медицину.

i) гігієна

53. На медичні служби в місцях позбавлення волі (які 
взаємодіють в разі потреби з іншими властями) покладено 
обов’язок контролювати організацію харчування (кількість, 
якість, приготування та розподіл їжі) і дотримання умов гігіє-
ни (чистота одягу і постільної білизни; доступ до кранів з про-
точною водою; сантехнічне обладнання), а також слідкувати 
за опаленням, освітленням та вентиляцією камер. Вони також 
повинні слідкувати за умовами організації праці та прогулянок 
на свіжому повітрі. 

Шкідливі для здоров’я умови тримання, переповнення ка-
мер, тривала ізоляція і відсутність фізичної діяльності можуть 
спричинити або необхідність надання медичної допомоги ок-
ремій особі, або якісь дії медичного персоналу проти властей, 
що відповідальні за такий стан речей. 

ii) заразні захворювання1

54. Медична служба в місцях позбавлення волі повинна 
регулярно поширювати інформацію про заразні захворюван-
ня (особливо про такі, як гепатит, СНІД, туберкульоз, дерма-
тологічні інфекції) як серед ув’язнених, так і серед персоналу 
в’язниці. В разі необхідності слід здійснювати медичний кон-
троль за тими особами, з якими ув’язнений має постійні кон-
такти (особи, які разом з ним перебувають у камері, персонал 
в’язниці, постійні відвідувачі).

55. У тому, що стосується, зокрема, захворювання на СНІД, 
то слід надавати відповідну підтримку психолога як до, так, 
в разі необхідності, і після обслідування. Персонал в’язниці 

1 Також див. про інфекційні хвороби в розділі «Медичні служби у в’язницях».
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повинен проходити постійну підготовку з питань превентив-
них заходів та поведінки по відношенню до ВІЛ-інфікованих. 
Персонал також повинен отримати відповідні інструкції про 
недопущення дискримінації осіб чи розголосу конфіденційної 
інформації. 

56. Комітет хоче підкреслити, що не існує жодних медичних 
показань для окремого тримання ув’язненого ВІЛ-інфікова-
ного, який почуває себе здоровим.1

ii) запобігання самогубству

57. Запобігання самогубству є ще одним питанням, яке на-
лежить до компетенції медичних служб в місцях позбавлення 
волі. Медична служба повинна забезпечувати відповідне оз-
найомлення з цією проблемою у всьому закладі і передбачати 
відповідні процедури. 

58. Медичне обстеження після прибуття до закладу та весь 
процес прийому в цілому повинні в зв’язку з цим відігравати 
важливу роль; виконані належним чином, такі заходи могли б 
визначити, як мінімум, декого з тих, хто знаходиться в небез-
пеці і частково полегшити відчуття тривоги, яке властиве всім 
новоприбулим ув’язненим. 

Крім цього, тюремний персонал, незалежно від того, які він 
обов’язки виконує, повинен бути ознайомлений (що передба-
чає підготовку в розпізнаванні) з ознаками загрози самогубс-
тва. У зв’язку з цим слід відзначити, що безпосередньо перед 
судом та після суду, а також в окремих випадках і в період перед 
звільненням спостерігається підвищений ризик самогубства. 

59. Особа, яку визнано такою, що може вдатись до само-
губства, повинна якомога довше перебувати під спеціально ор-
ганізованим наглядом. Крім цього, такі особи не повинні мати 
вільний доступ до засобів, за допомогою яких вони можуть 
вчинити самогубство (прути камерних віконних ґрат, розбите 
скло, паски чи краватки і т. ін.).

1 Пізніше це було сформульоване в такому вигляді: не існує жодних медичних показань 
для сегрегації ув’язненого і тримання його в ізоляції на підставі того, що він є ВІЛ-інфі-
кованим.
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Слід ужити заходів, які гарантуватимуть належне проход-
ження інформації як всередині цього закладу, так і, в разі необ-
хідності, між закладами (а точніше, між відповідними медич-
ними службами) про осіб, яких віднесено до групи потенційних 
самогубців. 

iv) запобігання насильству

60. Медичні служби у місцях позбавлення волі можуть зро-
бити свій внесок у запобігання насильству проти осіб, яких 
тримають під вартою, шляхом систематичної реєстрації тілес-
них ушкоджень а також, якщо це необхідно, через інформуван-
ня відповідних органів влади. Інформація може стосуватись 
також конкретних випадків; до такого засобу, однак, слід вда-
ватись лише отримавши згоду від ув’язнених, яких це стосу-
ється. 

61. Будь-які ознаки застосування насильства, які були помі-
чені в ув’язненого під час медичного огляду відразу після його 
прибуття до закладу, повинні бути зареєстровані разом з від-
повідними заявами з боку ув’язненого та діагнозом лікаря. Ок-
рім цього, така інформація повинна бути надана ув’язненому.

Такого підходу слід дотримуватись кожного разу, коли ув’яз-
нений проходить медичне обстеження безпосередньо після 
вчинення акту насильства у місці позбавлення волі (див. також 
пункт 53 Другої Загальної доповіді Комітету: СРТ/Inf (92) 3) 
або ж після повернення такої особи до в’язниці після тимча-
сового перебування під вартою в поліції з метою проведення 
розслідування. 

62. Медична служба повинна складати періодичні статис-
тичні дані про помічені тілесні ушкодження для доведення до 
відома адміністрації закладу, де перебувають позбавлення волі 
особи, міністерства юстиції і т. п. 

v) суспільні та родинні зв’язки

63. Медична служба могла б також допомогти обмежити 
руйнування суспільних та сімейних зв’язків, що, звичайно, 
пов’язане з позбавленням волі. Разом з відповідними соціальни-
ми службами вона повинна підтримувати заходи, які сприяють 
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контактам позбавлених волі осіб із зовнішнім світом; йдеться, 
зокрема про утримання відповідно обладнаних приміщень для 
відвідувачів, візити членів родини або членів подружжя у від-
повідних умовах та перебування в родині, професійний, нав-
чальний та соціокультурний аспекти.

В залежності від обставин тюремний лікар може вжити за-
ходів для того, щоб отримати грошову допомогу або продов-
ження виплат пільг соціального страхування для ув’язнених 
або їхніх родин.

e. Гуманітарна допомога

64. Можна визначити декілька окремих категорій ув’яз-
нених осіб, які є особливо вразливими. Медичні служби місць 
позбавлення волі повинні звертати особливу увагу на їхні пот-
реби. 

i) мати й дитина

65. Загальновизнаним принципом є те, що діти не повинні 
народжуватись у в’язниці, і досвід Комітету свідчить, що цього 
принципу дотримуються.

66. Матері слід дозволяти бути разом з дитиною, у крайньо-
му разі, протягом певного часу. Якщо мати і дитина перебува-
ють разом у в’язниці, то вони повинні знаходитись в умовах, які 
б забезпечували їм рівноцінну заміну дитячих ясел і допомогу 
персоналу, який спеціалізується на післяпологовому догляді і 
догляді за немовлятами. 

Рішення, результати яких триватимуть довгий проміжок 
часу, наприклад, про передачу дитини за межі закладу поз-
бавлення волі — а це пов’язане з розлученням матері і дити-
ни — повинні ухвалюватись окремо по кожному конкретному 
випадку в світлі педагогічно-психіатричної і медико-соціаль-
ної практики.

іі) підлітки

67. Підлітковий вік визначається як період, для якого харак-
терними є певні зміни особистості, що вимагає спеціальних зу-
силь для зменшення ризику довготривалої соціальної адаптації. 
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Під час перебування в місцях позбавлення волі підліткам 
слід давати можливість залишатися на постійному місці, три-
мати при собі особисті речі та входити до соціально сприятли-
вих груп. Режим ув’язнення повинен бути оснований на актив-
ній діяльності, до якої слід віднести різні соціально-навчальні 
зустрічі, спортивну діяльність, навчання, професійну освіту, 
організовані екскурсії в супроводі охорони та наявність від-
повідних факультативних видів діяльності. 

iii) ув’язнені, які відзначаються психічними розладами

68. Серед пацієнтів медичних служб в місцях позбавлення 
волі завжди є неврівноважені, маргінальні особи, у яких в ми-
нулому мали місце родинні травми, які тривалий час вживали 
наркотики, мали конфлікти з властями або інші проблеми у 
відносинах із суспільством. Вони можуть бути буйними, схиль-
ними до самогубства або ж характеризуватись неприпустимою 
сексуальною поведінкою, і більшу частину часу нездатні конт-
ролювати самих себе або ж обходити себе. 

69. Проблеми таких ув’язнених не є суто медичними, однак 
тюремний лікар може сприяти розробці соціально-терапевтич-
них програм для таких осіб в тюремних підрозділах, які утво-
рюються за зразком комунальних об’єднань і перебувають під 
ретельним наглядом.

Такі підрозділи в змозі послабити принизливе становище 
ув’язнених, презирство і ненависть їх по відношенню до самих 
себе, повернути їм почуття відповідальності, і в якійсь мірі під-
готувати їх до повернення до суспільства. Прямою перевагою 
програм такого типу є те, що вони передбачають активну участь 
і використання персоналу закладу позбавлення волі. 

iv)  ув’язнені, які неспроможні тривалий час перебувати 
в місцях позбавлення волі

70. Типовими прикладами цієї категорії ув’язнених є ті, кому, 
згідно медичному прогнозу, залишилось недовго жити, ті, хто 
страждає на серйозні захворювання, які неможливо належним 
чином лікувати в місцях позбавлення волі, особи з серйозни-
ми фізичними вадами або люди похилого віку. Продовження 
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тримання таких осіб в місці позбавлення волі може створити 
нетерпиму ситуацію у тюремному середовищі. В подібних ви-
падках лікар закладу, де тримають позбавлених волі осіб, по-
винен підготувати рапорт для відповідного керівництва з тим, 
щоб були вжиті альтернативні заходи. 

f. Професійна незалежність

71. Персонал медичних служб будь-якого закладу, де три-
мають позбавлених волі осіб, перебуває під загрозою потен-
ційного ризику. Обов’язок піклуватись про пацієнтів (хворих 
ув’язнених) може часто вступати в суперечку з міркуваннями 
тюремної адміністрації та підтриманням режиму безпеки у 
в’язниці. Така ситуація може спричинити виникнення склад-
них етичних питань та проблему вибору. З метою гарантувати 
незалежність медичного персоналу Комітет вважає важливим, 
щоб такий персонал мав якнайбільш тісні зв’язки з державною 
системою охорони здоров’я.

72. Незалежно від того, яку посаду займає лікар закладу, де 
тримають позбавлених волі осіб, в своїх рішеннях він повинен 
керуватись виключно медичними критеріями.

Якість та ефективність медичної роботи повинна оцінюва-
тись кваліфікованою медичною керівною інстанцією. Розпо-
ряджатись наявними ресурсами повинна також ця керівна інс-
танція, а не фінансові відділи чи охоронні служби.

73. Лікар закладу, де тримають позбавлених волі осіб, висту-
пає в якості особистого лікаря пацієнта. Відповідно, в інтере-
сах збереження відносин між лікарем та пацієнтом, до нього 
не можна звертатись із проханням засвідчити, що ув’язнений 
є фізично здоровим і може бути підданий покаранню. Його не 
можна також запрошувати для обшуків або персонального ог-
ляду на вимогу адміністрації, за винятком надзвичайних ситу-
ацій, коли немає можливості викликати іншого лікаря.

74. Слід також відзначити, що в професійному плані сво-
бода дій лікаря закладу, де тримають позбавлених волі осіб, 
в’язниці є обмежена ситуацією, яка властива в’язниці: лі-
кар не може вільно вибирати своїх пацієнтів, так само як і 
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ув’язнені не мають права вибору іншого лікаря. Він повинен 
виконувати свій професійний обов’язок навіть тоді, коли па-
цієнт порушує медичні правила або вдається до погроз чи 
насильства. 

g. Професійна компетентність
75. Лікарі та допоміжний медичний персонал місця позбав-

лення волі повинні мати спеціальні знання, які дозволять їм 
належним чином займатись лікуванням окремих форм тюрем-
ної патології і адаптувати свої методи лікування до умов, які 
обумовлені триманням під вартою. 

Зокрема, повинні бути розроблені методи професійної по-
ведінки, які розраховані на запобігання насильству, а в разі не-
обхідності — на встановлення контролю над ситуацією.

76. З метою забезпечити присутність достатньої кількості 
працівників допоміжному медичному персоналу часто допома-
гають санітари, деякі з них відбираються із числа службовців 
закладу, де перебувають позбавлені волі особи. Кваліфікований 
персонал різних рівнів повинен здійснювати обмін необхідним 
досвідом та періодично оновлювати його. 

Інколи позбавленим волі особам дозволяють працювати 
в якості санітарів. Поза всяким сумнівом, такий підхід може 
мати перевагу в тому, що забезпечить частину ув’язнених ко-
рисною роботою. Однак це повинно розглядатись як крайній 
захід. Окрім того, позбавлені волі особи ніколи не повинні бути 
залучені до розподілу медикаментів.

77. Нарешті, Комітет відзначає, що особливий характер на-
дання медичних послуг в умовах позбавлення волі міг би вип-
равдати введення загальновизнаної медичної спеціалізації як 
для лікарів, так і для допоміжного медичного персоналу на ос-
нові програм навчання дипломованих фахівців і системи періо-
дичної підготовки без відриву від виробництва. 

IІI. Психіатричні заклади
Поміщення осіб до психіатричних лікувальних закладів без 

їхньої (осіб) на те згоди
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Витяги з Восьмої Загальної доповіді [CPT/Inf (98) 12]

А. Попередні зауваження
25. Комітет має завдання розглядати поводження з усіма 

категоріями осіб, яких органи державної влади позбавили 
свободи. Оскільки до категорії таких осіб належать і психічно 
хворі, то Комітет часто відвідує психіатричні заклади різного 
типу. 

Одним із видів таких закладів, що їх відвідує Комітет, є 
психіатричні лікарні, де, окрім пацієнтів, що потрапили туди за 
власною згодою, перебувають особи, яких було поміщено туди 
за рішенням, яке було ухвалене в результаті процедури цивіль-
ного судочинства, для лікування психічного захворювання без 
їхньої (осіб) на те згоди. Комітет також відвідує відділення (спе-
ціальні госпіталі, окремі відділення в структурі цивільних ліка-
рень і т. п.), передбачені для перебування в них осіб, направлен-
ня яких до психіатричних лікувальних закладів без їхньої на те 
згоди було здійснене в рамках процедури кримінального роз-
слідування. Під пильною увагою Комітету перебувають також 
психіатричні відділення для осіб, психічне захворювання яких 
розвинулось за час перебування в ув’язненні. Такі відділення 
знаходяться в структурі пенітенціарної сис теми або цивільних 
психіатричних закладів.

26. У тій частині своєї Третьої Загальної доповіді, яка при-
свячена охороні здоров’я у в’язницях (див. CPT/Inf (93), пун-
кти з 30 по 77), Комітет визначає певний набір загальних кри-
теріїв, якими він керується у своїй роботі (доступ до лікаря, 
непреференційне надання медичних послуг, згода пацієнта та 
конфіденційність, запобіжні санітарні заходи, незалежність 
медперсоналу та професійна компетентність). Ці критерії ви-
користовуються також при розгляді питань про поміщення 
осіб до психіатричних лікувальних закладів без їхньої (осіб) на 
те згоди.

В наступних пунктах представлені окремі специфічні пи-
тання, які були розглянуті Комітетом у зв’язку з поміщенням 
осіб до психіатричних лікувальних закладів без їхньої на те 
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згоди1. Комітет сподівається в такий спосіб представити націо-
нальним органам влади свої попередні погляди на питання сто-
совно поводження з такими особами. Комітет буде вдячний за 
коментарі, що будуть надіслані до цієї частини доповіді. 

В. Запобігання жорстокому поводженню
27. Здійснюючи свої повноваження, Комітет під час відві-

дування психіатричних закладів, в першу чергу, повинен пе-
реконатись, чи немає якихось ознак навмисного жорстокого 
поводження з пацієнтами. Такі ознаки вдається знайти рідко. 
Комітет хоче відзначити, що, як правило, значна частина пер-
соналу в більшості лікувальних психіатричних закладів, які 
відвідав Комітет, надзвичайно уважно ставиться до пацієнтів, 
що проходять курс лікування. Таку ситуацію слід відзначити 
ще й тому, що рівень підготовки персоналу є досить низьким, 
так само як недостатніми є і ресурси. 

Однак, незважаючи на це, безпосередньо зроблені самим 
Комітетом спостереження та повідомлення, які були отримані 
з інших джерел, свідчать про те, що час від часу має місце на-
вмисне жорстоке поводження з пацієнтами психіатричних за-
кладів. Далі буде детально розглянута низка питань, які тісно 
пов’язані із запобіганням жорстокому поводженню (напри-
клад, питання про гамівні засоби, про процедури оскарження, 
про контакти із зовнішнім світом, про здійснення зовнішнього 
нагляду). Однак, вже на цьому етапі слід сформулювати окремі 
зауваження, які стосуються підбору персоналу та контролю за 
персоналом. 

28. Працювати із психічно хворими особами завжди є склад-
ним завданням для всіх категорій працівників цих закладів. 
У зв’язку із цим слід зауважити, що медичному персоналу у 
психіатричних закладах у повсякденній роботі часто допомагає 
допоміжний персонал; окрім цього, в окремих закладах значна 
кількість персоналу виконує задачі, що пов’язані з дотриман-

1 При розгляді питання про надання психіатричної допомоги особам, що перебувають 
в ув’язненні, слід також зробити посилання на пункти 41-44 Третьої Загальної доповіді 
Комітету.
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ням безпеки. Інформація, що є в розпорядженні Комітету, свід-
чить про те, що коли має місце навмисне жорстоке поводжен-
ня з боку персоналу психіатричних закладів, то винен в цьому 
переважно допоміжний персонал, а не лікарі чи молодший ме-
дичний персонал. 

Враховуючи те, що в роботі допоміжного персоналу постій-
но відбуваються зміни, слід приділяти пильну увагу ретельно-
му відбору працівникам такого персоналу, належній підготовці 
тих, хто тільки готується працювати, та перепідготовці персо-
налу, який вже працює. Окрім цього, під час виконання допо-
міжним персоналом своїх обов’язків, такий персонал повинен 
перебувати під пильним контролем кваліфікованого медич ного 
персоналу і бути йому підпорядкованим.

29. В деяких країнах Комітет зустрівся з практикою, коли 
в якості допоміжного персоналу в психіатричних закладах 
працювали самі пацієнти або ж ув’язнені із сусідніх в’язниць. 
Комітет має серйозні зауваження до такого підходу і припус-
кає його використання лише в самих крайніх випадках. Якщо 
вже немає іншого виходу, окрім як залучити до роботи таких 
осіб, то ці особи повинні перебувати під постійним наглядом 
кваліфікованого медичного персоналу. 

30. Важливо також вжити належних заходів для того, щоб 
захистити окремих психічно хворих пацієнтів від інших па-
цієнтів, які можуть заподіяти їм шкоду. Це, зокрема, озна-
чає, що має бути забезпечена у достатній кількості постійна 
присутність персоналу, включаючи нічний час та вихідні дні. 
Окрім цього, мають бути вжиті спеціальні заходи стосовно 
найбільш вразливих пацієнтів, наприклад, психічно хворі не-
повнолітні не повинні перебувати в одній палаті з дорослими 
пацієнтами.

31. Запобігти жорстокому поводженню може також в знач-
ній мірі належний контроль керівництва за всіма категоріями 
персоналу. Безсумнівно, що має бути зроблена чітке розпоряд-
ження про те, що жорстоке фізичне або психічне поводження 
з пацієнтами є неприпустимим і буде суворо каратись. Керів-
ництво повинне забезпечити, щоб терапевтична роль персона-



432

Європейський суд з прав людини. Судова практика

лу психіатричних установ не знаходилась на другому місці у 
порівнянні з питаннями безпеки. 

Так само слід переглянути правила або практику, що ство-
рюють атмосферу напруження між персоналом і пацієнтами. 
Покарання штрафом працівників персоналу у випадку втечі 
пацієнта є таким заходом, який може негативно вплинути на 
атмосферу і стосунки в психіатричному лікувальному закладі. 

С. Умови проживання та лікування пацієнтів
32. Комітет уважно вивчає умови проживання та лікування 

пацієнтів; існування преференційності в цьому питанні може 
швидко призвести до ситуації, що може бути визначена як «не-
людське, або таке, що принижує, поводження». Слід поставити 
задачу досягти таких матеріальних умов, які позитивно впли-
ватимуть на лікування пацієнтів і на їхній стан; психіатри на-
зивають це позитивним терапевтичним середовищем. Це важ-
ливо не лише для пацієнтів, але і для персоналу, який працює в 
психіатричних закладах. Окрім цього, слід забезпечити непре-
ференційність у лікуванні пацієнтів — як у психіатричному, так 
і в соматичному — та у догляді за ними. З огляду на принцип 
однакового підходу до усіх пацієнтів при наданні медичної до-
помоги, медичне лікування та догляд з боку молодшого медич-
ного персоналу за особами, яких було поміщено до психіатрич-
них закладів без їхньої на те згоди, повинні бути подібними до 
лікування та догляду за пацієнтами, які дали згоду на перебу-
вання у закладі такого типу.

33. Якість умов проживання та лікування пацієнтів, безу-
мовно, значною мірою залежить від існуючих ресурсів. Комі-
тет визнає, що в часи серйозних економічних труднощів чимсь 
потрібно жертвувати навіть у лікувальних установах. Однак, з 
огляду на факти, які були встановлені під час візитів, Комітет 
хоче наголосити, що основні вимоги до умов проживання ма-
ють за будь-яких обставин бути забезпечені державою особам, 
які перебувають на її утриманні. Ці вимоги включають в себе 
надання харчування, опалення та відповідного одягу, а в ліку-
вальних закладах — і належного лікування. 
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Умови проживання

34. Створення позитивного терапевтичного середовища 
передбачає, передовсім, забезпечення пацієнту достатнього 
простору для проживання, так само як і нормального освітлен-
ня, опалення та провітрювання а також підтримання закладу 
в належним чином відремонтованому стані, який відповідає 
гігієнічним нормам, що встановлені для лікарняних закладів. 

Особливу увагу слід приділяти обладнанню палат для па-
цієнтів та місць відпочинку, з тим, щоб надавати пацієнтам ві-
зуальну стимуляцію. Дуже бажано, щоб у розпорядженні па-
цієнтів були тумбочки біля ліжок і шафи для одягу. Пацієнтам 
також слід дозволити тримати при собі окремі особисті речі 
(фотографії, книжки і т. п.). Слід також підкреслити, що дуже 
важливо надавати в розпорядження пацієнта якесь місце для 
зберігання його особистих речей, що зачинятиметься на ключ; 
відсутність такої можливості може сприйматись пацієнтом як 
посягання на його особисту безпеку та незалежність. 

Сантехнічне обладнання повинне бути розташоване таким 
чином, щоб пацієнт міг бути наодинці сам із собою. Окрім цьо-
го, мають також бути враховані потреби пацієнтів похилого 
віку та/або пацієнтів-інвалідів; таким пацієнтам, наприклад, не 
підходять вбиральні, де немає унітазів, на яких можна сидіти. 
В розпорядженні медичного персоналу також повинно бути ос-
новне лікарняне обладнання, завдяки якому прикуті до ліжка 
можуть отримувати таку ж медичну допомогу і догляд (вклю-
чаючи також і дотримання особистої гігієни), як і інші пацієн-
ти; відсутність такого обладнання може призвести до злиден-
них умов перебування. 

Слід також відзначити, що практика, яку спостерігав Комітет 
в окремих психіатричних закладах, коли всі пацієнти постійно 
були одягнуті в піжами або нічні сорочки, не сприяє зміцненню 
почуття самобутньої особистості та особистої гідності; індиві-
дуалізація одягу є однією із форм процесу лікування.

35. Ще одним аспектом умов проживання, якому приділяв 
увагу Комітет, було харчування пацієнтів. Їжа повинна бути 
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не лише у відповідній кількості і відповідної якості, але й по-
даватись пацієнтам для споживання вона повинна у задовіль-
них умовах. В закладі має бути необхідне обладнання, завдяки 
якому пацієнти отримуватимуть їжу належної температури. 
Окрім цього, пацієнти повинні мати змогу їсти в пристойних 
умовах. У зв’язку з цим слід підкреслити, що надання пацієн-
там можливості використовувати елементи звичайного «нелі-
карняного» життя — наприклад, їсти за столом, користуючись 
відповідним посудом та столовими приборами — є невід’ємною 
частиною програми психосоціальної реабілітації пацієнтів. Ще 
одним фактором, який не можна залишати без уваги, є зовніш-
ній вигляд їжі.

Мають також бути враховані особливі потреби щодо умов 
споживання їжі пацієнтами-інвалідами.

36. Комітет висловлює свою чітку підтримку тенденції, яку 
він спостерігав в окремих країнах, стосовно закриття в психіат-
ричних закладах палат, що розраховані на велику кількість па-
цієнтів, — такі палати є зовсім несумісні з нормами сучасної 
психіатрії. Створення розрахованих на невеликі групи помеш-
кань для проживання є важливим фактором для збереження/
відновлення гідності пацієнта і ключовим елементом у політиці 
його психологічної та соціальної реабілітації. Структури подіб-
ного типу, окрім іншого, дозволяють розподіляти пацієнтів на 
групи в залежності від типу захворювання та виду лікування. 

Комітет також підтримує підхід, який недавно знайшов своє 
застосування. Згідно з цим підходом, пацієнтам, які цього ба-
жають, дозволяється протягом дня перебувати у своїй кімнаті 
(палаті), а не залишатись обов’язково разом з іншими пацієн-
тами в місцях, де всі перебувають разом.

Лікування

37. Психіатричне лікування повинно базуватись на індиві-
дуальному підході, який передбачає вироблення окремого пла-
ну лікування для кожного пацієнта. Такий план повинен міс-
тити широкий набір реабілітаційних та терапевтичних заходів, 
включаючи й доступ до працетерапії, групової терапії, індиві-
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дуальної психотерапії, до мистецтва, театру, музики та спорту. 
Пацієнти повинні мати регулярний доступ до належним чи-
ном обладнаних кімнат відпочинку і мати можливість щоден-
но здійснювати прогулянки на свіжому повітрі. Бажано було 
б також, щоб їм була запропонована можливість вчитись або 
займатись прийнятною для них трудовою діяльністю.

Комітет дуже часто зустрічався із ситуацією, коли ці основні 
складові ефективного лікування та психосоціальної реабіліта-
ції були в напіврозвиненому стані, або ж навіть були взагалі 
відсутні, і лікування, яке пропонувалось пацієнтам, було, в ос-
новному, медикаментозним. Така ситуація може бути наслід-
ком відсутності належним чином підготовленого персоналу та 
відповідних інфраструктур або ж залишком філософії, в основі 
якої лежать контроль і нагляд за пацієнтами. 

38. Звичайно ж, психофармакологічне лікування часто є 
необхідною складовою лікування пацієнтів, які страждають 
психічними розладами. Мають бути запроваджені формальні 
процедури, які повинні забезпечити те, щоб призначені медич-
ні препарати є справді необхідними для лікування і щоб було 
також забезпечене їхнє регулярне вживання. Комітет пильно 
слідкує за всіма повідомленнями про зловживання медичними 
препаратами. 

39. Електрошокотерапія (ЕШТ) є одним із відомих засобів 
для лікування пацієнтів, що страждають певними психічними 
захворюваннями. Однак, слід ретельно стежити за тим, щоб 
ЕШТ обов’язково була занесена до плану лікування (амбу-
латорної картки), а її застосування супроводжувалось належ-
ними гарантіями безпеки.

Комітет дуже непокоять випадки, коли ЕШТ застосовуєть-
ся у своєму немодифікованому вигляді (тобто без анестезії та 
міорелаксантів); у такому вигляді метод не може вважатись 
прийнятним в сучасній психіатричній практиці. Окрім ризику 
отримати переломи, розриви або інші неблагополучні в медич-
ному плані наслідки, сама процедура спричинює деградацію як 
пацієнта, так і персоналу, який її застосовує. Тому ЕШТ повин-
на завжди застосовуватись лише у модифікованому вигляді. 
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ЕШТ повинна застосовуватись таким чином, щоб за цим не 
могли спостерігати інші пацієнти (бажано в окремо відведе-
ному і спеціально обладнаному для такої мети приміщенні), і 
лише працівниками персоналу, які спеціально навчені застосу-
вати такий спосіб лікування. Окрім того, застосування ЕШТ 
повинно детально фіксуватись в окремій книзі записів. Лише 
в такий спосіб керівництво лікувального закладу може встано-
вити, що мало місце якесь небажане застосування цього ме тоду, 
і обговорити це питання з персоналом.

40. Іншою основною вимогою є здійснення постійної пе-
ревірки стану здоров’я пацієнтів та перегляд приписаних їм 
медикаментів. Це, зокрема, дозволить прийняти вмотивоване 
рішення про можливість виписки пацієнта з лікарні, або про 
переведення його до іншого середовища, де існує менше обме-
жень. 

Особиста і конфіденційна амбулаторна картка повинна бути 
доступною пацієнту. У цій амбулаторній картці повинна бути 
зафіксована діагностична інформація (включаючи результати 
будь-якого спеціального обстеження пацієнта), а також поточ-
ні записи про стан соматичного та психічного здоров’я пацієнта 
та про лікування пацієнта. Пацієнт повинен мати змогу знайо-
митись із своєю амбулаторною карткою, якщо тільки для цього 
не існує протипоказань терапевтичного порядку. На прохання 
пацієнта, інформація, яка міститься в амбулаторній картці, по-
винна бути надана членам його родини або його адвокату. У 
випадку переведення пацієнта ця амбулаторна картка повинна 
бути передана лікарям закладу, до якого перевели пацієнта. У 
випадку виписки пацієнта з лікувального закладу, ця амбула-
торна картка повинна бути — за згодою пацієнта — відіслана 
лікареві, лікарська практика якого знаходиться поза межами 
лікувального закладу.

41. Пацієнт, в принципі, повинен мати змогу дати вільну та 
усвідомлену згоду на лікування. Поміщення пацієнта без його 
на те згоди до лікувального психіатричного закладу не повин-
не сприйматись як дозвіл на лікування пацієнта без отримання 
його на те згоди. Це означає, що кожен пацієнт, який в змозі 
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приймати рішення, незалежно від того, в який спосіб він був 
госпіталізований — добровільно, чи ні — повинен мати мож-
ливість відмовитись від лікування або від іншого медичного 
втручання. Кожен відступ від цього основного принципу пови-
нен мати правові підстави і застосовуватись лише у винятко-
вих випадках, які є точно і чітко визначеними.

Згода на лікування, звичайно ж, може бути визнана як віль-
на та усвідомлена лише в тому випадку, коли вона основана 
на повній, точній та зрозумілій інформації про стан здоров’я 
пацієнта та лікування, яке йому пропонується. Представлен-
ня ЕШТ як «лікування сном» є прикладом скоріше неповної, 
аніж повної та точної інформації про лікування. Тому кожен 
пацієнт повинен регулярно отримувати належну інформацію 
про стан свого здоров’я та лікування, яке пропонується йому 
приписати. Належна інформація (результати і т. ін.) повинна 
також бути надана пацієнту після лікування. 

D. Персонал
42. Кадровий склад персоналу повинен бути збалансований 

кількісно, за професійною спеціалізацією (психіатри, лікарі за-
гального профілю, медичні сестри, психологи, працетерапевти, 
соціальні працівники і т. ін.), в плані співвідношення досвідче-
них фахівців і тих, хто проходить підготовку. Нестача людсь-
ких ресурсів часто суттєво підриває спроби, які робляться для 
запровадження описаних в пункті 37 заходів. Окрім цього, така 
нестача, незважаючи на добрі наміри і реальні зусилля персо-
налу, може призвести до ситуацій, які становитимуть великий 
ризик для пацієнтів.

43. В окремих країнах Комітет був справді вражений тим, 
що у загальній масі допоміжного медичного персоналу психіат-
ричних закладів дуже мало кваліфікованих медичних сестер, 
які отримали підготовку у догляді за психічно хворими, а та-
кож відсутній кваліфікований персонал для запровадження 
соціотерапевтичної діяльності (зокрема, працетерапевти). Роз-
виток спеціалізованої фахової підготовки медичних сестер, які 
доглядають за психічно хворими, та приділення більшої уваги 
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соціотерапії значно вплинуть на якість догляду за пацієнтами. 
Це, зокрема, зменшить концентрацію уваги лікарів на лікуван-
ні медичними препаратами та фізичними лікувальними засо-
бами. 

44. Декілька зауважень стосовно персоналу і, зокрема, до-
поміжного персоналу, вже було сформульовано в поперед-
ньому розділі (див. пункти 28 — 31). Комітет також приді-
ляє пильну увагу ставленню до пацієнтів з боку лікарів та 
медичних сестер. Комітет, зокрема, намагається пересвідчи-
тись в існуванні зацікавленості з боку лікарів у встановленні 
терапевтичних стосунків з їхніми пацієнтами. Він також пе-
ревіряє, щоб не були обійдені увагою важкі або невиліковно 
хворі пацієнти.

45. Як і для інших медичних служб, є важливо, щоб різні 
категорії працівників, які працюють в одному психіатричному 
відділенні, регулярно збирались разом і створили команду під 
керівництвом старшого лікаря. Це дозволить визначати про-
блеми, які виникають щодня, обговорювати їх та використо-
вувати отримані поради. В разі відсутності такої можливості 
серед працівників персоналу можуть виникнути почуття роз-
чарування та образи. 

46. Необхідним також є зовнішнє стимулювання. Завдяки 
йому можна уникнути самоізоляції персоналу психіатричного 
закладу. Тому є надзвичайно бажаним, щоб такому персоналу 
було запропоновано проходити курси підготовки, перепідго-
товки або стажування в інших закладах. Також слід заохочу-
вати присутність у психіатричних закладах незалежних осіб 
(наприклад, студентів або дослідників) та зовнішніх структур 
(див. пункт 55).

Е. Гамівні засоби
47. У кожному психіатричному закладі виникають випадки, 

коли необхідно вгамувати пацієнта в збудженому або агресив-
ному стані. Це є областю, якій Комітет приділяє особливу ува-
гу з огляду на можливі зловживання силою, що може призвес-
ти до жорстокого поводження. 
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Гамування пацієнта із застосуванням фізичної сили повин-
но стати об’єктом чітко визначеної політики. Ця політика по-
винна без жодних застережень визначити, що перші спроби 
гамування пацієнта в збудженому або агресивному стані по-
винні, наскільки це видається можливим, бути здійснені інши-
ми способами, а не застосуванням фізичної сили (наприклад, 
вербальним способом), а коли гамування за допомогою фізич-
ної сили є необхідним, воно має бути обмеженим гамуванням з 
використанням ручних способів (без застосування інших зна-
рядь). 

Персонал в психіатричних закладах повинен проходити під-
готовку з питань техніки встановлення контролю за пацієнтами 
в збудженому або агресивному стані як без застосування фізич-
ної сили, так і з використанням ручних способів. Оволодіння 
такими навичками надасть можливість персоналу знаходити 
найоптимальніше рішення у складних ситуаціях, і, тим самим, 
зменшить ризик нанесення шкоди пацієнтам та персоналу. 

48. Засоби для гамування з використанням фізичної сили 
(ремені, гамівні сорочки і т.п.) повинні застосовуватись дуже 
рідко. Лікар обов’язково повинен віддати наказ про застосу-
вання таких гамівних засобів, або ж, в іншому випадку, бути 
негайно поінформованим про таке застосування і дати на це 
свою згоду. Якщо вже трапився винятковий випадок застосу-
вання гамівних засобів, пацієнта слід при першій же можли-
вості звільнити від них. Такі засоби ніколи не повинні засто-
совуватись (або застосування їх продовжуватись) у якості 
покарання. 

Комітет інколи зустрічався із випадками, коли гамівні засо-
би застосовувались до психічно хворих протягом кількох днів. 
Комітет повинен зазначити, що такий стан речей не може жод-
ним чином бути виправданий з терапевтичної точки зору і, на 
думку Комітету, є близький до жорстокого поводження. 

49. У зв’язку з цим слід також згадати про ізолювання (маєть-
ся на увазі тримання в окремій замкнутій кімнаті) буйних або, 
інакше кажучи, «некерованих» пацієнтів. Така процедура вже 
давно відома в психіатрії.
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У сучасній психіатричній практиці існує чітка тенденція — 
не ізолювати пацієнтів, і Комітет із задоволенням відзначає, що 
така практика вже не застосовується у багатьох країнах. Там, 
де практика ізолювання ще зберігається, вона повинна бути 
детально розробленою і давати чіткі відповіді на такі питання: 
типи випадків, коли може застосовуватись ізолювання; мета, 
якої намагаються досягти; тривалість ізолювання та необхід-
ність частого перегляду рішення про ізолювання; існування 
відповідних контактів з людьми; обов’язок персоналу вияв ляти 
посилену увагу.

Ізолювання не повинно ніколи застосовуватись в якості по-
карання. 

50. Кожний випадок застосування фізичного гамування па-
цієнта (використання ручних способів, засобів для гамування 
з використанням фізичної сили, ізолювання) повинен бути за-
фіксований в окремому журналі, який буде передбачений саме 
для цього (а також в амбулаторній картці пацієнта). Має бути 
занотований точний час початку і закінчення застосування 
засобу, обставини цього випадку, мотиви застосування засобу, 
прізвище лікаря, який віддав наказ або схвалив застосування 
засобу та, якщо це мало місце, опис поранень, які були завдані 
пацієнтам або працівникам персоналу. 

Це справить значний вплив на розв’язання подібних ін-
цидентів і дасть можливість спостерігати їхню кількість і час-
тоту.

F.  Гарантії, які надаються у випадку поміщення пацієнта 
до закладу без його (пацієнта) на те згоди

51. Вразливість душевнохворих осіб вимагає посиленої ува-
ги до них, з тим, щоб запобігти будь-яким вчинкам — або уник-
нути якогось недогляду — які можуть негативно вплинути на 
стан хворого. Тому поміщення пацієнта без його на те згоди до 
психіатричного закладу повинно завжди супроводжуватись 
належними гарантіями. Однією із найважливіших гарантій є 
вільна та усвідомлена згода на лікування, про що вже йшлось 
вище (див. пункт 41). 
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Початкове рішення про поміщення 

52. Процедура поміщення пацієнта без його на те згоди до 
психіатричного закладу повинна гарантувати незалежність і 
неупередженість тих, хто приймає рішення, та об’єктивну ме-
дичну експертизу. 

Звертаючись більш детально до питання про процедуру 
примусового поміщення до закладів цивільного типу, слід за-
значити, що в деяких країнах таке рішення ухвалюється судо-
вим органом (або ж такий орган в найкоротший час дає свою 
згоду на таке поміщення). Однак обов’язкова участь судового 
органу у прийнятті рішення про поміщення не передбачена у 
всіх країнах. Рекомендація № R (83) 2 про правовий захист 
осіб із психічними захворюваннями, яких без їхньої на те зго-
ди поміщують до лікувальних закладів, робить можливими 
два підходи у вирішенні цього питання (однак передбачає спе-
ціальні гарантії у випадках, коли рішення про поміщення має 
прийняти несудовий орган). Парламентська асамблея, разом з 
тим, знову звернулась до цієї проблеми в своїй Рекомендації 
1235 (1994) щодо психіатрії та прав людини, вимагаючи, щоб 
рішення про поміщення до лікувального закладу без згоди на 
те пацієнта міг приймати лише суддя.

У кожному випадку особа, яку за рішенням несудового орга-
ну було поміщено до психіатричного закладу без її на те згоди, 
повинна мати право звернутись до суду з тим, щоб в найкорот-
ший строк було розглянуте питання про законність позбав-
лення свободи цієї особи.

Гарантії, які надаються під час перебування у закладі

53. В розпорядження пацієнта або його родини під час по-
міщення до закладу повинна бути надана брошура, в якій буде 
інформація про функціонування закладу та права пацієнтів. 
Пацієнти, які не в змозі самостійно осягнути зміст цієї бро-
шури, повинні мати змогу отримати належну допомогу.

Як і в будь-якому іншому місці позбавлення свободи, в 
психіатричних закладах повинна існувати ефективна процеду-
ра подання скарг, що є основною гарантією проти жорстокого 
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поводження. Мають існувати спеціальні положення, що дозво-
лить пацієнтам звертатись із скаргами до конкретного органу 
та надсилати в конфіденційному порядку інформацію до від-
повідних органів влади поза межами лікувального закладу. 

54. Підтримування контактів із зовнішнім світом є важли-
вим не лише для запобігання жорстокому поводженню але й з 
терапевтичної точки зору. 

Пацієнти повинні мати змогу посилати та отримувати лис-
ти, користуватися телефоном і зустрічатися із членами своєї 
сім’ї та друзями. Має бути забезпечений також конфіденцій-
ний доступ до адвоката. 

55. Комітет приділяє значну увагу тому, щоб психіатрич-
ні заклади регулярно відвідували представники незалежних 
структур (це може бути, наприклад, суддя або наглядова ко-
місія), які уповноважені здійснювати нагляд за лікуванням і 
доглядом пацієнтів. Такий орган повинен бути наділений пов-
новаженнями вести приватні бесіди з пацієнтами, отримувати 
безпосередньо від пацієнтів скарги та, в разі необхідності, ро-
бити необхідні рекомендації.

Виписка (звільнення)

56. Пацієнт, якого було поміщено без його на те згоди до 
психіатричного закладу, повинен бути звільнений, як тільки 
його психічне здоров’я дозволить це зробити. Тому необхід-
ність перебування у закладі повинна регулярно переглядатись 
через встановлені проміжки часу. 

Якщо було прийнято рішення про поміщення пацієнта без 
його на те згоди на визначений строк, який може бути змінений 
у світлі даних про психічний стан пацієнта, то така зміна може 
відбутись навіть протягом встановленого терміну перебування 
у закладі. Однак, може прийматись рішення про поміщення па-
цієнта без його на те згоди і без визначення строку перебуван-
ня у закладі. Наприклад, в рамках проведення кримінального 
розслідування може мати місце поміщення до психіатричних 
закладів осіб, що їх вважають небезпечними. Якщо тривалість 
перебування у психіатричному закладі не є визначеною, то ав-
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томатично це передбачає необхідність перегляду через регу-
лярні проміжки часу рішення про необхідність перебування у 
такому закладі. 

Окрім цього, пацієнт повинен сам мати можливість робити 
звернення через раціональні проміжки часу з тим, щоб питання 
про необхідність його перебування у закладі було розглянуте 
судовим органом. 

57. Існують випадки, коли вже немає потреби тримати па-
цієнта без його на те згоди у психіатричному закладі, однак та-
кий пацієнт все ще потребує лікування та додаткових засобів 
безпеки під час перебування поза межами лікувального закладу. 
У зв’язку з цим Комітет визнав, що в окремих країнах пацієнти, 
психічний стан яких вже дозволяє їм залишити психіатричний 
заклад, все ж продовжують там залишатись через відсутність 
належного догляду або умов в місцях свого проживання. Осо-
би, які продовжують перебувати у закладі, будучи тим самим 
позбавлені свободи через відсутність належних умов в місцях 
свого проживання, можуть легко оскаржити такий стан речей. 

G. Прикінцеві положення
58. Організаційна структура медичних служб, які надають 

допомогу людям із психічними розладами, є різною в різних 
країнах, і, безперечно, належить до кола питань, вирішення 
яких цілком залежить від державних структур. Однак, Комі-
тет хоче привернути увагу до тенденції, яка спостерігається в 
окремих країнах і полягає в тому, що кількість місць у великих 
психіатричних лікарнях зменшується, а натомість створюють-
ся центри по догляду і лікуванню, які є закладами відкрито-
го типу. Комітет вважає утворення таких центрів надзвичайно 
позитивним явищем за умови, що вони надаватимуть медичну 
допомогу та здійснюватимуть догляд належної якості.

Сьогодні є широко поширеною точка зору, згідно з якою ве-
ликі психіатричні заклади становлять значну загрозу в плані 
інституціоналізації як для пацієнтів, так і для персоналу, і ця за-
гроза збільшується ще й через те, що такі заклади розташовані 
в ізольованих місцях. Це може негативно впливати на лікуван-
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ня пацієнтів. Програми, які покликані надати повномасштабне 
психологічне лікування, набагато легше запровадити в невели-
ких центрах, що розташовані недалеко від міських центрів.

 Гамівні засоби в психіатричних лікувальних закладах 
для дорослих

Витяги з 16-ої Загальної доповіді [CPT/Inf (2006)35]

Попередні зауваження
36. У своїй 8-ій Загальній доповіді, яка охоплює 1997 рік, 

КЗК розглянув питання про поміщення осіб до психіатричних 
лікувальних закладів для дорослих без їхньої на те згоди. У 
зв’язку з цим Комітет зробив декілька зауважень щодо гаму-
вання збуджених та/чи буйних пацієнтів. Протягом останніх 
дев’яти років продовжувалися жваві дискусії щодо необхідності 
застосування гамівних засобів, зважаючи на різні психіатричні 
теорії, які пропонують інші способи поводження з такими па-
цієнтами. 

У багатьох психіатричних закладах вживання заходів, що 
обмежують свободу рухів збуджених та/чи буйних пацієнтів, 
може іноді бути необхідним. З огляду на потенційний ризик 
зловживань та жорстокого поводження, таке використання га-
мівних засобів є для КЗК предметом особливого занепокоєн-
ня. У зв’язку з цим делегації Комітету, що здійснюють візити 
до психіатричних закладів, приділяють значну увагу процеду-
рам та практиці використання гамівних засобів, а також тому, 
як часто вони застосовуються. На жаль, стало очевидним, що 
в багатьох відвіданих закладах такі засоби використовуються 
занадто часто.

Комітет вважає, що настав час докладніше розглянути зроб-
лені ним на початку зауваження. Він буде вдячний за комен-
тарі фахівців, що будуть надіслані до цієї частини Загальної 
доповіді. В дусі такого конструктивного діалогу, з метою допо-
могти медичному персоналу у виконанні їх складних завдань 
та забезпеченні відповідного нагляду за хворими, і були зроб-
лені наступні зауваження. 
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До питання про застосування гамівних засобів взагалі
37. Як правило, лікарні повинні бути безпечним місцем як 

для пацієнтів, так і персоналу. Лікування та догляд за психічно 
хворими повинні здійснюватися з повагою і гідністю, в безпеч-
ному та гуманному середовищі, в якому поважають їх вибір і 
вільне волевиявлення. Відсутність насильства та зловживань, 
як щодо пацієнтів з боку персоналу, так і між самими пацієн-
тами, є мінімальною вимогою. 

Незважаючи на це, використання в певних випадках фізич-
ної сили є неминучим для забезпечення безпеки як персоналу, 
так і пацієнтів. Створення та підтримання добрих умов прожи-
вання, а також позитивного терапевтичного середовища — що 
є першочерговим завданням персоналу закладів — передбача-
ють відсутність агресивного ставлення та насильства між па-
цієнтами та по відношенню до персоналу. З цієї причини дуже 
важливо, щоб персонал таких закладів отримував відповідну 
підготовку і підтримку, аби бути здатним справлятися зі збуд-
женими та/чи буйними пацієнтами за допомогою доречних в 
плані етики засобів. 

38. Межа між використанням розмірної фізичної сили для 
встановлення контролю над пацієнтом та актом насильства 
може бути дуже тонкою. Коли вона перетинається, то це є дуже 
часто результатом необережності або непідготовленості, ніж 
злобного умислу. У багатьох випадках персонал є просто не-
достатньо підготовленим до таких ситуацій, коли треба вгаму-
вати збудженого або буйного пацієнта.

Варто також підкреслити, що делегації КЗК констатува-
ли, що в тих закладах, де керівництво відіграє активну роль і 
є пильним щодо застосування гамівних засобів, як правило, 
спостерігається постійне зниження випадків їх використання. 

Типи гамівних засобів, що застосовуються
39. КЗК розглянув різні методи встановлення контролю над 

збудженими та/чи буйними пацієнтами, які можуть викорис-
товуватися окремо або у поєднанні один з одним: постійний 
нагляд (один із представників персоналу постійно знаходиться 
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поруч із пацієнтом і може вжити у разі необхідності відповід-
них заходів), ручні способи контролю, механічні засоби гаму-
вання (ремені, гамівні сорочки, закриті ліжка), хімічні засоби 
гамування (мається на увазі призначення пацієнту препаратів 
без його на те згоди з метою встановлення контролю над його 
поведінкою) та ізоляція (мається на увазі тримання пацієнта в 
окремій замкнутій кімнаті). Як правило, метод, обраний стосов-
но того чи іншого пацієнта, має найкраще відповідати (поміж 
інших методів) конкретній ситуації; наприклад, автоматичне 
застосування механічних або хімічних засобів гамування не є 
виправданим в тих випадках, коли короткочасне використання 
ручних способів контролю у поєднанні з психологічними мето-
дами заспокоєння особи може бути достатнім.

Як і можна було очікувати, застосування методу переконан-
ня (мається на увазі проведення бесіди з пацієнтом, з метою 
спробувати його вгамувати) є тим засобом, якому КЗК віддає 
перевагу. Але іноді трапляється так, що треба застосувати інші 
методи, які обмежують безпосередньо свободу рухів пацієнта.

40. Певні механічні засоби гамування, які ще використову-
ються в психіатричних лікувальних закладах, відвіданих КЗК, є 
абсолютно непридатними для цих цілей і можуть розглядатись 
як принизливі. Мова йде звичайно про наручники, металеві 
кайдани та ліжка-клітки, яким більше не місце в психіатричній 
практиці і від використання яких треба негайно відмовитися.

Використання ліжок із сітками, дуже поширене ще кілька 
років тому в багатьох країнах, здається, постійно зменшуєть-
ся. Навіть в тих кількох країнах, де вони ще використовуються, 
це стає все менш поширеною практикою. Мова йде в даному 
випадку про позитивні зміни, отже Комітет хотів би заохотити 
держави продовжувати докладати зусиль з метою подальшого 
зниження числа ліжок із сітками, які використовуються.

41. У разі використання хімічних засобів гамування, таких 
як заспокійливі, снотворні препарати, нейролептики та тран-
квілізатори, мають застосовуватися ті ж самі гарантії, що і у 
разі використання механічних засобів гамування. Слід завжди 
мати на увазі, що такі препарати можуть мати побічну дію на 
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стан пацієнта, особливо коли медикаменти призначаються ра-
зом із застосуванням механічних засобів гамування або під час 
ізолювання.

42. У тому, що стосується ізолювання, треба зазначити, що 
така процедура не є неодмінно доречною альтернативою засто-
суванню механічних, хімічних або інших гамівних засобів. Ізо-
лювання може мати короткочасну заспокійливу дію, але воно 
може також стати причиною дезорієнтації та тривоги, принай-
мні, у деяких пацієнтів. Інакше кажучи, ізолювання особи в 
окремій замкнутій кімнаті без забезпечення відповідних суп-
ровідних гарантій може мати протилежний результат. КЗК є 
стурбованим тенденцією, яка спостерігається в деяких психіат-
ричних закладах і полягає у тому, щоб замість інших гамівних 
засобів використовувати здебільшого ізолювання.

Коли застосовувати гамівні засоби
43. Як правило, застосування гамівних засобів до пацієнта є 

крайнім заходом; мова йде про надзвичайний захід, який вжи-
вається з метою запобігти неминучим пораненням або змен-
шити сильне збудження та/чи агресивність.

На практиці ж КЗК часто констатує, що пацієнтів вгамову-
ють, — як правило, за допомогою механічних засобів, — щоб по-
карати їх за «погану поведінку» або щоб примусити їх змінити 
поведінку.

Більше того, в багатьох психіатричних лікувальних закла-
дах, відвіданих Комітетом, гамівні засоби застосовуються зара-
ди зручності персоналу: цей захід дозволяє вгамовувати склад-
них пацієнтів на час виконання інших завдань. У більшості 
випадків часте застосування гамівних засобів пояснювалося 
Комітету гострою нестачею персоналу.

Така аргументація є непереконливою. Належне застосу-
вання гамівних засобів, що здійснюється у відповідному сере-
довищі, потребує присутності більшої, а не меншої кількості 
персоналу, оскільки кожного разу це потребує забезпечення 
прямого, особистого та постійного нагляду за пацієнтом одним 
із представників персоналу (див. пункт 50).
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Застосування гамівних заходів до пацієнтів, яких було госпі-
талізовано добровільно, повинне здійснюватися лише за їхньою 
згодою. У тому разі, якщо вважається за необхідне вжити тако-
го заходу щодо добровільного пацієнту, а він не погоджується, 
має бути переглянуто правовий статус цього пацієнта.

44. Що можна зробити для запобігання неправильному або 
надмірному застосуванню гамівних засобів? По-перше, слід 
вказати, що, як свідчить досвід, в багатьох психіатричних ліку-
вальних закладах застосування, зокрема, механічних гамівних 
засобів може бути значно зменшене. Реалізовані з цією метою в 
деяких країнах програми дали, здається, позитивні результати, 
не призводячи при цьому до збільшення застосування хімічних 
гамівних засобів або ручних способів гамування. Отже, вини-
кає питання, чи не є в довгостроковій перспективі реалістич-
ною метою повна (або майже повна) відмова від застосування 
механічних гамівних засобів.

Дуже важливо, щоб у кожному конкретному випадку на за-
стосування гамівних засобів надавався дозвіл лікаря, або, при-
наймні, щоб кожний конкретний випадок невідкладно дово-
дився до відома лікаря з метою отримання його дозволу. Згідно 
з досвідом КЗК, гамівні засоби застосовуються, як правило, 
частіше, якщо лікар надає на це свою попередню загальну зго-
ду замість того, щоб приймати рішення щодо кожного конкрет-
ного випадку окремо (відповідно до ситуації, що склалась). 

Коли надзвичайна ситуація, котра призвела до застосуван-
ня гамівних засобів, перестає існувати, пацієнта слід негайно 
звільнити. Комітет інколи зустрічався з випадками, коли ме-
ханічні гамівні засоби застосовувалися до пацієнтів безперер-
вно протягом кількох днів. Такий стан речей не може жодним 
чином бути виправданий і, на думку Комітету, є близький до 
жорстокого поводження.

Однією з основних причин того, що така практика продов-
жує існувати, є те, що дуже мало психіатричних лікувальних 
закладів визначили чіткі правила щодо тривалості застосуван-
ня гамівних засобів. Психіатричні лікувальні заклади повинні 
розглянути питання про прийняття правила, згідно з яким доз-
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віл на застосування механічних засобів гамування втрачає чин-
ність після того, як минає певний проміжок часу, якщо тільки 
лікар не надає чіткого розпорядження стосовно його продов-
ження. Існування такого правила значною мірою спонукатиме 
лікаря особисто відвідати пацієнта, до якого застосовуються 
гамівні засоби, та перевірити таким чином його фізичний та 
психічний стан.

46. Після того, як гамівні засоби перестають застосовува-
тися, дуже важливо провести бесіду з пацієнтом. Це надасть 
можливість лікарю пояснити пацієнту причини вживання та-
кого заходу та зменшити психологічну травму від пережитого 
досвіду, а також відновити стосунки між лікарем і пацієнтом. 
Для пацієнта така бесіда є можливістю пояснити свій душев-
ний стан до застосування гамівних засобів, що може дозволити 
йому — а також персоналу лікувального закладу — краще зро-
зуміти його поведінку. Пацієнт і персонал лікувального закла-
ду можуть спробувати знайти разом для пацієнта інші способи 
оволодіння собою, що дозволило би йому у майбутньому уник-
нути інших приступів насильства, які потребують застосуван-
ня гамівних засобів.

Як повинні застосовуватися гамівні засоби
47. Протягом років численні пацієнти розповідали делега-

ціям КЗК про свій досвід, пов’язаний із застосуванням щодо 
них гамівних засобів. Пацієнти неодноразово вказували на те, 
що вони сприймали це тяжке випробування як приниження, і 
це почуття іноді посилювалося тим, як гамівні засоби застосо-
вувалися.

Персонал психіатричних лікувальних закладів повинен 
перш за все турбуватися про те, щоб умови та обставини, за 
яких здійснюється застосування гамівних засобів, не погіршу-
вали психічний та фізичний стан пацієнтів, до яких вони засто-
совуються. Це передбачає, крім іншого, що призначене раніше 
терапевтичне лікування не повинне, наскільки це можливо, 
припинятися і що симптоми абстиненції у пацієнтів із залеж-
ністю від різних речовин повинні належним чином і без розріз-
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нень лікуватися (чи йдеться про симптоми, викликані позбав-
ленням наркотиків, нікотину або інших речовин).

48. Як правило, місце, де застосовуються гамівні засоби, по-
винне бути призначеним для цих специфічних цілей. Воно має 
бути безпечним (наприклад, без відламків скла або плитки), з 
добрим освітленням і опаленням, тобто таким, що створює для 
пацієнта заспокійливе оточення.

Крім того, пацієнт, до якого застосовуються гамівні засоби, 
має бути належним чином одягнутий і не зустрічатися з інши-
ми пацієнтами, крім випадків, коли він сам цього бажає або 
якщо відомо, що він віддає перевагу спілкуванню з іншими па-
цієнтами. Треба забезпечувати за будь-яких обставин, щоб па-
цієнтам, до яких застосовуються гамівні заходи, не заподіюва-
лася шкода з боку інших пацієнтів. Само собою зрозуміле, що 
під час застосування гамівних засобів до конкретного пацієнта 
персоналу закладу не повинні допомагати інші пацієнти.

Гамівні засоби повинні застосовуватися з майстерністю та 
обережністю, для того щоб не ставити під загрозу здоров’я па-
цієнта і не завдавати йому страждань. Життєві функції пацієн-
та, такі як можливість нормально дихати, спілкуватись, їсти і 
пити, не повинні уражатись. У тих випадках, коли пацієнт має 
схильність кусатися, смоктати або плюватися, слід викорис-
товувати інші засоби, ніж зав’язування рота, для запобігання 
можливим пошкодженням, пов’язаним з такими діями.

49. Вгамувати у відповідний спосіб пацієнта в збудженому 
або агресивному стані не є для персоналу легким завданням. 
Для цього важливо не тільки надати добру базову підготовку, 
але й регулярно організовувати курси з перепідготовки. Такі 
курси повинні не тільки стосуватися питання про те, як засто-
совувати гамівні засоби, але й намагатися, що теж дуже важ-
ливо, роз’яснити персоналу психіатричних закладів наслідки, 
які може мати для пацієнта застосування гамівних засобів, та 
навчити персонал правильно доглядати пацієнтів, до яких було 
застосовано гамівні засоби.

50. Застосування гамівних засобів у відповідний спосіб пот-
ребує значні людські ресурси. Наприклад, Комітет вважає, що 
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коли частини тіла пацієнта стягнуті ременями, один із пред-
ставників належним чином підготовленого персоналу пови-
нен бути постійно присутнім для підтримки терапевтичного 
зв’язку та надання допомоги пацієнту. Така допомога може по-
лягати у супроводі пацієнта до туалету або, у тих надзвичайних 
випадках, коли застосування гамівних засобів триває більше, 
ніж кілька хвилин, у наданні допомоги у прийомі їжі.

Очевидно, що відеонагляд не може замінити постійну при-
сутність персоналу. У випадку ізолювання пацієнта представ-
ник персоналу може не знаходитися в його кімнаті, але пацієнт 
повинен добре бачити його, а він повинен постійно наглядати 
за пацієнтом та чути його.

 Прийняття всебічної політики з питань 
застосування гамівних засобів

51. Кожний психіатричний лікувальний заклад повинен при-
йняти всебічну і ретельно розроблену політику з питань засто-
сування гамівних засобів. Участь та підтримка як персоналу, так 
і керівництва закладу, є дуже важливими під час розробки та-
кої політики. Така політика повинна чітко вказувати на гамівні 
засоби, що можуть застосовуватися, на обставини, за яких вони 
можуть застосовуватися, на практичні заходи, пов’язані з їх за-
стосуванням, на нагляд, який повинен здійснюватися, та на за-
ходи, що мають вживатися після застосування гамівних засобів.

Така політика повинна також містити розділи, що стосу-
ються інших важливих питань, таких як: підготовка персоналу, 
процедура подання скарг, внутрішній та зовнішній контроль та 
проведення бесід. Комітет вважає, що існування такої політики 
не тільки надає значної підтримки персоналу, але є також дуже 
корисною для забезпечення доброго розуміння як пацієнтами, 
так і їх опікунами або представниками, підстав для можливого 
застосування гамівних засобів.

Реєстрація випадків застосування гамівних засобів

52. Як свідчить досвід, детальне та точне реєстрування ви-
падків застосування гамівних засобів може дозволити керів-
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ництву закладу оцінити, як часто вони трапляються та вжити, 
у разі необхідності, заходів з метою зменшити їх число.

Краще за все було би запровадити окремий журнал, пере-
дбачений саме для реєстрації випадків застосування гамівних 
засобів (така інформація має також бути зафіксованою в амбу-
латорній картці пацієнта). В журналі повинен бути занотова-
ний точний час початку і закінчення застосування засобу, об-
ставини цього випадку, мотиви застосування засобу, прізвище 
лікаря, який віддав наказ або схвалив застосування засобу та, 
якщо це мало місце, опис поранень, які були завдані пацієнтам 
або персоналу. Пацієнти повинні також мати право вносити до 
журналу свої коментарі, і їх треба поінформувати про існуван-
ня такого права. Вони повинні отримувати, за бажанням, копію 
всіх відомостей, які було зафіксовано.

53. Може бути також передбаченим регулярне надіслання 
звітів до органу зовнішнього контролю, наприклад, до управ-
ління з питань охорони здоров’я. Очевидна перевага такого 
механізму контролю полягає у можливості отримати загальне 
уявлення про застосування гамівних засобів на національному 
і регіональному рівні, що сприятиме докладанню зусиль, спря-
мованих на розуміння причин та на краще регулювання їх за-
стосування.

Прикінцеві положення
54. Слід визнати, що значний вплив на застосування гамів-

них засобів можуть справляти неклінічні фактори, такі як усві-
домлення персоналом своєї власної ролі та підвищення обізна-
ності пацієнтів щодо їх прав. Порівняльні дослідження вказали 
на те, що частота застосування гамівних засобів, у тому числі 
ізолювання, залежить не тільки від рівня персоналу, діагнозів, 
поставлених пацієнтам, або матеріальних умов лікарні, але та-
кож від «культури та ставлення» персоналу лікувального за-
кладу.

Для того щоб обмежити застосування гамівних засобів до 
допустимого мінімуму, необхідно змінити культуру в бага тьох 
психіатричних лікувальних закладах. У цьому відношенні ви-
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рішальну роль відіграє керівництво таких закладів. Якщо керів-
ництво не заохочує і не пропонує персоналу застосовувати інші 
методи, цілком імовірно, що усталена практика частого застосу-
вання гамівних засобів буде і далі переважати.

IV. Позбавлення волі іноземців згідно з нормами 
законодавства про іноземних громадян

Витяги з Сьомої Загальної доповіді [CPT/Inf (97) 10]

A. Попередні зауваження 
24. Делегації Комітету часто зустрічають іноземців, яких 

було позбавлено волі згідно з нормами законодавства про іно-
земних громадян (далі в тексті — «ув’язнені іноземці»): це осо-
би, яким було відмовлено у в’їзді на територію держави; осо-
би, які незаконно в’їхали на територію держави і пізніше були 
виявлені органами державної влади; особи, у яких закінчився 
дозвіл на перебування на території держави; особи, які шука-
ють притулку в цій державі і яких органи влади вважають за 
необхідне тримати під вартою і т. ін. 

У наступних пунктах описані окремі принципові питання, 
які Комітет розглянув у зв’язку з такими особами. Комітет 
сподівається у такий спосіб викласти в чіткому вигляді, пере-
довсім для органів національної влади, своє бачення питання 
стосовно поводження з ув’язненими іноземцями та, в більш 
широкому контексті, запросити до обговорення проблем, які 
пов’язані з цією категорією позбавлених волі осіб. Комітет буде 
вдячний за коментарі, які будуть надані стосовно цієї частини 
Загальної доповіді. 

B. Місця позбавлення волі
25. Делегації Комітету, які перебували з візитами, зустрі-

чали ув’язнених іноземців в різного типу місцях позбавлення 
волі, починаючи з місць позбавлення волі на прикордонних 
пропускних пунктах на території держави, і закінчуючи полі-
цейськими дільницями, в’язницями та спеціалізованими цент-
рами для тримання позбавлених волі осіб. В тому, що стосується 
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безпосередньо транзитних та «інтернаціональних» зон в аеро-
портах, то об’єктом обговорення стала визначена юридично си-
туація осіб, яким було відмовлено у в’їзді на територію країни 
і які були вміщені до таких зон. Не в одному випадку Комітету 
довелось зустрітись з аргументом, згідно якому ці особи не є 
«позбавленими волі», оскільки вони вільно можуть залишити 
зону в будь-який момент, вилетівши будь-яким міжнародним 
рейсом, який вони самі обирають. 

Зі свого боку, Комітет завжди підкреслював, що перебування 
в транзитній, або «інтернаціональній» зоні може, в залежності 
від обставин, наближатись до стану позбавлення волі згідно 
визначення підпункту f пункту 1 статті 5 Європейської конвен-
ції з прав людини, і тому, відповідно, такі зони теж належать до 
об’єктів інспекцій Комітету. Судова ухвала, яку було винесе-
но 25 червня 1996 року Європейським судом з прав людини у 
справі Амююр проти Франції може розглядатись як підтверд-
ження такої позиції. У цій справі йдеться про чотирьох осіб, які 
намагались знайти притулок в країні, і яких тримали 20 днів в 
транзитній зоні аеропорту «Парі-Орлі». Суд визнав, що «існу-
вання для осіб, які намагаються знайти притулок у країні, про-
стої можливості добровільно виїхати з цієї країни, де вони мали 
намір отримати статус біженців, не може виключати («спроб») 
можливого обмеження свободи…». Суд також постановив, що 
«тримання заявників в транзитній зоні … насправді відповідало, 
з огляду на встановлені обмеження, позбавленню свободи».

26. Місця тримання в пунктах перетину кордону часто виз-
навались такими, що не прилаштовані, зокрема, для тривалого 
тримання. Делегації Комітету зустрічали навіть в окремих ви-
падках осіб, яких протягом декількох днів тримали в приміщен-
ні аеровокзалу в імпровізованих умовах. Безсумнівно, що такі 
особи повинні мати можливість та відповідні засоби для того, 
щоб спати, мати доступ до свого багажу, до туалетів або іншого 
сантехнічного обладнання і до кранів з водою. Таким особам 
слід дозволяти щодня виходити на свіже повітря. Окрім цього, 
слід забезпечити їм доступ до продуктів харчування та, якщо 
це необхідно, медичну допомогу.
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27. В деяких країнах делегації Комітету зустрічались із ви-
падками тримання іммігрантів протягом тривалого часу (де-
кілька тижнів, а в окремих випадках, навіть місяців) в полі-
цейських дільницях з надзвичайно скромними матеріальними 
умовами. Ці особи були позбавлені можливості займатись будь-
якою діяльністю, інколи вони змушені були перебувати в одній 
камері з особами, яких підозрювали у вчиненні кримінального 
злочину. Важко знайти виправдання для такої ситуації.

Комітет визнав, що в силу різних обставин позбавлені особи 
іноземці можуть певний час перебувати в поліцейських дільни-
цях. Однак умови тримання в поліцейських дільницях часто — 
якщо не завжди — не передбачають тривалого перебування. 
Тому слід обмежити до мінімуму час, протягом якого позбав-
лені свободи іноземці перебувають у таких закладах. 

28. В окремих випадках делегації Комітету зустрічали поз-
бавлених волі іммігрантів, яких тримали у в’язницях. Навіть 
якщо умови тримання цих осіб у згаданих вище закладах є 
більш відповідними — що, однак, не завжди має місце — Ко-
мітет вважає, що подібний підхід є помилковим. В’язниця за 
своїм призначенням не є місцем для тримання осіб, які не були 
визнані винними у вчиненні кримінального злочину або ж які 
не є підозрювані у вчиненні кримінального злочину. 

Слід визнати, що в окремих випадках поміщення затрима-
ного іммігранта до в’язниці є виправданим через потенційну 
схильність останнього до насильства. Окрім цього, позбав-
лений свободи іммігрант, який потребує медичної допомоги, 
може бути тимчасово вміщений до в’язничного лікувального 
закладу, якщо жодна інша безпечна лікувальна установа не є 
доступною. Однак у кожному випадку цих осіб слід тримати 
окремо від тих, хто перебуває в тимчасовому ув’язненні або 
вже засуджений судом. 

29. На думку Комітету, у випадках, коли необхідно позбави-
ти осіб свободи на тривалий проміжок часу відповідно до за-
конодавства про в’їзд та перебування іноземців, цих осіб слід 
розміщувати в спеціально відведених для цього центрах, про-
понуючи їм матеріальні умови та режим відповідно до їхнього 
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правового статусу. Працювати в цих центрах має спеціально 
підготовлений персонал. Комітет із задоволенням відзначає, 
що країни, які є сторонами Конвенції, все більше схиляються 
до запровадження саме такого підходу. 

Цілком очевидно, що такі центри повинні мати в своє-
му розпорядженні належним чином обладнані приміщення 
для проживання — чисті та в добре відремонтованому стані, 
з достатньою площею для проживання тієї кількості осіб, яку 
планується в них розмістити. Окрім цього, при виробленні 
концепції та обладнанні помешкань слід уникати, наскільки 
це видається можливим, найменшої подібності до помешкань 
карцерного типу. Щодо програми діяльності, то вона повинна 
передбачати перебування на свіжому повітрі, доступ до загаль-
ної кімнати, до радіо/телебачення і до газет/журналів, а також 
інші види активного відпочинку (наприклад, колективні ігри, 
настільний теніс). Чим довшим є термін перебування затрима-
ної особи, тим більша кількість видів діяльності повинна бути 
їй запропонована. 

Перед персоналом центрів для тримання іноземців стоять 
надзвичайно складні завдання. По-перше, персонал невідво-
ротно зіткнеться з проблемою спілкування через те, що існу-
ватиме мовний бар’єр. По-друге, багатьом особам, які тут пе-
ребуватимуть під наглядом, важко буде сприйняти той факт, 
що їх позбавили свободи, в той час як вони не підозрюються у 
скоєнні жодного кримінального злочину. По-третє, існує ризик 
виникнення напруження між особами, які тут перебуватимуть, 
якщо вони будуть громадянами різних держав або представни-
ками різних етнічних груп. Тому Комітет приділяє першочер-
гову увагу ретельному підбору та відповідній підготовці пер-
соналу центрів, де іноземці будуть перебувати під наглядом. 
Персонал таких центрів повинен бути добре підготовленим в 
плані міжособистісного спілкування і повинен також володі-
ти знаннями про різні культури, до яких належать особи, що 
перебувають у цих центрах. Як мінімум, декілька працівників 
персоналу повинні володіти мовами на належному рівні. Окрім 
цього, персонал повинен бути в змозі розпізнати можливі сим-
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птоми стресу (як після отриманої травми, так і виклика ного со-
ціокультурними змінами) та вжити належних кроків.

C. Гарантії під час позбавлення волі
30. Подібно до інших категорій осіб, яких позбавлено волі, 

іноземці, що перебувають під наглядом, від самого початку поз-
бавлення волі вправі поінформувати про своє становище будь-
яку особу за їхнім вибором, а також мати доступ до адвоката і 
до лікаря. Окрім цього, такі особи повинні бути негайно поін-
формовані мовою, яку вони розуміють, про всі їхні права та про 
процедуру, яка до них застосовується. 

Комітет відзначив, що в окремих країнах ці вимоги були до-
тримані, а в інших зовсім не дотримувались. Зокрема, делегації 
Комітету не один раз зустрічали позбавлених волі іноземців, 
які — і це було очевидним — не були в достатній мірі поінфор-
мовані зрозумілою для них мовою про ту правову ситуацію, в 
якій вони опинились. Для подолання таких труднощів позбав-
леним волі іноземцям регулярно слід надавати в їхнє розпоряд-
ження документ, де буде вміщено роз’яснення стосовно проце-
дури, яка до них застосовується, та визначатимуться їхні права. 
Цей документ повинен існувати в перекладах мовами, якими 
найчастіше послуговуються позбавлені волі іноземці. В разі не-
обхідності мають бути забезпечені послуги перекладача. 

31. Право на доступ до адвоката повинно застосовуватись 
протягом всього періоду позбавлення волі і одночасно містити 
в собі право на бесіду з адвокатом без свідків а також право на 
присутність адвоката під час допитів, які здійснюють уповно-
важені представники органів державної влади.

У всіх місцях, де перебувають позбавлені волі іноземці, має 
надаватись медична допомога. Особливу увагу слід приділя-
ти фізичному та психологічному стану осіб, які намагаються 
знайти притулок в країні, оскільки дехто з них зазнав катувань 
або був підданий жорстокому поводженню в країні, з якої він 
прибув. Право на доступ до лікаря включає в себе також пра-
во — якщо позбавлена свободи особа того забажає — бути ог-
лянутим лікарем, якого обере сама ця особа; однак цій позбав-
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леній волі особі може бути запропоновано оплатити це друге 
обстеження.

В цілому, позбавлені волі іноземці повинні мати право під-
тримувати контакти із зовнішнім світом протягом всього часу 
позбавлення свободи і, зокрема, мати доступ до телефону і 
право на відвідини членами своєї родини та представників від-
повідних організацій.

D.  Загроза жорстокого поводження у країні, 
куди висилають іноземця

32. Заборона катувань та нелюдського або такого, що при-
нижує гідність, поводження чи покарання містить в собі та-
кож зобов’язання не висилати особу до країни, коли існують 
серйозні підстави вважати, що там цій особі загрожує реальний 
ризик бути підданою катуванням або жорстокому поводжен-
ню. Комітет постійно цікавиться питанням про те, чи сторони 
Конвенції дотримуються цього зобов’язання. Яку ж роль пови-
нен відігравати у вирішенні цього питання Комітет?

33. Про кожне повідомлення, що надходить на адресу Комі-
тету до Страсбургу від осіб, які вважають, що їх буде вислано 
до країни, де їм загрожує ризик бути підданими катуванням 
або жорстокому поводженню, негайно повідомляється Євро-
пейська комісія з прав людини. Комісія знаходиться в більш 
виграшному, у порівнянні з Комітетом, положенні для того, 
щоб розглядати такі повідомлення, і, в разі необхідності, вжи-
вати превентивних заходів. 

Якщо позбавлений волі іноземець (або будь-яка інша осо-
ба, яку позбавили волі) в ході бесіди під час здійснення візиту 
стверджує, що його планують вислати до країни, де для нього 
існує ризик бути підданим катуванню або жорстокому повод-
женню, то в цьому випадку делегація Комітету перевіряє, чи це 
твердження було доведене до відома відповідних органів дер-
жавної влади і чи слід брати це твердження до уваги. В залеж-
ності від обставин, делегація може зробити запит з тим, щоб 
отримати інформацію про позбавленого волі іноземця та/або 
поінформувати позбавлену волі особу про можливість звер-



459

Розділ V. Правові джерела і матеріали з питань заборони катувань

нутись до Європейської комісії з прав людини (в останньому 
випадку Комітет повинен перевірити, чи ця особа здатна звер-
нутись із заявою до Комісії). 

34. Однак, з огляду на превентивний характер його основних 
функцій, Комітет переважно концентрує свою увагу на питанні 
про встановлення того, чи процес прийняття рішення в цілому 
надає відповідні гарантії проти вислання особи до країни, де їй 
загрожують катування або жорстоке поводження. У зв’язку з 
цим Комітет має встановити, чи в ході процедури розгляду за-
триманим особам надається реальна можливість представити 
свою справу, та чи офіційні посадові особи, які займаються цими 
справами, отримали відповідну інформацію і мають доступ до 
об’єктивної та незалежної інформації про ситуацію з правами 
людини в інших країнах. Окрім цього, з огляду на потенційну 
значимість рішення для кожної із сторін, Комітет вважає, що 
таке рішення про вислання особи з території держави — ще до 
його виконання — може бути оскаржене через процедуру апе-
ляції до іншого, незалежного за своїм характером органу.

E. Примусові заходи в контексті процедури вислання
35. Комітет також повинен відзначити, до нього з деяких 

країн надійшли тривожні повідомлення про примусові захо-
ди, які застосовуються при висланні затриманих іноземців. 
У цих повідомленнях, зокрема, йде мова про нанесення ударів, 
зв’язування, вставляння кляпу та призначення транквіліза-
торів всупереч волі особи. 

36. Комітет визнає той факт, що виконати ухвалу про вис-
лання іноземного громадянина, який прагне залишитись на 
території держави, часто є досить складним завданням. Пра-
цівники правоохоронних структур можуть в окремих випадках 
вживати силу для того, щоб здійснити таке вислання. Однак 
сила, яка може бути застосована, повинна бути обмежена рам-
ками доцільної необхідності. Зокрема, абсолютно неприйнят-
ним є те, що до осіб, яких мають вислати згідно до постанови 
про вислання, застосовуюсь засоби фізичного впливу для того, 
щоб примусити їх піднятись на борт транспортного засобу або 
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ж щоб покарати їх за те, що вони цього не зробили. Комітет та-
кож повинен підкреслити, що вставляти кляп особі є вкрай не-
безпечним засобом. 

Комітет також хоче підкреслити, що будь-яке надання ме-
дичних препаратів особі, яка повинна бути вислана згідно до 
постанови про вислання, може здійснюватись лише на підставі 
рішення лікарів і відповідно до норм медичної етики. 

Гарантії для позбавлених волі нелегальних мігрантів

Витяги з 19-ої Загальної доповіді [CPT/Inf (2009) 27]

Попередні зауваження
75. У матеріальній частині 7-ої Загальної доповіді, опуб-

лікованої в 1997 році, КЗК досить детально викладає свою 
позицію стосовно питання про гарантії та умови утримання 
іноземців, позбавлених волі згідно з нормами законодавства 
про іноземних громадян («ув’язнені іноземці»), а також свою 
точку зору на проблему вислання цієї категорії осіб1. З того 
часу Комітет здійснив повторні візити до центрів утримання 
іммігрантів, а також до поліцейських дільниць та в’язниць, де 
у деяких країнах продовжують утримувати ув’язнених іно-
земців. Ці візити найчастіше зміцнювали впевненість Коміте-
ту в тому, що позбавлені волі іноземці є особливо вразливими 
до різних форм неналежного поводження, і це як в момент їх 
затримання, так і під час їх тримання під вартою та процедури 
депортації.

Зважаючи на вразливість цієї групи осіб, КЗК, під час бага-
тьох своїх візитів, зосереджував увагу на тому, як поводяться 
з ув’язненими іноземцями. Крім того, Комітет продовжував 
працювати над своїми власними стандартами, розробивши, 
наприклад, 13-у Загальну доповідь, присвячену основним при-
нципам депортації іноземців, зокрема ув’язнених іммігрантів, 
повітряним шляхом2.

1 Див. пункти 24 — 36 док. CPT/Inf (97) 10. 
2 Див. пункти 27 — 45 док. CPT/Inf (2003) 35.
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76. У своїй 19-ій Загальній доповіді КЗК викладає своє ба-
чення питання про гарантії, які мають надаватися позбавле-
ним волі нелегальним мігрантам, приділяючи особливу увагу 
дітям1. «Ув’язнені нелегальні мігранти» є терміном, що вико-
ристовується для позначення осіб, позбавлених волі згідно з 
законодавством про іноземних громадян, або тому що вони не-
законно в’їхали на територію держави (чи намагалися це зро-
бити), або тому що в них закінчився дозвіл на перебування на 
території цієї держави.

Слід зауважити, що шукачі притулку не є нелегальними 
мігрантами, хоча вони можуть ними стати, якщо їх прохання 
про надання притулку було відхилено і якщо їх дозвіл на пе-
ребування на території держави скасовано. Якщо шукача при-
тулку позбавлено волі під час розгляду його клопотання, йому 
повинні надаватися всі гарантії, що відповідають його статусу 
і є ширшими за гарантії, які надаються нелегальним мігрантам 
та детально викладаються в наступних пунктах2.

Позбавлення волі нелегальних мігрантів
77. Під час своїх візитів Комітет відзначив, що декілька 

держав-членів Ради Європи доклали значних зусиль з метою 
покращити умови утримання нелегальних мігрантів. Але за-
лишається ще занадто багато випадків, коли Комітет наштов-
хується на місця позбавлення волі для нелегальних мігрантів 
та іноді для шукачів притулку, що є зовсім непридатними для 
цих цілей. Наочним прикладом такого місця може бути ко-
лишнє складське приміщення з обмеженим або відсутнім сан-

1 Це не означає, що діти є єдиною вразливою групою. Наприклад, люди похилого віку 
та несупроводжувані жінки , також належать до категорії вразливих осіб.
2 У тому, що стосується шукачів притулку, певні міжнародні гарантії передбачені 
Женевською конвенцією 1951 року про статус біженців та Протоколом до неї 
1967 року. Крім того, у законодавстві Європейського союзу, зокрема у Директиві 
Ради 2003/9/ЕС від 27 січня 2003 року про мінімальні стандарти приймання шукачів 
притулку, також закріплено декілька гарантій; однак, застосування цих законодавчих 
норм обмежується державами-членами Європейського союзу. Слід також згадати 
про Керівні принципи щодо захисту прав людини в контексті прискорених процедур 
надання притулку, прийнятих Комітетом міністрів Ради Європи 1 липня 2009 року. 
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технічним обладнанням, заповнене ліжками або покладеними 
на підлогу матрацами, де утримуються разом протягом тиж-
нів або навіть місяців, у поганих гігієнічних умовах, до сотні 
осіб, позбавлених можливості займатися будь-якою діяльніс-
тю або вийти на свіже повітря. Делегації Комітету продовжу-
ють зустрічатися з випадками тримання нелегальних мігран-
тів у поліцейських дільницях, в умовах, ледве прийнятних 
для утри мання осіб протягом доби, тижнів не кажучи вже про 
тижні.

У деяких державах нелегальні мігранти утримуються у 
в’язницях. Комітет вважає, що в’язниця за визначенням не є 
місцем для тримання осіб, які не підозрюються і не визнають-
ся винними у вчиненні злочину. Цікаво відзначити, що керів-
ники та персонал різних установ, відвіданих Комітетом, часто 
визнають, що вони не мають необхідного обладнання і необ-
хідної підготовки для того, щоб піклуватися про нелегальних 
мігрантів. У зв’язку з цим Комітет хотів би нагадати, що перед 
персоналом центрів для тримання іноземців стоять надзвичай-
но скрутні завдання. Отже, він повинен бути дуже ретельно 
підібраний та належним чином підготовлений.

78. Незважаючи на існування багатьох центрів для триман-
ня нелегальних мігрантів у державах-членах Ради Європи, 
немає жодного вичерпного документа, що охоплює всі країни 
європейського континенту1 та викладає мінімальні стандарти 
і гарантії для позбавлених волі нелегальних мігрантів з ураху-
ванням специфічних потреб цієї конкретної категорії осіб.

Європейські тюремні правила 2006 року застосовуються до 
тих нелегальних мігрантів, що утримуються у в’язницях. Проте 
в Коментарі до цих Правил наголошується на тому, що ув’язнені 

1 Директива 2008/115/ЕС Європейського парламенту та Ради Європейського союзу 
від 16 грудня 2008 року щодо загальних стандартів і процедур, що застосовуються 
в державах-членах при поверненні громадян третіх країн, які нелегально перебу-
вають на території цих держав, містить, крім іншого, стандарти щодо позбавлених 
волі нелегальних мігрантів. Ця Директива застосовується в більшості держав-членів 
Європейського союзу, а також в інших країнах і повинна до кінця 2010 року бути пере-
несеною до національних законодавств.
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іноземці не повинні, в принципі, утримуватись у в’язницях. 
Отже, в Правилах не розглядаються питання про специфічні 
потреби та статус нелегальних мігрантів, зокрема питання про 
процедури підготовки та здійснення депортації. Слід відзначи-
ти у зв’язку з цим, що згідно з пунктом 1f статті 5 Європейської 
конвенції про захист прав людини нелегальні мігранти можуть 
бути позбавлені волі у разі провадження щодо них процедури 
депортації або з метою запобігання їх недозволеному в’їзду в 
країну. Отже, мета, з якою нелегальні мігранти позбавляються 
волі, цілком відрізняється від тої, з якою інші особи — або як 
підозрювані, або як визнані винними у вчиненні злочину — ут-
римуються у в’язницях.

79. Умови тримання нелегальних мігрантів повинні від-
повідати характеру їх затримання, передбачаючи незначні 
обмеження та забезпечуючи можливість займатися різними 
видами діяльності. Наприклад, позбавлені волі нелегальні 
мігранти повинні мати можливість підтримувати значний 
зв’язок із зовнішнім світом (зокрема мати можливість час-
то користуватися телефоном та отримувати візити) і якомо-
га менше обмежуватися в своєму пересуванні по закладу, де 
вони утримуються. Навіть коли умови тримання у в’язницях 
відповідають цим вимогам — що, звичайно, не завжди так — 
Комітет вважає, що утримання нелегальних мігрантів у тю-
ремному середовищі є, з причин, указаних вище, докорінно 
хибним підходом.

80. У більш широкому контексті, у деяких країнах органи 
влади систематично вдаються до адміністративного утримання 
нелегальних мігрантів до їх депортації, іноді на необмежений 
час і без будь-якого судового контролю. Цілком очевидно, що 
автоматичне адміністративне затримання за таких умов може 
бути розглянуте як таке, що не відповідає, крім іншого, практи-
ці Європейського суду з прав людини. КЗК вважає, що держави 
повинні дотримуватися вибіркового підходу під час здійснен-
ня своїх повноважень щодо позбавлення незаконних мігрантів 
волі. Рішення про затримання повинне прийматися лише після 
ретельного розгляду кожного окремого випадку.
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Основні права на початкових етапах позбавлення волі
81. Комітет вважає, що нелегальні мігранти, подібно до ін-

ших категорій осіб, яких позбавлено волі, повинні від самого 
початку їх затримання користуватися трьома основними пра-
вами: 1) мати доступ до адвоката; 2) мати доступ до лікаря; і 
3) мати можливість поінформувати про своє становище родича 
або будь-яку особу за їхнім вибором.

82. Право на доступ до адвоката повинне містити в собі 
право на бесіду з адвокатом без свідків, а також право на отри-
мання юридичних консультацій із питань, пов’язаних з перебу-
ванням, утриманням та висиланням. Це також передбачає, що 
коли нелегальні мігранти не можуть самостійно вибрати або 
заплатити за послуги адвоката, їм повинна надаватися юридич-
на допомога.

Крім того, всі новоприбулі повинні відразу бути оглянуті лі-
карем або кваліфікованою медичною сестрою, що працювати-
ме під керівництвом лікаря. Право на доступ до лікаря повинне 
включати в себе право — якщо нелегальний мігрант того заба-
жає — бути оглянутим лікарем, якого обере сама особа; однак 
цій особі може бути запропоновано оплатити цей лікарський 
огляд.

Сприяти забезпеченню права нелегального мігранта поін-
формувати про своє утримання родича або будь-яку особу за 
вибором міг би дозвіл залишити з собою під час позбавлення 
волі мобільний телефон або, принаймні, мати доступ до такого 
телефону.

83. Крім цих основних прав, міжнародні угоди визнають 
за позбавленим волі нелегальним мігрантом право попросити 
консульську допомогу. Однак, оскільки не всі нелегальні міг-
ранти бажають звертатися до органів влади своєї країни, рі-
шення про здійснення цього права повинне прийматися заці-
кавленою особою.

84. Дуже важливо, щоб новоприбулі нелегальні мігранти 
були негайно поінформовані мовою, яку вони розуміють, 
про всі ці права. У зв’язку з цим вони повинні систематично 
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отримувати документ, в якому чітко і зрозуміло роз’яснюється 
процедура, яка до них застосовується, та викладаються всі 
їхні права. Цей документ повинен існувати в перекладах мо-
вами, якими найчастіше користуються позбавлені волі іно-
земці. У разі необхідності мають бути надані послуги пере-
кладача.

Загальні гарантії під час позбавлення волі
85. Кожне позбавлення волі повинне бути предметом від-

повідного окремого рішення, з яким без проблем можна оз-
найомитися в закладі, де утримується зацікавлена особа. Таке 
рішення має прийматися від самого початку позбавлення волі 
або якомога швидше після нього. Ця основна вимога застосо-
вується також до нелегальних мігрантів, яких позбавляють 
волі. Крім того, основні гарантії осіб, затриманих працівниками 
правоохоронних органів, посилюються вимогою щодо ведення 
стосовно кожної особи окремого досьє, в якому вказуються всі 
аспекти її утримання та всі заходи, яких було вжито у зв’язку з 
цим.

86. Нелегальні мігранти повинні мати у своєму розпоряд-
женні ефективний засіб правового захисту, що дозволяв би їм 
швидко отримувати в судовому порядку рішення про закон-
ність їх утримання. Такий судовий контроль має передбачати 
проведення слухання за присутністю адвоката (послуги якого 
є безплатними для осіб не маючих достатніх засобів існування) 
та, у разі необхідності, перекладача. Більше того, нелегальні 
мігранти мають бути спеціально поінформовані про існування 
такого засобу правового захисту. Питання про необхідність їх 
утримання повинне регулярно переглядатися незалежним ор-
ганом.

87. Має бути вжито необхідних заходів, аби дозволити 
позбавленому волі нелегальному мігранту регулярно консуль-
туватися з адвокатом чи лікарем, а також отримувати візити 
представників неурядових організацій, членів своє родини 
чи будь-яких інших осіб за його вибором, або підтримувати з 
ними телефонний зв’язок.
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 Якщо членів однієї родини було позбавлено волі відповідно 
до законодавства про в’їзд та перебування іноземних громадян, 
має бути докладено всіх зусиль, аби не розлучати їх.

88. Запровадження чітких правил внутрішнього розпорядку 
в кожному центрі для тримання іноземців, наявних в декількох 
екземплярах і перекладених відповідними мовами, в інтере-
сах як нелегальних мігрантів, так і персоналу таких закладів. 
Ці правила повинні мати перш за все інформативний характер 
та зачіпати широкий перелік питань, прав та обов’язків, які є 
важливими для повсякденного життя в ув’язненні. Правила 
внутрішнього розпорядку повинні також визначати дисциплі-
нарні процедури та давати іноземцям право, з одного боку, бути 
вислуханими з приводу порушень, в яких їх обвинувачують, а з 
іншого боку, звернутися до незалежного органу для оскаржен-
ня накладених санкцій. За відсутністю таких правил виникає 
ризик запровадження неофіційної (та неконтрольованої) дис-
циплінарної системи.

У разі необхідності ізолювати нелегального мігранта, з при-
чин безпеки або для забезпечення захисту самого мігранта, про-
цедура ізолювання повинна супроводжуватися ефективними 
гарантіями. Зацікавлена особа має бути поінформованою про 
причини вживання щодо неї такого заходу, мати можливість 
висловити свою точку зору з цього питання до своєї ізоляції та 
звернутися до відповідного органу з метою оскаржити рішення 
про ізоляцію.

89. Запровадження механізму контролю за центрами для 
тримання іноземців є дуже важливим заходом для запобігання 
жорстокому поводженню і, у більш широкому сенсі, для забез-
печення задовільних умов утримання. Для того щоб бути дій-
сно ефективними, контрольні візити повинні здійснюватися 
часто та без попереднього оголошення. Крім того, контрольні 
органи повинні мати право бесідувати без свідків з нелегальни-
ми мігрантами і вивчати всі питання щодо поводження з ними 
(матеріальні умови утримання, ведення реєстру затримань 
та інших документів, здійснення позбавленими волі особами 
своїх прав, надання медичних послуг тощо).



467

Розділ V. Правові джерела і матеріали з питань заборони катувань

Гарантії, пов’язані зі здоров’ям
90. Оцінка стану здоров’я нелегальних мігрантів під час їх 

утримання є важливою відповідальністю, і це як стосовно кож-
ного окремого позбавленого волі мігранта, так і всій групи неле-
гальних мігрантів. На психічному і фізичному стані нелегаль-
них мігрантів можуть негативно відбитися пережиті травми. 
Крім того, залишення звичного особистого та культурного се-
редовища, а також невпевненість у майбутньому можуть приз-
водити до погіршення психічного стану, включаючи поси лення 
симптомів депресії, тривоги і посттравматичного розладу.

91. В усіх центрах для тримання нелегальних мігрантів по-
винна завжди бути присутньою принаймні одна кваліфікована 
медична сестра. Ця особа повинна, зокрема, здійснювати пер-
ший медичний огляд новоприбулих мігрантів (для виявлення, 
крім іншого, заразних хвороб, включаючи туберкульоз), прий-
мати заявки на консультації з лікарем, забезпечувати постачан-
ня та роздачу прописаних ліків, вести медичну документацію 
та стежити за умовами гігієни.

92. Очевидно, що, так само як і за межами подібних уста-
нов, повинна дотримуватися лікарська таємниця; отже, історії 
хвороби нелегальних мігрантів не повинні бути доступні не-
медичному персоналу центрів; вони мають зберігатися під зам-
ком медичною сестрою або лікарем. Більше того, всі медичні 
огляди повинні проводитися за межами чутності та поля зору 
персоналу центрів (за винятком тих особливих випадків, коли 
це вимагається лікарем).

Кожного разу коли члени медичного персоналу і/або медич-
на сестра неспроможні з причини мовних проблем поставити 
правильний діагноз, їм повинна бути негайно надана допомога 
кваліфікованого перекладача. Крім того, позбавлені волі неле-
гальні мігранти мають бути повною мірою поінформовані про 
курс лікування, яке їм пропонується пройти.

Три інші важливі гарантії
93. Заборона катувань та нелюдського або такого, що при-

нижує гідність, поводження чи покарання містить в собі та-
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кож зобов’язання не висилати особу до країни, коли існують 
серйозні підстави вважати, що там цій особі загрожує реальний 
ризик бути підданою катуванням або іншим формам жорсто-
кого поводження. Таким чином, нелегальні мігранти повинні 
мати прискорений доступ до процедури надання притулку (або 
іншої процедури надання дозволу на проживання), який гаран-
тував би конфіденційність та здійснення об’єктивного і неза-
лежного аналізу ситуації з правами людини в інших країнах; 
в кожному конкретному випадку має бути проведена індиві-
дуальна оцінка ризику піддатися поганому поводженню у разі 
висилання до країни походження або до третьої країни. Комі-
тет є стурбованим тим фактом, що в деяких країнах крайній 
термін подання прохання про надання притулку обмежується 
законодавством кількома днями починаючи з дати прибуття до 
країни або до центру для утримання іноземців, і що прохання, 
подані після встановленого строку, не розглядаються. Такий 
підхід збільшує можливість того, що особи будуть висилатися 
до країн, де їм загрожує реальний ризик бути підданими кату-
ванням або іншим формам поганого поводження.

94. В цьому контексті КЗК висловлює серйозні побоювання 
щодо політики, яка застосовується в певних країнах та полягає 
в перехопленні на морі суден, що перевозять нелегальних міг-
рантів, та відправляти зацікавлених осіб назад до країн Північ-
ної чи Північно-Західної Африки. Подібні до цих заходи також 
вживалися на деяких європейських сухопутних кордонах.

Країни, що застосовують такого роду політику або практи-
ку, ризикують порушити фундаментальний принцип заборони 
вислання (non-refoulement), який є складовою частиною між-
народного права в галузі прав людини, а також права Європей-
ського союзу. Це зокрема так, коли країни, до яких висилають-
ся нелегальні мігранти, не ратифікували або не приєдналися до 
Женевської конвенції 1951 року про статус біженців.

Відповідно до Двадцяти керівних принципів стосовно при-
мусового повернення, ухвалених Комітетом міністрів 5 травня 
2005 року, рішення про перепровадження до місця утриман-
ня повинно прийматися в кожному окремому випадку з до-
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триманням національного законодавства і процедур, а також 
міжнародних зобов’язань в галузі прав людини. Рішення про 
перепровадження до місця утримання має бути передане в 
письмовій формі зацікавленій особі. Крім того, особа повинна 
мати можливість оскаржити таке рішення. Висилання не по-
винне здійснюватися до отримання офіційного рішення, прий-
нятого після розгляду апеляції. На цьому етапі процедури має 
також гарантуватися допомога адвоката та перекладача.

96. По-третє, незалежно від місця, де державними органами 
утримуються позбавлені волі особи, КЗК систематично реко-
мендує, щоб будь-яке тілесне поранення особи, яка заявляє про 
погане поводження з нею, належним чином реєструвалося лі-
карем у призначеному для цих цілей формулярі, так само як 
і відповідні заяви, зроблені зацікавленою особою, і висновки 
лікаря (щодо того, якою мірою заяви зацікавленої особи від-
повідають констатованим пораненням). Подібна реєстрація 
має здійснюватися навіть у разі відсутності специфічних заяв 
з боку особи, коли є підстави вважати, що особа піддавалася 
поганому поводженню. Повинні існувати процедури, гаран-
туючі, що кожного разу, коли лікар констатує поранення, що 
відповідають заявам зацікавленої особи щодо поганого з нею 
поводження (або поранення, які з ясністю вказують на погане 
поводження навіть без заяв зацікавленої особи), зафіксована 
інформація буде систематично передаватися до компетентних 
судових органів або органів переслідування.

Додаткові гарантії, що стосуються дітей
97. Комітет вважає, що мають докладатися необхідні зусилля 

для того, щоб уникати позбавлення волі нелегального мігранта, 
якщо він є неповнолітнім1. Відповідно до принципу «найкращих 
інтересів дитини», як його сформульовано в статті 3 Конвенції 
ООН про права дитини, ув’язнення дітей, у тому числі дітей без 

1 У разі сумніву щодо неповноліття нелегального мігранта (тобто недосягнення ним 
18-річного віку), з ним мають поводитися як з неповнолітнім до того, як буде доведено 
протилежне.
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супроводу дорослих або розлучених дітей1, є рідко виправда-
ним і, з точки зору КЗК, не може, звичайно, бути мотивованим 
виключно відсутністю статусу постійного мешканця.

Якщо, за надзвичайних обставин, дитину було затримано, 
позбавлення волі повинне тривати якомога коротший час; має 
бути зроблено все необхідне для того, щоб дозволити дитині 
без супроводу дорослих або розлученій дитині негайно зали-
шити центр для утримання іноземців та бути переведеною в 
більш придатне місце. Крім того, з причини особливої уразли-
вості дітей, додаткові гарантії мають застосовуватися кожного 
разу, коли утримується дитина, особливо у тих випадках, коли 
вона розлучена з батьками або з іншими особами, що опікують-
ся нею, або якщо це дитина без супроводу дорослих, тобто без 
батьків або осіб, що опікуються нею, чи членів її сім’ї.

98. Як тільки органам влади стає відомо про присутність ди-
тини, належним чином кваліфікована особа повинна провести 
з нею, мовою, яку дитина розуміє, першу бесіду. Також повинна 
бути здійснена оцінка того, наскільки уразливою є дитина (до 
уваги береться її вік, стан здоров’я, психологічні фактори та інші 
потреби в захисті, що пов’язані зі зазнаним насильством, прода-
жем або травмами). Діти без супроводу дорослих або розлучені 
діти повинні отримати швидкий доступ до безкоштовної юри-
дичної або іншої допомоги, включаючи призначення опікуна або 
законного представника. Для забезпечення нагляду за якістю 
опікування має також бути запроваджений механізм контролю.

99. Має бути вжито заходів з метою забезпечити в закладах 
для утримання неповнолітніх постійну присутність соціально-
го працівника і психолога та особисті контакти з ними. Зміша-
ний склад персоналу закладів є іншою гарантією проти пога-
ного поводження; присутність як жінок, так і чоловіків серед 
персоналу може бути дуже позитивною в плані етики та спри-

1 «Діти без супроводу дорослих» (або неповнолітні без супроводу дорослих) — це 
діти, які були розлучені з двома батьками й іншими членами їх сім’ї та з особою, яка, 
за законом або традицією, повинна опікуватися ними. «Розлучені діти » — це діти, які 
були розлучені з двома батьками або з особою, яка, за законом або традицією, опікува-
лася ними раніше, але які не є обов’язково розлучені з іншими членами сім’ї. 
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яти певній нормальності в місцях позбавлення волі. Дітям, 
позбавленим волі, має бути запропоновано різні види творчої 
діяльності (особливе значення повинне надаватися можли-
вості продовжувати освіту).

100. З метою зниження ризику експлуатації мають бути вжиті 
спеціальних заходів для обладнання приміщень придатних для 
проживання дітей, наприклад, відокремлюючи їх від дорослих, 
крім випадків, коли вважається, що в найкращих інтересах дити-
ни не робити цього (зокрема, коли діти супроводжуються бать-
ками або іншими близькими родичами). У цьому випадку все 
повинно робитися для того, щоб не розбивати сім’ї.

Депортація іноземців повітряним шляхом

Витяг з 13-ої Загальної доповіді [CPT/Inf (2003) 35]

27. Від самого початку своєї діяльності КЗК вивчав умови 
позбавлення волі, які передбачені для затриманих та ув’язнених 
осіб відповідно до законодавства про в’їзд та перебування іно-
земних громадян, і ця проблематика стала об’єктом розгляду 
окремого розділу 7-ої Загальної доповіді (CPT/Inf (97) 10, 
пункти з 24 по 36). У зв’язку із цим КЗК сформулював кілька 
основних принципів, що їх слід дотримуватись при застосуван-
ні сили або засобів гамування в рамках процедури висилки іно-
земців, яких було позбавлено волі. 

28. Візити, які здійснив КЗК вже після цієї доповіді, дозво-
лили йому значно розшити знання щодо практики депортації 
іноземців повітряним шляхом. Слід також підкреслити, що під 
час візитів увага Комітету була, головним чином, зосереджена 
на процедурах примусового вислання у супроводі інших осіб1, 

1 Процедури депортації часто класифікують за різним факторами, такими, як рівень 
застосування сили, тип гамівних засобів та кількість осіб, що супроводжують депорто-
вану особу. Наприклад, в одній із нещодавно відвіданих країн, розрізняються вислан-
ня, коли депортована не чинить опору, примусове вислання без супроводу, та приму-
сове вислання в супроводі ескорту. В основному, найбільш проблемними є процедури, 
під час яких застосовується одночасне застосування сили, певних гамівних засобів та 
значної кількості осіб, які супроводжують депортовану особу до моменту прибуття до 
країни кінцевого призначення. 
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а також на окремих випадках, які стали відомі Комітетові, зокре-
ма, в результаті смерті депортованої особи, обсягів застосування 
гамівних засобів та/або скарг на жорстоке поводження. КЗК не 
обмежується лише вивченням процедури, що розпочинається 
після посадки депортованої особи на борт літака і триває впро-
довж польоту. Комітет слідкує також за багатьма іншими аспек-
тами, такими, як попереднє ув’язнення перед депортацією, за-
ходи, яких було вжито для підготовки повернення іноземця до 
країни призначення, заходи, що були спрямовані на забезпечен-
ня відповідного підбору та підготовки супроводжуючого персо-
налу, внутрішні та зовнішні системи контролю за поведінкою 
персоналу, який відповідає за супровід, засоби, яких було вжито 
після спроби перервати процедуру депортації і т. п. 

29. Для того, щоб мати змогу детально знайомитись із про-
цедурами та засобами, які використовуються в ході операції по 
депортації, КЗК отримує копії відповідних інструкцій та роз-
поряджень. Він отримує також копії багатьох інших документів 
(статистику щодо кількості депортацій, розпорядження на від-
рядження для супроводу, доповіді про відрядження, зроблене 
супроводжуючими особами, доповіді щодо інцидентів, доповіді 
щодо процедури судового розгляду, медичні довідки і т. ін.). та 
знайомиться з усіма засобами гамування, які використовува-
лись в ході операцій по депортації. Комітет також проводив в 
різних країнах детальні переговори з керівниками підрозділів, 
що відповідають за операції по депортації, та з особами — кан-
дидатами на депортацію, з якими вдалось зустрітись на місці, 
причому декого з цих осіб було повернуто назад до ізоляторів 
після перерваної спроби депортації. 

30. Після таких візитів КЗК сформулював певну кількість 
керівних принципів, які він рекомендував до виконання від-
повідним країнам. Для того, щоб забезпечити загальне засто-
сування таких керівних принципів в усіх державах-сторонах 
Конвенції, КЗК вирішив згрупувати та прокоментувати най-
більш важливі принципи з цієї проблематики. 

Звичайно ж, викладене нижче має сприйматись в світлі того, 
що основним зобов’язанням держави є недопущення вислання 
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особи до іншої країни в разі, коли є серйозні підстави вважати, 
що там цій особі загрожує серйозний ризик бути підданим ка-
туванню чи жорстокому поводженню. 

31. КЗК визнає, що виконання розпорядження про депорта-
цію з території держави, в якій мав намір залишитися інозе-
мець, щодо якого видано припис про депортацію, часто є склад-
ним і таким, що породжує стрес, завданням. Також очевидним 
в світлі всіх спостережень КЗК, які були зроблені в різних 
країнах, — зокрема, в результаті вивчення певної кількості до-
кументів про депортацію, в яких йшлось про жорстоке повод-
ження — є те, що операції по депортації повітряним шляхом 
містять в собі очевидний ризик застосування негуманного або 
принизливого поводження. Цей ризик існує як на етапі підго-
товки до вислання, так і безпосередньо на етапі самого польоту, 
такий ризик неминуче присутній під час застосування гамів-
них засобів/способів гамування, і є навіть більшим, коли такі 
засоби/способи використовуються в поєднанні. 

32. Передовсім слід нагадати про те, що абсолютно непри-
пустимо, щоб до осіб, відносно яких було видано розпо-
рядження про депортацію, застосовувалась сила як метод 
переконання піднятись на борт транспортного засобу або 
ж як покарання за відмову зробити це. КЗК схвалює те, що 
таке правило закріплене в багатьох відповідних інструкціях у 
країнах, які були відвідані. Наприклад, в деяких інструкціях, 
з якими ознайомився КЗК, забороняється застосування гамів-
них засобів в якості покарання іноземця за чинення опору, або 
якщо такі засоби спричинюють непотрібні страждання. 

33. Зрозуміло, що однією із ключових проблем, яка виникає 
під час здійснення операції по депортації, є застосування сили 
та гамівних засобів з боку супроводжуючого персоналу. КЗК 
визнає, що такий персонал в окремих випадках змушений вда-
тись до застосування сили або гамівних засобів задля успіш-
ного виконання операції по депортації. Однак, сила та гамівні 
засоби мають бути обмежені мотивом раціональної необхід-
ності. КЗК схвалює те, що в окремих країнах застосування 
сили та гамівних засобів в ході процедури депортації є пред-
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метом детального аналізу з точки зору принципів законності, 
пропорційності та відповідності. 

34. Питання про застосування сили та гамівних засобів ви-
никає від моменту, коли відповідну затриману особу забирають 
із камери, в якій ця особа перебувала в очікуванні депортації 
(де б не знаходилась ця камера: в приміщенні аеропорту, в уста-
нові для затриманих осіб, у в’язниці чи в поліцейській дільни-
ці). У зв’язку із цим особливу увагу слід приділяти способам, 
до яких вдається супроводжуючий персонал з тим, щоб обме-
жити рухливість особи, до якої застосовують гамівні засоби у 
вигляді сталевих або пластикових наручників. У більшості ви-
падків затриманий іноземець перебуває у нормальній фізичній 
формі, і може трапитись таке, що він чинитиме фізичний опір 
тому, щоб йому надягали наручники. У випадках, коли чинить-
ся опір, супроводжуючий персонал вдається, як правило, до 
повного обмеження рухів затриманого, поклавши його на під-
логу обличчям до землі, з тим, щоб надягнути йому наручники 
на зап’ястя. Утримування іноземця в такій позиції, особливо, 
якщо ще супроводжуючий персонал навалюється всією своєю 
вагою на різні частини тіла (здавлювання грудної клітини, 
коліна на спині, блокування шиї) вже після того, як особу при-
боркано, породжує ризик позиційної асфіксії (удушення)1.

Подібний ризик також виникає, коли депортований, знахо-
дячись в кріслі літака, починає битись, і супроводжуючий пер-
сонал, застосовуючи силу, примушує його нахилитись вперед 
настільки, що голова знаходиться між колін, і, таким чином, 
грудна клітина виявляється сильно здавленою. У деяких краї-
нах застосування сили для того, щоб зігнути «вдвоє» відповід-
ну особу, яка знаходиться в пасажирському кріслі, як правило, 
забороняється. Такий спосіб обмеження в рухах може бути за-
стосований, лише коли існує реальна необхідність здійснення 
специфічної, недовготривалої та дозволеної дії, зокрема, тоді, 

1 Див., зокрема, «Positional Asphyxia — Sudden Death», US Department of Justice, June 
1995, та матеріали Конференції «Safer Restraint», яка відбулась у Лондоні в квітні 
2002 року під егідою UK Police Complaints Authority (див. www.pca.gov.uk).
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коли особу садовлять в крісло, коли оглядають або знімають 
наручники; і це має тривати лише стільки, скільки необхідно 
для такої дії. 

КЗК чітко зазначив, що слід уникати застосування сили 
та/або гамівних засобів, які можуть спричинити позиційну 
асфіксію, і коли таке застосування має місце у виключних ви-
падках, слід дотримуватись встановлених вказівок з тим, щоб 
звести до мінімуму ризик для здоров’я відповідної особи. 

35. У зв’язку із цим КЗК із зацікавленістю ознайомився з 
тими чинними в окремих країнах інструкціями, відповідно 
до яких гамівні засоби на час польоту повинні бути знятими 
з особи (відразу після того, як особу буде розміщено в кріслі). 
У виняткових випадках такі засоби можуть не зніматись в разі, 
коли депортована особа продовжує вести себе агресивно. Тоді 
супроводжуючі особи отримують вказівку накрити кінцівки 
іноземця ковдрою (якою зазвичай користуються пасажири), 
щоб приховати гамівні засоби від інших пасажирів. 

Навпаки, інструкції, якими донедавна послуговувались в 
одній країн, що її Комітет відвідав у зв’язку з найбільш пробле-
матичними операціями по депортації, і які передбачали надя-
гання відповідним особам памперсів і заборону їм доступу до 
туалетів впродовж всього часу польоту через можливу загрозу, 
яку вони становлять для оточуючих, можуть лише призвести 
до ситуації, коли принижується гідність людини. 

36. Окрім зменшення ризику позиційної асфіксії, про який 
йшла мова вище, КЗК постійно рекомендує повністю заборо-
нити застосування способів, які можуть частково або повніс-
тю блокувати респіраторні шляхи (ніс та/або рот). Серйозні 
інциденти, які мали місце в різних країнах впродовж останніх 
десяти років під час здійснення депортацій підтвердили знач-
ний рівень ризику, який для відповідних осіб становить засто-
сування цих способів (заклеювання рота та/або носа клейкою 
стрічкою, накладання на обличчя подушки чи рукавиць на 
підкладці, притискання обличчя до спинки сидіння, що зна-
ходиться попереду, і т. ін.). КЗК, починаючи з 7-мої Загальної 
доповіді, опублікованої в 1997 році, привертав увагу держав-
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сторін до Конвенції про небезпеку, яку становлять подібні спо-
соби. Комітет відзначає, що подібна практика тепер є докумен-
тально забороненою в багатьох державах-членах і пропонує 
державам, які ще не зробили цього, невідкладно запровадити 
належні відповідні положення, що матимуть зобов’язуючий 
характер. 

37. Нагальною необхідністю є забезпечення того, щоб не 
було перешкод для врятування депортованої особи в разі, коли 
під час польоту виникне надзвичайна ситуація. Відповідно, 
після розпорядження екіпажу повинна існувати можливість 
негайного зняття всіх засобів, які обмежують свободу рухів 
депортованої особи. 

Слід також враховувати ризик для здоров’я, що спричи-
нюється так званим «синдромом економічного класу», коли 
особа впродовж довгого часу перебуває без руху, сидячи у влас-
ному кріслі1. 

38. Дві особливі проблеми викликали занепокоєння КЗК 
після його візитів до окремих країн: вдягання масок супровод-
жуючим персоналом під час ескортування в процесі депортації, 
а також застосування таким персоналом нервово-паралітично-
го або сльозоточивого газу для того, щоб вивести затриманих 
осіб з їхніх камер для подальшого їх супроводу до літака. 

На думку КЗК, жодні посилання на мотиви безпеки не 
можуть наводитись для виправдання вдягання масок супро-
воджуючим персоналом під час операцій по депортації. Така 
практика є надзвичайно небажаною, оскільки може бути над-
звичайно складним завданням встановлення того, хто понесе 
відповідальність в разі оскарження жорстокого поводження. 

КЗК має також дуже серйозні застереження щодо засто-
сування нервово-паралітичного або сльозоточивого газу з ме-
тою встановити контроль над затриманим, який опирається, 
для того, щоб вивести його з камери і доставити до літака. Ви-
користання таких газів в надзвичайно обмеженому приміщен-

1 Див., зокрема, «Frequency and prevention of symptomless deep-vein thrombosis in long-
haul flights: a randomised trial», John Scurr et al, The Lancet, Vol. 357, 12 May 2001.
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ні, яким є камера, становить загрозу для здоров’я як затриманої 
особи, так і задіяного персоналу. Персонал має бути навчений 
іншим способам встановлення контролю (наприклад, спосо-
бам гамування руками або використанню захисних щитів) для 
гамування затриманої особи, яка чинить опір. 

39. Окремі нещасні випадки, які траплялись під час депор-
тації, засвідчили важливість надання затриманому іноземцеві 
можливості скористатися попереднім медичним обстежен-
ням до того, як буде ухвалене рішення про його депортацію 
з території держави. Такий запобіжний захід є особливо необ-
хідним у випадках, коли передбачається застосування сили або 
спеціальних засобів. 

Відповідно, кожна особа, депортацію якої було перерва-
но, має пройти медичне обстеження відразу ж по повернен-
ню до місця тримання під вартою (в поліцейській дільниці, 
в’язниці чи спеціальній установі по триманню іноземців). Таке 
обстеження дозволить перевірити загальний стан здоров’я від-
повідної особи, а також, в разі необхідності, видати медичний 
сертифікат із підтвердженням всіх травм та ушкоджень. Ця 
процедура може служити захистом для супроводжуючого пер-
соналу від будь-яких безпідставних звинувачень. 

40. Під час багатьох візитів КЗК отримував скарги на те, 
що затриманим іммігрантам робили ін’єкції медичних пре-
паратів заспокійливої або седативної дії з метою забезпечи-
ти безпроблемне здійснення операції по депортації. З іншого 
боку, Комітет також відзначив існування в окремих країнах 
інструкцій, які забороняють призначення транквілізаторів 
або інших медичних препаратів всупереч волі відповідної 
особи для встановлення контролю над цією особою. КЗК 
вважає, що призначення медпрепаратів особі, щодо якої ви-
дано розпорядження на депортацію, має здійснюватись на 
підставі рішення лікарів, і таке рішення має ухвалюватись 
в кожному випадку окремо. За винятком надзвичайних об-
ставин, які мають бути визначені чітко і точно, застосування 
медпрепаратів має призначатись лише за усвідомленої згоди 
відповідної особи. 
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41. Безпосередній операції по депортації іноземців мають 
передувати заходи, спрямовані на те, щоб допомогти від-
повідній особі організувати її повернення, зокрема, в плані 
сімейного життя, професійної діяльності та в психологічному 
плані. Є важливим, щоб затримані іноземці отримували зазда-
легідь достатню інформацію щодо процедури депортації, з тим, 
щоб вони могли психологічно призвичаїтись до цієї ситуації та 
мали змогу поінформувати потрібних їм осіб, а також відно-
вити зв’язки із своїми родичами та близькими. КЗК зазначав, 
що постійна загроза примусової депортації, яка тягарем висить 
над затриманими особами, що не отримують жодної поперед-
ньої інформації про дату своєї депортації, може бути причиною 
тривожного та неспокійного стану, який досягне кульмінації 
під час безпосередньої депортації і може часто переходити в 
стан збудження та буйства. У зв’язку з цим КЗК відзначив, що 
в деяких із відвіданих країн існують психолого-соціальні служ-
би, які працюють в структурі підрозділів, що відповідають за 
операції депортації. В складі таких служб працюють психологи 
та соціальні працівники, на яких, зокрема, покладена відпові-
дальність за підготовку іммігрантів до їхньої депортації (че-
рез постійний діалог, встановлення контакту з сім’єю в країні 
призначення і т. ін.). Само собою зрозуміло, що КЗК схвалює 
подібні ініціативи і пропонує державам, які ще цього не зро-
били, запровадити подібні служби. 

42. Належне здійснення операції по депортації в значній мірі 
залежить від рівня підготовки персоналу, який має забезпечу-
вати ескортування. Само собою зрозуміло, що відбір такого 
супроводжуючого персоналу має проводитись з надзвичай-
ною ретельністю і сам персонал має пройти відповідну спе-
ціальну професійну підготовку з тим, щоб звести до мінімуму 
ризик жорстокого поводження. Цього як раз систематично не 
спостерігалось у відвіданих країнах, що є сторонами Конвенції, 
скоріше, навпаки. Однак, в окремих країнах спеціальна підго-
товка для такого персоналу була організована (щодо методів та 
засобів гамування, розв’язання стресових та конфліктних ситу-
ацій і т. п.). Окрім того, є вже певні управлінські методики, що 
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досягли позитивного результату: призначення до складу супро-
воджуючого персоналу здійснюється на добровільних засадах 
у поєднанні з обов’язковою ротацією добровольців (задля того, 
щоб уникнути синдрому професійного виснаження та ризику 
рутинності, а також забезпечити, щоб відповідний персонал 
був емоційно дистанційований від тієї оперативної діяльності, 
до якої його залучають) так само, як і надання — у відповідь на 
запит — психологічної допомоги персоналу відповідними спе-
ціалізованими службами. 

43. Встановлення внутрішніх та зовнішніх систем моніто-
рингу в такій надзвичайно делікатній області, як операції по 
депортації повітряним шляхом, має значення, яке не можна 
недооцінювати. КЗК спостерігав, що в багатьох країнах спе-
ціальні моніторингові процедури запроваджувались, на жаль, 
лише після надзвичайно серйозних інцидентів, таких, як смерть 
депортованої особи. 

44. Операції по депортації мають бути ретельно задоку-
ментованими. Основною вимогою є створення повного набору 
документів (досьє) та реєстраційної картки щодо депортації, в 
яких будуть в письмовому вигляді зафіксовані всі операції, які 
були здійсненні відповідними підрозділами. Інформація про 
переривання процедури депортації має бути об’єктом особливо 
пильної уваги, так само, як і мають регулярно записуватись мо-
тиви, через які було перервано депортацію (рішення, яке при-
йняли супроводжуючі особи на підставі наказу керівництва, 
відмова з боку командира літака, буйний супротив з боку де-
портованої особи, звернення із запитом про надання притулку 
і т. ін.). Записана інформація має пояснювати кожен інцидент і 
кожне застосування гамівних засобів (кайдани на руках, кайда-
ни на ногах та на колінах, використання способів самооборони, 
внесення особи на борт літака і т. д.).

Інші засоби, наприклад, аудіовізуальні, також можуть 
вважатись в якості допоміжних, і вони використовуються в 
окремих відвіданих Комітетом країнах, зокрема, у випадку 
здійснення операцій по депортації, в ході яких передбачаєть-
ся виникнення ускладнень. Окрім цього, в різних місцях може 
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бути встановлений нагляд за допомогою відеокамер (в коридо-
рах, що ведуть до камер, на шляху, яким супроводжуючі особи і 
депортована особа прямують до автотранспорту, що має доста-
вити їх до літака і т. ін.). 

45. Також дуже важливим фактором є контроль за кож-
ною операцією по депортації, в ході якої, як підозрюється, 
може виникнути ускладнення. Такий контроль здійснюється 
керівником уповноваженого підрозділу, який матиме право 
у будь-який час перервати виконання операції. В деяких із 
відвіданих країн КЗК дізнався про існування раптового кон-
тролю, що здійснюється безпосередньо на місці службовцями 
органів внутрішнього контролю із сил охорони правопорядку 
як на етапі підготовки до депортації, так і безпосередньо під час 
посадки до літака. Більше того, в надзвичайно рідких випадках 
представники контролюючих органів інкогніто перебувають на 
борту літака і, таким чином, слідкують за депортованою особою 
та за супроводжуючим персоналом до самого часу прибуття до 
країни призначення. КЗК може лише вітати подібні ініціативи, 
які на сьогодні все ще надто рідко мають місце у Європі. 

Нарешті, КЗК хоче підкреслити роль, яку відіграють ор-
гани зовнішнього контролю (в тому числі й судові), як на 
національному, так і на міжнародному рівнях, у запобіганні 
жорстокому поводженню в ході здійснення операцій по де-
портації. Такі органи мають уважно слідкувати за всіма зміна-
ми, що відбуваються в цій ділянці, приділяючи особливо пиль-
ну увагу тому, що пов’язане із застосування сили та гамівних 
засобів, та забезпеченню основних прав осіб, яких депортують 
повітряним шляхом. 

V. Позбавлені волі неповнолітні

Витяги з Дев’ятої Загальної доповіді [CPT/Inf (99) 12]

Попередні зауваження
20. В деяких своїх загальних доповідях Комітет визначив 

критерії, якими він керувався у своїй роботі під час відвідин 
різних місць позбавлення волі, включаючи поліцейські дільни-
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ці, в’язниці, центри тримання іноземних громадян та психіат-
ричні лікувальні заклади.

Комітет, наскільки це видається можливим, застосовує ці 
критерії і до позбавлених волі неповнолітніх (тобто, до осіб, 
які не досягли 18 років). Якою б не була причина, через яку 
вони могли бути позбавлені волі, неповнолітні є набагато враз-
ливіші за дорослих. Тому слід виявляти особливу пильність, 
щоб належним чином захистити їхній психічний та фізичний 
стан. Підкреслюючи важливість, яку він приділяє питанню 
жорстокого поводження з позбавленими волі неповнолітніми, 
Комітет вирішив присвятити цей розділ своєї Дев’ятої Загаль-
ної доповіді описові окремих специфічних проблем, з якими 
він зустрівся в цій області.

В наступних пунктах, перед тим як зосередитись на розгляді 
питань про умови, що повинні панувати в центрах, які навмис-
не передбачені для тримання неповнолітніх, Комітет визначає 
перелік гарантій проти жорстокого поводження, які, на думку 
Комітету, повинні бути запропоновані усім позбавленим волі 
сподівається у такий спосіб представити національним держав-
ним органам своє бачення того, у який спосіб слід поводитись 
із цими особами. Як і в попередні роки, Комітет буде вдячний 
за коментарі, що будуть надіслані до цієї частини Загальної 
доповіді.

21. Комітет від самого початку хоче підкреслити, що будь-
які норми та стандарти, які можуть бути вироблені в цій облас-
ті, повинні розглядатись як додаткові до тих, що були визна-
чені в системі захисту інших міжнародних документів, зокрема 
в Конвенції щодо прав дитини Організації Об’єднаних Націй 
(1989), в наборі Мінімальних правил стосовно відправлення 
судочинства у справах неповнолітніх (Організація Об’єднаних 
Націй, 1985 рік (Пекінські правила)), в Правилах Органі-
зації Об’єднаних Націй стосовно захисту позбавлених волі 
неповнолітніх (1990) та в Керівних принципах Організації 
Об’єднаних Націй, що спрямовані на запобігання підлітковій 
злочинності (1990) (Принципи Ріяда).
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Комітет також хоче висловити своє схвалення одного із ос-
новних принципів, який викладений у згаданих вище докумен-
тах, а саме того, що неповнолітні повинні позбавлятись свобо-
ди лише у крайньому випадку і на якомога коротший період 
часу (див. пункт b статті 37 Конвенції щодо прав дитини та пра-
вила 13 та 19 Пекінських правил). 

 Гарантії проти жорстокого поводження 
з неповнолітніми 
22. Відповідно до своїх повноважень Комітет під час візитів 

до місць позбавлення волі, де тримають неповнолітніх, нама-
гається, в першу чергу, встановити, чи страждають позбавлені 
волі особи від жорстокого поводження. Спостереження, які 
були зроблені Комітетом до цього часу дозволяють припус-
тити, що в більшості із відвіданих Комітетом закладів такі ви-
падки трапляються досить рідко. 

23. Як і у випадках з дорослими, здається, що ризик для не-
повнолітніх бути підданими навмисному жорстокому повод-
женню є більш високим в поліцейських закладах, ніж в інших 
місцях позбавлення волі. На підтвердження цього делегації 
Комітету неодноразово отримували достовірні свідчення про 
те, що неповнолітні були серед осіб, яких поліцейські катували 
або піддавали іншим формам жорстокого поводження. 

У зв’язку з цим Комітет хоче підкреслити, що найбільший 
ризик бути підданим катуванням або жорстокому поводженню 
існує в період, який настає відразу після затримання. Відповід-
но, важливим є, щоб кожна особа (включаючи і неповноліт-
ніх осіб), яку затримали поліцейські, від того самого моменту, 
коли вона повинна залишатись у розпорядженні поліцейських, 
могла скористуватись правом повідомити родичів або третю 
сторону про своє затримання, правом на доступ до адвоката та 
правом на доступ до лікаря.

Окрім цих гарантій існує практика, яка визнає, що не-
повнолітнім властива вразливість, і тому слід обов’язково 
вживати додаткових заходів перестороги. Це передбачає на-
кладення на поліцейських формального обов’язку самим за-
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безпечити, щоб про факт затримання неповнолітнього була 
повідомлена відповідна особа (незалежно від того, чи було 
про це прохання від неповнолітнього). Інколи має місце така 
практика, що службовець поліції не отримує дозвіл на про-
ведення допиту неповнолітнього до тих пір, поки не будуть 
присутні така особа та/або адвокат. Комітет схвалює такий 
підхід.

24. В багатьох відвіданих закладах делегація Комітету 
з’ясовувала в розмовах, що нерідко трапляється, коли персо-
нал наділяє при нагоді «педагогічним запотиличником» не-
повнолітнього, який погано себе поводить. Комітет вважає, 
що в інтересах запобігання жорстокому поводженню будь-які 
форми фізичного покарання повинні бути заборонені і не вжи-
ватись на практиці. Неповнолітні, які поводяться погано, по-
винні бути покарані тільки у відповідності до визначеної дис-
циплінарної процедури. 

25. Досвід комітету також дозволяє зробити припущення 
про те, що випадки жорстокого поводження з неповнолітніми 
трапляються частіше через відсутність достатнього захисту та-
ких осіб, а не через свідомий намір причинити їм страждання. 
Важливим елементом програми дій, яка спрямована на запобі-
гання таким зловживанням, є дотримання принципу, згідно з 
яким неповнолітні у місцях позбавлення волі повинні знаходи-
тись окремо від дорослих. 

Серед прикладів недотримання такого принципу, які спос-
терігав Комітет, представлені такі випадки: ув’язнені дорослі 
поміщались до камер, де тримали неповнолітніх, часто з на-
міром забезпечити порядок в цих камерах; неповнолітні дів-
чата поміщались разом з дорослими ув’язненими жінками; 
неповнолітні пацієнти психіатричного закладу перебували в 
одній палаті з хронічно хворими дорослими пацієнтами. 

Комітет визнає, що можуть виникати виняткові ситуації 
(наприклад, коли діти і батьки знаходяться разом в центрах 
тримання іноземних громадян), коли є цілком очевидно, що 
перебування разом з дорослими є в інтересах неповнолітніх. 
Однак розміщення в одному помешканні неповнолітніх і до-



484

Європейський суд з прав людини. Судова практика

рослих, які не є родичами, невідворотно провокує ризик домі-
нування та експлуатації. 

26. Ще однією гарантією проти жорстокого поводження в міс-
цях позбавлення волі, зокрема тими, де тримають неповнолітніх, 
є персонал, до складу якого входять представники чоловічої і жі-
ночої статі. Присутність представників різної статі може справ-
ляти позитивний вплив як в етичному плані, так і для посилення 
нормальної атмосфери в місцях позбавлення волі. 

Персонал, до складу якого входять представники чоловічої 
і жіночої статі, має значно більше можливостей при виконан-
ні таких делікатних завдань, як здійснення обшуку. У зв’язку 
із цим Комітет хоче наголосити, що, незважаючи на їхній вік, 
позбавлені волі особи можуть бути обшукані лише представ-
никами персоналу однієї з ними статі. В разі, коли вимагається, 
щоб ув’язнена особа роздягалась під час обшуку, такий обшук 
повинен здійснюватись поза межами видимості контролерів 
протилежної статі; особливо важливо дотримання цього прин-
ципу по відношенню до неповнолітніх. 

27. В деяких закладах, які відвідав Комітет, наглядачі, що 
безпосередньо контактували з неповнолітніми, відкрито носи-
ли гумові кийки. Така практика, звичайно ж, не йде на користь 
позитивним стосункам між персоналом та ув’язненими. Було 
б краще, якби наглядачі взагалі не носили кийків, однак, коли 
їм вже так необхідно це робити, то Комітет рекомендує, щоб ці 
кийки носили не виставляючи напоказ.

Центри тримання позбавлених волі неповнолітніх

1. Вступ

28. З точки зору Комітету, всі позбавлені волі неповноліт-
ні, які обвинувачені у вчиненні або засуджені за вчинення 
злочинів, повинні перебувати в центрах тримання позбавле-
них волі осіб, що спеціально передбачені для осіб такого віку і 
пропонують режим ув’язнення, пристосований до вимог таких 
осіб; персонал у цих закладах повинен бути навчений працю-
вати з молоддю.



485

Розділ V. Правові джерела і матеріали з питань заборони катувань

Окрім цього, догляд на неповнолітніми у місцях позбав-
лення волі вимагає особливих зусиль для того, щоб зменшити 
ризик їхньої подальшої тривалої неадаптації у суспільстві. Це 
вимагає полідисциплінарного підходу з одночасним залучен-
ням представників різних спеціальностей (зокрема, вчителів, 
майстрів навчання, психологів), для того щоб знайти відповіді 
на індивідуальні запити неповнолітніх осіб в безпечному нав-
чальному та соціотерапевтичному середовищі. 

2. Матеріальні умови перебування в ув’язненні

29. Добре зорганізований центр тримання позбавлених волі 
неповнолітніх буде пропонувати позитивні та персоніфіковані 
умови перебування в ув’язненні позбавленим волі молодим 
людям. Кімнати та інші місця проживання неповнолітніх, ок-
рім відповідного розміру, повинні мати добре освітлення і гар-
ну вентиляцію, бути правильно вмебльовані, гарно оформлені 
і пропонувати відповідну зорову стимуляцію. Неповнолітнім 
слід дозволяти тримати при собі розумну кількість особистих 
речей, якщо тільки це не суперечить категоричним вимогам 
безпеки.

30. Комітет хоче додати, що в окремих закладах він спостері-
гав тенденцію ігнорування потреб у плані особистої гігієни жі-
нок, в тому числі і неповнолітніх дівчат. Для цього контингенту 
в місцях позбавлення волі особливо важливим є доступ до сан-
технічного обладнання і забезпеченість гігієнічними засобами, 
такими як гігієнічні серветки. Сама відсутність можливості 
скористатись такими засобами першої необхідності може бути 
формою такого, що принижує, поводження. 

3. Програми діяльності

31. Хоч вимушена бездіяльність шкідлива для будь-якого 
ув’язненого, особливо шкідливою вона є для неповнолітніх, які 
відчувають особливу потребу у фізичній діяльності та в інте-
лектуальному стимулюванні. Позбавленим волі неповноліт-
нім має бути запропонована повна програма навчання, занять 
спортом, професійної підготовки, відпочинку та інших видів 
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умотивованої діяльності. Важливе місце у цій програмі по винні 
займати заняття фізичною культурою. 

Дуже важливо, щоб позбавлені волі дівчата та молоді жінки 
могли займатися такими видами діяльності нарівні з представ-
никами протилежної статі. Часто Комітет зустрічав неповноліт-
ніх дівчат, яким пропонувалась діяльність, що, за існуючими 
стереотипами, була «типовою» для них (наприклад, шиття або 
види ручної роботи), тоді як хлопцям пропонувалось навчання 
більш серйозним і складним професіям. В зв’язку з цим Комітет 
хоче висловити свою підтримку принципу, який викладений у 
правилі 26.4 Пекінських правил. Згідно з цим принципом, ма-
ють бути вжиті всі можливі зусилля для того, щоб в жодному 
випадку «допомога, захист, сприяння, лікування та навчання, 
що будуть запропоновані» позбавленим волі неповнолітнім жі-
ночої статі, не були «гіршими або слабкішими аніж ті, які на-
даються в розпорядження неповнолітніх чоловічої статі. Має 
бути забезпечене однакове ставлення». 

32. Програми діяльності окремих центрів тримання позбав-
лених волі неповнолітніх, які відвідав Комітет, передбачали за-
гальну систему стимулювання, яка дозволяла неповнолітнім в 
обмін на гарне поведінку отримувати додаткові привілеї. 

Комітет не може висловлюватися щодо соціальної та нав-
чальної значимості такої схеми, однак, він приділяє особливо 
пильну увагу змісту менш насиченого різними видами діяль-
ності режиму перебування, який може бути запропонований 
неповнолітнім згідно таким програмам. Таку ж увагу приділе-
но питанню про те, чи спосіб, у який такий режим може става-
ти біль насиченим (або менш насиченим) є забезпечений від-
повідними гарантіями проти довільного прийняття рішення з 
боку персоналу закладу. 

4. Питання, що стосуються персоналу

33. Нагляд та догляд за позбавленими свободи неповнолітні-
ми є завданнями, що вимагають особливо великих зусиль. Пер-
сонал, який повинен виконувати такі завдання, повинен бути 
старанно підібраним з огляду на зрілість і можливість врахову-
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вати зміни, які пропонує робота з цією віковою групою (а також 
для забезпечення добробуту цієї групи). Працівники повинні 
мати особисту мотивацію для роботи з молоддю, бути в змозі 
здійснювати таку роботу а також керувати неповнолітніми, які 
перебувають під їхньою опікою, та стимулювати їх. Всі працівни-
ки такого персоналу, включаючи й тих, на кого покладені лише 
функції контролерів, повинні пройти професійне навчання, як 
початкове, так і орієнтоване на підвищення кваліфікації. За тим, 
як персонал виконує свої функції, повинен слідкувати зовніш-
ній орган, який також повинен надавати належну підтримку.

Керувати такими центрами повинні особи, які наділені лі-
дерськими здібностями та можуть знаходити ефективне рішен-
ня складних та різнобічних питань, що будуть їм поставлені як 
неповнолітніми, так і працівниками персоналу. 

5. Контакти із зовнішнім світом

34. Комітет приділяє значну увагу тому, чи підтримуються 
гарні контакти між зовнішнім світом та особами, яких позбав-
лено волі. Основним принципом має стати забезпечення таких 
контактів із зовнішнім світом; будь-яке обмеження цих контак-
тів має базуватись виключно на серйозних вимогах безпеки або 
з огляду на ресурси, що є в розпорядженні закладу. 

Активна підтримка таких контактів може справити особливо 
позитивний вплив на позбавлених волі неповнолітніх, багато з 
яких можуть мати проблеми у поведінці через неможливість 
знайти вихід емоціям або неможливість реалізувати прагнення 
до реалізації суспільних контактів. 

Комітет також хоче підкреслити, що обмеження або заборо-
на контактів неповнолітніх із зовнішнім світом не можуть за-
стосовуватись в якості дисциплінарного заходу. 

6. Дисципліна

35. У місцях, де можуть перебувати позбавлені волі непов-
нолітні особи, як правило, передбачаються дисциплінарні по-
карання, що можуть бути застосовані до молодих порушників 
режиму.
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У зв’язку з цим Комітет особливо непокоять випадки, коли 
неповнолітні опиняються в умовах, що наближаються до ізо-
ляції, — таке покарання може негативно вплинути на стан їх-
нього психічного або фізичного здоров’я. Комітет вважає, що 
таке покарання може використовуватись лише в надзвичайних 
випадках. Якщо неповнолітніх тримають окремо від інших, то 
це повинно відбуватись протягом якомога коротшого строку і, 
в кожному випадку, неповнолітні повинні мати відповідні кон-
такти з людьми, їм слід надати матеріали для читання, і їм має 
бути запропоновано провести, як мінімум, одну годину на сві-
жому повітрі.

Всі дисциплінарні покарання, які застосовуються до непов-
нолітніх, повинні супроводжуватись формальними гарантіями 
та мають бути належним чином зафіксовані в письмовому виг-
ляді. Зокрема, неповнолітні повинні мати право бути вислу-
ханими з приводу порушення, яке їм приписується, та подати 
апеляцію до вищого органу з приводу будь-якої санкції, яку 
було вжито по відношенню до них; кожна з цих санкцій повин-
на бути занесена до реєстру, який ведеться у кожному закладі, 
де перебувають позбавлені волі неповнолітні.

7. Процедури подання скарг та здійснення інспекцій
36. Ефективні процедури подання скарг та здійснення інс-

пекцій є основними гарантіями проти жорстокого поводження 
у закладах для тримання неповнолітніх.

Молоді люди повинні мати реальну можливість звернутись 
із скаргою як в межах закладу, так і поза його межами, та мати 
право на конфіденційний доступ до відповідного органу влади. 

Комітет також приділяє особливу увагу регулярним візитам 
незалежного органу (наприклад, комісії відвідувачів або судді) 
до усіх закладів для тримання неповнолітніх; цей орган може 
отримувати скарги від неповнолітніх та, в разі необхідності, 
вживати належних заходів а також інспектувати помешкання. 

8. Медичні питання
37. У частині своєї Третьої Генеральної доповіді, яку при-

свячено медичним службам у в’язницях (див. CPT/Inf (93) 12, 
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пункти з 30 по 77), Комітет визначив певний перелік загальних 
критеріїв, якими він керувався у своїй діяльності (доступ до 
лікаря; непреференційне медичне обслуговування; згода па-
цієнта і конфіденційність; профілактика захворювань; гумані-
тарна допомога; професійна незалежність; професійна компе-
тентність. Ці критерії в однаковій мірі застосовувались і при 
відвідинах центрів тримання неповнолітніх. 

38. Комітет, звичайно ж, приділяє особливу увагу специфіч-
ними потребам у медичній допомозі, яку відчувають позбав-
лені волі неповнолітні. 

Важливо, передовсім, щоб медичні служби, якими можуть 
користуватись позбавлені волі неповнолітні, були частиною 
багатопрофільної (медично-психосоціальної) програми догля-
ду за ними. Це, зокрема, передбачає існування тісної взаємодії 
у роботі медичного персоналу закладу (лікарів, медичних сес-
тер, психологів і т. ін.) з усіма іншими спеціалістами (вклю-
чаючи соціальних працівників і вчителів), які перебувають у 
постійному контакті з неповнолітніми. Має бути забезпечене 
виконання задачі, яка передбачає постійне надання медични-
ми службами підтримки та лікування позбавленим волі непов-
нолітнім, і це повинно бути невід’ємною складовою єдиної за-
гальної програми.

Також бажано, щоб програма центру тримання неповноліт-
ніх була викладена в письмовому вигляді і могла бути надана 
в розпорядження кожного працівника персоналу, який бере в 
ній участь.

39. Всі позбавлені волі неповнолітні відразу після прибут-
тя до центру тримання неповнолітніх повинні якнайшвидше 
пройти відповідну співбесіду з лікарем та медичний огляд; ця 
бесіда та огляд, якщо тільки немає виняткових обставин, по-
винні здійснюватись в день прибуття. Разом з тим, для першого 
контакту молодої людини, яка прибула до закладу, з медичною 
службою може бути достатнім і зустріч з дипломованою медич-
ною сестрою, яка підготує повідомлення про це для лікаря.

Коли такий медичний контроль по прибутті до закладу 
здійснюється належним чином, це допомагає медичним служ-
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бам виявляти молодих людей з потенційними проблемами 
здо ров’я (наприклад, наркоманів та схильних до самогубства). 
Визначення таких проблем на досить ранній стадії сприятиме 
ужиттю ефективних превентивних заходів в рамках медично-
психосоціальної програми закладу. 

40. Є аксіомою, що кожен із позбавлених волі неповнолітніх, 
яким би не був режим його тримання (включаючи й дисциплі-
нарне одиночне ув’язнення), повинен в будь-який момент мати 
можливість конфіденційного доступу до лікаря. Повинен та-
кож бути забезпечений належний доступ до різних медичних 
спеціалістів, включаючи й дантистів. 

41. Завдання служби охорони здоров’я в місці позбавлення 
волі не повинно обмежуватись виключно лікуванням хворих 
пацієнтів; ці служби також повинні вирішувати завдання со-
ціальної та превентивної медицини. У зв’язку з цим Комітет 
хоче відзначити два аспекти, які викликають у нього окреме 
занепокоєння — йдеться про харчування неповнолітніх та нав-
чання основам гігієни. 

Медичний персонал повинен відігравати активну роль у 
контролі за якістю їжі, яку споживають позбавлені волі осо-
би. Особливо це важливо, коли йдеться про неповнолітніх, що 
можуть не вирости до тих розмірів, які є потенційно можли-
вими для них. У таких випадках наслідки неадекватного хар-
чування можуть виявитись набагато швидше і бути набагато 
серйознішими, ніж у випадках, коли йдеться про фізично зрі-
лих осіб. 

Також є широко визнаним фактом, що позбавлені волі не-
повнолітні належать до тих, хто може бути втягнутий до ризи-
кованих форм поведінки, зокрема, коли йдеться про наркотики 
(включаючи й алкоголь) та сексуальні стосунки. Тому навчан-
ня основам гігієни, яке повинне здійснюватись в доступному 
для молодих людей вигляді, є важливим елементом програми 
превентивної охорони здоров’я. Така програма повинна, зокре-
ма, містити інформацію про ризик вживання наркотиків та про 
хвороби, якими можна заразитись.
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VI. Позбавлені волі жінки 

Витяги з Десятої Загальної доповіді [CPT/Inf (2000) 13]

Попередні зауваження
21. У деяких попередніх Загальних доповідях Комітет від-

значав критерії, на які він спирається в своїй роботі у різних 
місцях утримання позбавлених волі осіб, включаючи поліцей-
ські дільниці, тюрми, центри для утримання порушників ім-
міграційного законодавства, психіатричні лікарні і заклади для 
утримання неповнолітніх. 

Природно, що Комітет застосовує зазначені вище критерії 
як по відношенню до позбавлених волі чоловіків, так і до поз-
бавлених волі жінок. Проте, в усіх державах Ради Європи 
ув’язнені жінки становлять відносно невеликий відсоток від 
загальної кількості позбавлених волі. В силу цього чиннику 
облаштування окремих закладів для утримання позбавлених 
волі жінок може виявитись для держави занадто витратною 
справою; як наслідок, закладів для утримання позбавлених 
волі жінок обмаль (і, подеколи, вони розташовані дуже далеко 
від жінчиного дому чи від місця проживання її дітей), і вони 
перебувають у приміщеннях, які раніше призначались для чо-
ловіків (і де одночасно утримуються чоловіки). За таких обста-
вин необхідно окремо подбати про гарантування позбавленим 
волі жінкам безпечного і пристойного середовища для відбуття 
покарання.

З метою наголошення на великій увазі, яку Комітет приді-
ляє запобіганню жорстокому поводженню з позбавленими волі 
жінками, він присвятив цей розділ Десятої Загальної доповіді 
окремим найважливішим аспектам зазначеного питання і пере-
слідуваним Комітетом відповідним цілям. Комітет сподіваєть-
ся, що в такий спосіб чітко сповістить дотичним національним 
органам про свою позицію щодо поводження із позбавленими 
волі жінками. Як і в минулі роки, Комітет буде радий комента-
рям відносно цього розділу Загальної доповіді.

22. Слід одразу наголосити, що занепокоєння Комітету 
щодо охоплених у цьому розділі питань стосуються всіх місць 
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утримання жінок, незалежно від їхньої специфіки. Втім, досвід 
Комітету показує, що ризики для особистої фізичної і/ або пси-
хологічної безпеки та недоторканності жінок можуть бути най-
більшими в період одразу після затримання. Отже, особлива 
увага повинна приділятись забезпеченню додержання викла-
дених нижче критеріїв саме на цьому етапі позбавлення жінки 
волі.

Комітет також вважає за доцільне підкреслити, що будь-які 
стандарти, котрі він розробляє по цих питаннях, мають розгля-
датись як додаткові до стандартів, викладених у інших між-
народних правових інструментах, Включаючи Європейську 
Конвенцію з прав людини, Конвенцію ООН про права дитини, 
Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації жі-
нок і Звід принципів ООН про захист усіх осіб, у будь-який 
спосіб затриманих або ув’язнених. 

 Гендерний чинник у кадровому забезпеченні — 
Жіночий персонал 
23. Як Комітет наголосив у своїй Дев’ятій Загальній До-

повіді, наявність жінок серед пенітенціарного персоналу ста-
новить важливу гарантію від жорстокого поводження в місцях 
позбавлення волі. Наявність у персоналі як чоловіків, так і жі-
нок може позитивно впливати на моральний дух у пенітенціар-
ному закладі і на формування більш нормального середовища 
в місці утримання.

Наявність жінок у персоналі уможливить правильний роз-
поділ функцій при виконанні таких чутливих з гендерної точки 
зору доручень, як, наприклад, проведення обшуку. У цьому кон-
тексті Комітет ізнов наголошує, що позбавлені волі особи мають 
обшукуватись лише особами своєї статі і що будь-який обшук, 
котрий потребує роздягання позбавленої волі особи, має здійс-
нюватись поза полем зору персоналу протилежної статі. 

Окреме розміщення позбавлених волі жінок 
24. Обов’язок держави доглядати за позбавленими волі осо-

бами включає обов’язок захищати їх від інших, які захочуть за-
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подіяти їм шкоду. Комітету подеколи доводилось чути скарги 
про наругу жінок над жінками. Однак, значно частіше Комітет 
мав справу із заявами про жорстоке поводження чоловіків із 
позбавленими волі жінками (і, зокрема, про сексуальні дома-
гання, включаючи словесні образи із сексуальним підтекстом), 
особливо у тих країнах, де держава не може забезпечити окре-
ме утримання позбавлених волі жінок у закладах, переважно 
укомплектованих жіночими кадрами. 

Жінки, яких позбавлено волі, неодмінно повинні утриму-
ватись у приміщеннях, фізично відокремлених від будь-яких 
інших приміщень закладу, де утримуються будь-які чоловіки. 
Принагідно слід зауважити, що деякі держави почали забезпе-
чувати спільне утримання подружжів (у випадках, коли обох 
його членів позбавлено волі) і/ або, певну міру спілкування 
осіб різної статі, які утримуються у в’язницях. Комітет вітає 
так прогресивні зрушення, але за умови, що ув’язнені погоджу-
ються брати участь у таких заходах і що їх ретельно відбирають 
та адекватно наглядають.

Рівний доступ до видів діяльності 

25. Позбавленим волі жінкам змістовна діяльність (робота, 
отримання спеціальності, навчання, спорт, тощо) має бути до-
ступна у тій же мірі, що аналогічно утримуваним ув’язненим 
чоловічої статі. Як зазначив Комітет у свої попередній Загаль-
ній доповіді, його делегації часто натрапляють на ситуації, коли 
в пенітенціарних закладах жінкам пропонують робити те, що їм 
нібито «належить» (наприклад, шиття або інше рукоділля), в 
той час, як ув’язненим чоловікам пропонують опанувати більш 
серйозні спеціальності.

Комітет гадає, що такий дискримінаційний підхід може 
лише підсилити застарілі стереотипні уявлення щодо соціаль-
ної ролі жінки. Більш того, за певних обставин відмова жінкам 
у рівному з чоловіками доступі до передбачених режимом видів 
діяльності може бути визнана поводженням, що принижує гід-
ність людини. 
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Передпологовий і післяпологовий догляд
26. Необхідно докладати усіх зусиль для задоволення пот-

реб позбавлених волі вагітних жінок в особливому харчуванні; 
їм треба пропонувати багату білками дієту та достатньо свіжих 
фруктів і овочів.

27. Є аксіомою те, що діти не мають народжуватись у тюрмах; 
схоже, що в державах Ради Європи існує практика переведення 
вагітних жінок, у певний момент, із ув’язнення до лікарень.

Утім, час від часу Комітету стає відомо про випадки, коли 
вагітних жінок наручниками або в інакший спосіб фіксують до 
ліжок або інших меблів під час гінекологічних обстежень і / або 
пологів. Такий підхід є абсолютно неприпустимим і безумовно 
класифікується як нелюдське і принизливе поводження. Пот-
реби безпеки можна задовольняти і слід задовольняти зовсім 
інакшими методами. 

28. Багато ув’язнених жінок мають на піклуванні дітей 
або інших осіб, чиє благополуччя може потерпати внаслідок 
ув’язнення піклувальниці1.

У цьому контексті особливо проблемним питанням є те, чи 
немовлятам та малим дітям можна перебувати у в’язниці ра-
зом із матір’ю, і якщо можна, то як довго. На це питання важко 
знайти відповідь, бо, з одного боку, в’язниця безумовно не може 
бути належним середовищем для немовляти чи малої дитини, 
а, з іншого боку, примусове розлучення матерів і малолітніх ді-
тей є вкрай небажаним.

29. На погляд Комітету, основним міркуванням в усіх випад-
ках має бути благополуччя дитини. Це, зокрема, означає, що 
будь-який передпологовий і післяпологовий догляд у місці поз-
бавлення волі має дорівнювати догляду, який надається поза ме-
жами пенітенціарної системи. Якщо немовлята чи малі діти пере-
бувають у тюремному середовищі, поводження з ними має бути 
під наглядом спеціалістів у сферах соціальної роботи і дитячого 
розвитку. Основною метою має стати створення сприятливого 

1 Дивись також Рекомендацію 1469 (2000) Парламентської Асамблеї Ради Європи 
щодо матерів та дітей у в’язницях.
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для дитини середовища, вільного від видимих ознак перебуван-
ня за ґратами, без брязкоту ключів і охоронців у формах. 

Також необхідно подбати, щоби у діточок, які зростають у 
в’язницях, нормально розвивались моторні та когнітивні на-
вички. Зокрема, їм треба виділити достатньо місця для ігор 
і фізичних вправ, а також, коли це можливо, дозволяти зали-
шати заклад і дізнаватись про звичайне життя за його стінами. 

Сприяння участі в догляді за дитиною інших членів роди-
ни (наприклад, батька дитини), поза межами закладу, також 
допоможе зменшити тягар, який лежить на ув’язненій піклу-
вальниці. Якщо таке не є можливим, варто обміркувати варіант 
влаштування дитини в заклад ясельного типу. Завдяки цьому 
ув’язнені жінки зможуть брати участь у роботі чи інакших ви-
дах передбаченої для тюрми діяльності в більшій мірі, ніж це 
було би можливим за інших обставин. 

Питання гігієни і здоров’я
30. Комітет вважає за доцільне привернути увагу до низки 

питань гігієни і здоров’я, коли потреби позбавлених волі жінок 
значно відрізняються від потреб чоловіків. 

31. Особливі гігієнічні потреби жінок мають задовольня-
тись належним чином. Особливого значення набувають зруч-
ний доступ до санітарних вузлів та приміщень для миття, без-
печне позбавлення від просякнутих кров’ю гігієнічних засобів, 
а також забезпечення відповідними гігієнічними засобами на 
кшталт гігієнічних прокладок і тампонів. Ненадання таких 
предметів першої необхідності може саме по собі означати по-
водження, що принижує гідність людини. 

32. Також суттєво, щоби охорона здоров’я позбавлених 
волі осіб відповідала стандартному рівню медичного обслугову-
вання у відповідній країні. 

Що стосується жінок, позбавлених волі, то забезпечення до-
держання зазначеного вище принципу потребуватиме надан-
ня їм медичних та інших послуг медичними і сестринськими 
кадрами, які отримали спеціальну підготовку щодо охорони 
здоров’я жінок і, зокрема, обізнані в гінекології. 
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Більш того, профілактично-медичні заходи, які мають осо-
б ливе значення для жінок (наприклад, обстеження задля ви-
явлення раку грудей або матки) і здійснюються серед прожи-
ваючого у країні жіноцтва, мають також пропонуватись тим 
жінкам, яких позбавлено волі. 

Рівні можливості щодо охорони здоров’я також означають, 
що позбавлені волі жінки мають таке ж право на особисту не-
доторканність і право приймати важливі для свого здоров’я 
рішення, як усі інші жінки. Зокрема, якщо жінки, котрі не поз-
бавлені волі, можуть скористатись так званими «ранковими» 
пігулками для відвернення небажаної вагітності і/ або якось в 
інакший спосіб перервати вагітність на її подальших стадіях, 
позбавленим волі жінкам слід надавати такі ж можливості. 

33. Обов’язково, щоби позбавлені волі особи, котрі роз-
почали лікувальний курс до ув’язнення, могли продовжити 
його після поміщення в заклад, де їх утримуватимуть. У ць-
ому зв’язку слід подбати про забезпечення місця утримання 
належними запасами спеціальних медичних засобів, які необ-
хідні жінкам. 

Що стосується, зокрема, контрацептивних таблеток, то вар-
то пригадати, що подібні препарати подеколи прописують в 
інакших, ніж попередження вагітності, цілях (наприклад, для 
полегшення сильного менструального болю). Той факт, що пе-
ребування жінки у закладі позбавлення волі може саме по собі 
значно зменшити вірогідність зачаття, не є достатньою причи-
ною для незастосування зазначених медичних засобів.

VII. Боротьба з безкарністю

Витяг з 14-ої Загальної доповіді [CPT/Inf (2004) 28]

25. Мотивом існування КЗК є саме запобігання катуванням 
та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню 
чи покаранню. Пильна увага Комітету зосереджена, передовсім, 
на майбутньому, аніж на минулому, тим не менш, невід’ємною 
складовою завдання Комітету щодо превентивних кроків є оці-
нювання результативності від вжитих заходів у випадках, коли 
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мало місце жорстоке поводження, з огляду на те, який вплив 
такі заходи можуть спричинити в майбутньому. 

Віра в можливість заборони катувань та інших форм жор-
стокого поводження опиняється під загрозою кожного разу, 
як тільки посадові особи, що мають нести відповідальність за 
подібні зловживання, уникають відповідальності за свої дії. 
Якщо після появи інформації, в якій йдеться про жорстоке по-
водження, не з’являється швидка та дієва відповідь, тоді ті, хто 
схильний до застосування жорстокого поводження по відно-
шенню до позбавлених волі осіб, швидко увірують — і зовсім 
небезпідставно — що вони можуть чинити так безкарно. Всі зу-
силля, спрямовані на ствердження правозахисних принципів 
через політику ретельного підбору персоналу та професійної 
підготовки будуть підірвані. В разі, коли не вдасться вжити 
ефективного реагування, відповідні особи — колеги, старше 
керівництво, органи, що проводять розслідування — неминуче 
стають учасниками процесу корозії цінностей, що складають 
основи демократичного суспільства. 

І, навпаки, коли перед судом, відповідаючи за свої дії чи по-
милки, постають посадові особи, які віддають розпорядження, 
дозволяють, пробачають або чинять катування чи жорстоке 
поводження, це, безсумнівно, сигналізує про те, що ніхто не 
буде миритись з подібним поводженням. Окрім свого значного 
стримувального значення, така інформація переконає громад-
ськість також і в тому, що ніхто не стоїть вище закону, навіть 
ті, хто несе відповідальність за дотримання його норм. Усві-
домлення факту, що ті, хто несе відповідальність за жорстоке 
поводження, постали за це перед судом, справить корисний 
вплив і на жертви. 

26. Боротьба з безкарністю має починатись в рідних стінах 
відповідної інституції (серед поліцейського або в’язничного 
персоналу, у військовому підрозділі тощо). Дуже часто у ви-
падках, коли з’являються твердження про випадки жорстоко-
го поводження, корпоративний дух призводить до готовності 
солідаризуватись і приходити одне одному на виручку, та на-
віть приховувати протизаконні дії з боку колег. Слід вжити 
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конкретних дій використовуючи навчання та конкретні при-
клади для того, щоб сприяти встановленню такої культури, за 
нормами якої буде вважатись непрофесійним — і ризикованим 
в плані професійного росту — працювати або ж бути у тісних 
стосунках із колегами, які вдаються до жорстокого поводжен-
ня, натомість має вважатись почесним та професійно заохочу-
ватись належність до тих, хто утримується від подібних дій. 

Має існувати такий мікроклімат, в якому вважатиметь-
ся за правильне повідомлення про застосування жорстокого 
поводження будь-ким із колег; має бути усвідомлене те, що 
вина за жорстоке поводження поширюється від справжнього 
винуватця на кожного, хто знає або ж повинен знати про те, 
що мало місце застосування жорстокого поводження, і не ро-
бить нічого, аби запобігти цьому або повідомити про це. Це 
означає, що слід запровадити чітку процедуру повідомлення 
та визначити засоби захисту осіб, які сигналізуватимуть про 
подібні випадки.

27. В багатьох країнах, що їх відвідав КЗК, катування або 
такі дії, як жорстоке поводження під час виконання службо-
вих обов’язків, застосування сили для отримання зізнання, 
перевищення повноважень і т. п. кваліфікуються як окремі 
види кримінального злочину, що тягнуть за собою порушення 
кримінальної справи. КЗК схвалює існування подібних право-
вих положень. 

Однак, КЗК відзначив, що в окремих країнах органи влади, 
які мають провадити розслідування, наділені значними диск-
реційними повноваженнями порушувати кримінальну справу 
та проводити попереднє розслідування тоді, коли інформація 
про можливе жорстоке поводження з позбавленими волі осо-
бами вже оприлюднена. На думку Комітету, навіть у разі від-
сутності формальної скарги, такі органи влади повинні бути 
зобов’язані за законом відкривати кримінальну справу та 
розпочинати розслідування відразу, як тільки вони отриму-
ють достовірну інформацію з будь-якого джерела про те, що 
позбавлені волі особи стати жертвою жорстокого поводжен-
ня. У зв’язку із цим слід зауважити, що правові рамки відпові-
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дальності будуть посилені, якщо посадові особи (поліцейські, 
керівництво в’язниць і т. д.) будуть формально зобов’язані 
повідомляти негайно відповідні органи в разі, як тільки їм ста-
не відомою будь-яка інформація, що вказуватиме на жорстоке 
поводження. 

28. Існування відповідних правових положень саме по собі 
не є достатньою гарантією того, що будуть вжиті відповідні 
кроки у випадках, коли йдеться про можливе жорстоке повод-
ження. Належна увага має бути приділена тому, щоб уповно-
важені органи усвідомили той важливий обов’язок, який вони 
мають виконувати у зв’язку із цим. 

Той факт, що особи, які утримуються органами охорони 
правопорядку, повинні постати перед органами провадження 
слідства або суду, надає затриманим особам дійсну можливість 
вказати на те, чи були вони піддані жорстокому поводженню. 
Окрім цього, навіть за відсутності формальної скарги, ці орга-
ни можуть своєчасно вжити необхідних заходів, якщо існують 
інші ознаки (напр. помітні ушкодження або рани, загальний 
вигляд або ж загальна поведінка особи) того, що жорстоке по-
водження могло мати місце. 

Однак, під час здійснення своїх візитів КЗК часто зустрічав-
ся з особами, які стверджували, що вони подавали скарги про 
жорстоке поводження, якому їх було піддано, прокурорам або 
суддям, однак особи, яким були адресовані скарги, зовсім не 
виказували інтересу до цієї теми, при тому, що скаржники мали 
ушкодження або рани на видимих ділянках тіла. Подібний сце-
нарій інколи підтверджувався і фактами, які встановлював 
КЗК. Наприклад, недавно Комітет познайомився із судовою 
справою, в якій, окрім зроблених записів про скарги на жорсто-
ке поводження, були зафіксовані також і різні синці та набряки 
на обличчі, ногах та спині особи, що подала скаргу. Незважаю-
чи на те, що зафіксована в матеріалах справи інформація мог-
ла вважатись за безсумнівний доказ застосування жорстокого 
поводження, відповідні органи не розпочали розслідування у 
зв’язку з цим і були не в змозі надати правдоподібні пояснення 
своєї бездіяльності. 
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Нерідко також має місце ситуація, коли особи бояться за-
являти свою скаргу про жорстоке поводження, якому їх було 
піддано, через те, що коли вони постають перед прокурором чи 
суддею, там в той же час є присутні ті ж самі представники ор-
ганів охорони правопорядку, які їх перед цим допитували, або 
ж цих осіб безсумнівно переконали не робити подібних заяв, 
мотивуючи тим, що це не в їхніх інтересах.

Є нагальним питання про те, щоб прокурори або судді вжи-
вали рішучих дій в разі отримання будь-якої інформації, яка 
вказуватиме на те, що мало місце жорстоке поводження. 

Вони також повинні проводити процедуру таким чином, 
щоб особи, яких це стосується, мали реальну можливість зро-
бити заяву про те, в який спосіб з ними поводились. 

29. Адекватне оцінювання повідомлень про жорстоке по-
водження завжди буде непростою задачею. Окремі види жорс-
токого поводження (наприклад, коли особу душать чи застосо-
вують електрошок) не залишають по собі помітних слідів, або 
ж не залишають зовсім ніяких слідів, якщо їх застосовували зі 
знанням справи. Так само і у випадках, коли осіб примушують 
стояти, сидіти навколішки чи перебувати в іншій незручній позі 
впродовж кількох годин поспіль чи позбавляють їх сну дійсно 
не залишається слідів, які можна чітко ідентифікувати. Навіть 
удари по тілу можуть залишити по собі лише незначні сліди, 
які важко помітити і які швидко зникають. З цього випливає, 
що в разі, коли заяви про подібні форми жорстокого поводжен-
ня надходять до органів прокуратури чи суду, то ці органи по-
винні бути особливо пильними і в тому, щоб не концентрувати 
непотрібну увагу на питанні про відсутність фізичних слідів. 
Це ще в більшій мірі стосується випадків, коли жорстоке по-
водження, про яке повідомляється, має, в основному, психо-
логічний характер (сексуальне приниження, загроза життю 
чи здоров’ю ув’язненої особи та/або членів її сім’ї і т.п.). Для 
правильної оцінки достовірності скарг на жорстоке поводжен-
ня може постати необхідність збору свідчень від усіх осіб, яких 
це стосується, своєчасного відвідання з інспекцію місця подій 
та/або здійснення огляду лікарями-фахівцями. 
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Кожного разу, коли особа, яку підозрюють у скоєнні кримі-
нального злочину, подає до судді або прокурора скаргу на 
жорстоке поводження, такі скарги повинні бути зафіксовані в 
письмовому вигляді; негайно має бути видане розпорядження 
щодо проведення медичної експертизи (якщо це необхідно, то 
слід здійснити огляд психіатром-судмедекспертом), а також 
мають бути вжиті необхідні кроки для забезпечення того, щоб 
на підставі таких скарг було проведене належне розслідування. 
Такий підхід має застосовуватись незалежно від того, чи особа-
скаржник має видимі сліди зовнішніх ушкоджень, чи ні. Навіть 
за відсутності сформульованої скарги про жорстоке поводжен-
ня має бути запропонована медична експертиза у випадках, 
коли є інші підстави вважати, що особа могла стати жертвою 
жорстокого поводження. 

30. Важливо також, щоб було усунуто перешкоди для досту-
пу особи (яку можуть позбавити волі, не доставляючи при цьо-
му до прокурора або до судді), що скаржиться на жорстоке з 
нею поводження, до лікаря, який уповноважений видавати до-
кумент-сертифікат судово-медичної експертизи, що визнаєть-
ся суддівськими та прокурорськими органами. Доступ до та-
кого лікаря не повинен залежати, наприклад, від попереднього 
дозволу органів, які проводять розслідування. 

31. КЗК в окремих своїх доповідях про візити до країн мав 
можливість давати оцінку органам, які були вповноважені 
проводити офіційне розслідування та порушувати криміналь-
ну справу або дисциплінарне розслідування у справах, в яких 
йшлось про скарги на жорстоке поводження. При цьому Комі-
тет враховував судову практику Європейського суду з прав лю-
дини, так само як і стандарти, що захищаються міжнародними 
правовими документами. Сьогодні вже є визначеним принци-
пом те, що результативне розслідування справи, яке дає змогу 
визначити та покарати відповідальних за жорстоке поводжен-
ня осіб, є необхідним для того, щоб надати практичного змісту 
забороні катувань та нелюдського, чи такого, що принижує гід-
ність, покарання або поводження. 
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Для того, щоб діяти згідно з цим принципом, передбачаєть-
ся, що органи, яким доручено проводити розслідування, мати-
муть всі необхідні як людські, так і матеріальні ресурси. Окрім 
цього, подібні розслідування повинні відповідати певним ос-
новним критеріям. 

32. Для того, щоб розслідування справи про можливе жор-
стоке поводження було ефективним, важливо, щоб особи, які 
відповідають за проведення такого розслідування, були неза-
лежними від тих, хто фігурує в цій справі. В окремих правових 
системах визначається такий порядок, що всі скарги на жорс-
токе поводження з боку поліції або представників інших пра-
воохоронних органів повинні надійти прокурору, і саме він, а 
не представники поліції, ухвалюють рішення про те, чи варто 
проводити попереднє розслідування за скаргою. КЗК схвалює 
такий підхід. Однак нерідкими є і випадки, коли повсякденна 
відповідальність за проведення розслідування передоручаєть-
ся знову працівникам правоохоронних органів. В подібних 
випадках участь прокурора обмежується наданням інструк-
цій тим посадовим особам, які проводять розслідування спра-
ви, визнанням отриманих результатів та ухваленням рішення 
щодо того, чи слід в даному випадку порушувати криміналь-
ну справу. Важливо також забезпечити, щоб посадові особи, 
яким доручається розслідування справи, не належали до того 
ж підрозділу, до якого належать ті, відносно кого здійснюється 
розслідування. В ідеалі ті, кому практично доручено здійсни-
ти розслідування справи, повинні бути повністю незалежними 
від інституції, щодо якої подана скарга. Окрім того, прокурор 
повинен здійснювати тісний та ефективний контроль за прак-
тичним проведенням розслідування справи щодо можливого 
жорстокого поводження з боку службовців правоохоронних 
органів. Прокурорам слід надати точні вказівки щодо того, 
якого саме нагляду за проведенням слідства від них очікують. 

33. Розслідування щодо можливого жорстокого поводжен-
ня з боку посадових осіб має бути повним і закінченим. Таке 
розслідування повинно дозволити визначити, чи було ви-
правданим застосування сили або інших використаних засобів 
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за обставин даної справи, а також встановити, і, якщо це необ-
хідно, покарати відповідних осіб. Тут йдеться про зобов’язання 
не щодо результату, а щодо засобів. Таке зобов’язання вимагає 
вжити всіх розумних засобів для того, щоб зібрати докази щодо 
фактів, про які йде мова, в тому числі, окрім іншого, встано-
вити особи потерпілих та опитати їх, підозрюваних та мож-
ливих свідків (наприклад, чергових поліцейських або інших 
ув’язнених), конфіскувати засоби, які могли використовува-
тись як знаряддя для жорстокого поводження, а також зібрати 
результати висновків судмедекспертів. Якщо це необхідно, слід 
провести відповідний розтин трупа, що передбачає повний та 
ретельний запис всіх ушкоджень, а також об’єктивний аналіз 
клінічних досліджень, в тому числі й щодо причини смерті. 

Розслідування має бути також проведено в повному обсязі. 
КЗК зустрічався з випадками, коли, всупереч численним пові-
домленням про інциденти та факти, які стосувались можливо-
го жорстокого поводження, проведення розслідування справи 
було невиправдано обмеженим, важливі епізоди та супровод-
жуючі обставини, які вказували на жорстоке поводження, за-
лишались без розгляду. 

34. У зв’язку із цим КЗК бажає чітко зазначити, що у нього є 
серйозні зауваження щодо практики, яка спостерігається в де-
яких країнах і полягає в тому, що співробітники правоохорон-
них органів чи працівники пенітенціарних закладів одягають 
маски чи капюшони з прорізами для очей у випадках здійснен-
ня арешту, проведення допиту чи приборкання заворушень у 
в’язниці. Цілком зрозуміло, що це ускладнюватиме ідентифі-
кацію потенційних підозрюваних в разі подання скарг про жор-
стоке поводження. Подібна практика має перебувати під чіт-
ким контролем і вживатись лише у виключних випадках, коли 
в цьому є нагальна необхідність. Подібна практика може бути 
виправдана в надзвичайно рідких випадках, якщо не взагалі за-
боронена, коли йдеться про місця позбавлення волі. 

Подібним чином, має бути безсумнівно заборонена практи-
ка, яку можна спостерігати в окремих країнах, і яка полягає в 
тому, що поліція надягає затриманим пов’язку на очі. Це може 
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спричинити велику перешкоду для кримінального розсліду-
вання проти тих, хто вдається до катування чи жорстокого 
поводження, що і справді мало місце в декількох конкретних 
випадках, про які стало відомо КЗК. 

35. Для того, щоб бути ефективним, розслідування повинне 
проводитись швидко і без зволікань. КЗК зустрічався з випад-
ками, коли проведення необхідного розслідування здійснюва-
лось із безпідставним запізненням, або ж прокурори чи судді 
явно не вдавались до наданих в їхнє розпорядження правових 
засобів для реагування на скарги чи відповідну інформацію про 
жорстоке поводження. Подібні розслідування були розтягнуті 
на невизначений час або взагалі припинені, і співробітникам 
правоохоронних органів, яких підозрювали у застосуванні жор-
стокого поводження, вдалось повністю уникнути кримінальної 
відповідальності. Іншими словами, відповідь на незаперечні 
докази серйозних порушень була зведена до такого «розсліду-
вання», яке навіть не можна називати цим терміном.

36. Окрім критеріїв, які вже були згадані вище, для прове-
дення ефективного розслідування необхідним є також елемент 
достатнього громадського контролю за розслідуванням спра-
ви або за її результатами з тим, щоб як в теорії, так і на практиці 
мала місце відповідальність за неналежні дії. В різних ситуа-
ціях вимагається різний рівень такого громадського контролю. 
У надзвичайно серйозних випадках може бути поставлено пи-
тання про відповідне публічне розслідування справи. В кожно-
му випадку жертва, (або, в окремих випадках, її родичі) мають 
брати участь в процедурі розслідування в тому необхідному 
обсязі, який потрібен для захисту її законних інтересів. 

37. Дисциплінарне розслідування є додатковим засобом 
проти жорстокого поводження і може здійснюватись пара-
лельно до процедури кримінального розслідування. Дисциплі-
нарна провинність кожного відповідного службовця має бути 
об’єктом систематичного контролю, незалежно від того, чи 
правопорушення, про яке йдеться, було визнане криміналь-
ним злочином. КЗК рекомендував у зв’язку із цим запровади-
ти декілька процедурних гарантій, наприклад, щоб до складу 
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комісій, яким доручено проводити відповідні дисциплінарні 
розслідування в поліції входив, як мінімум, один незалежний 
експерт. 

38. Розслідування можливих дисциплінарних правопору-
шень, вчинених співробітниками правоохоронних органів, 
може бути покладене на департамент внутрішніх розслідувань 
в структурі відповідної служби. Однак КЗК настійливо реко-
мендує створення цілком незалежних органів розслідування. 
Подібний орган повинен мати повноваження видавати розпо-
рядження розпочинати проведення дисциплінарного розсліду-
вання. 

Незалежно від формальної структури такого органу роз-
слідування, КЗК вважає, що має бути забезпечена відповідна 
поінформованість населення щодо діяльності цього органу. Ок-
рім можливості для окремих осіб звертатись безпосередньо до 
такого органу зі скаргами на жорстоке поводження, має також 
бути обов’язковим для органів державної влади, зокрема, таких, 
як поліція, реєструвати всі заяви, які потенційно можуть ста-
ти подібними скаргами; для цього слід запровадити відповідні 
формуляри, які підтверджуватимуть отримання скарги і ствер-
джуватимуть тим самим, що це питання буде розглянуте. 

Якщо в якомусь конкретному випадку буде встановлено, 
що дії відповідних посадових осіб можуть бути визначені як 
кримінальні, то цей орган розслідування повинен буз жодних 
зволікань безпосередньо повідомити уповноважені органи 
прокуратури. 

39. Слід забезпечити, щоб особам, які могли постраждати від 
жорстокого поводження з боку співробітників правоохоронних 
органів, не відмовляли звертатись зі скаргами. Наприклад, слід 
уважно стежити за тим потенційним негативним ефектом, який 
приховує у собі можливість звернення таких посадових осіб із 
позовом про дифамацію проти особи, яка нібито безпідставно 
звинуватила їх у жорстокому поводженні. Має бути забезпече-
ний баланс між законними інтересами сторін, що змагаються. 
У зв’язку із цим слід також звернутись і до окремих позицій, 
що вже були викладені в пункті 28. 
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40. Будь-який доказ жорстокого поводження з боку де-
ржавних службовців, який стає очевидним в результаті слу-
хання справи в порядку цивільного судочинства, так само 
має бути ретельно вивчений. Наприклад, у справах, в яких 
йдеться про успішне задоволення позову про відшкодуван-
ня майнової шкоди або ж про досягнення дружнього поза-
судового врегулювання, якщо в основі справи фігурують і 
насильницькі дії з боку поліцейських, КЗК рекомендує здій-
снити незалежний перегляд таких справ. Подібний перегляд 
повинен мати на меті з’ясування того, чи, з огляду на при-
роду і серйозність скарг, які подаються проти відповідних 
службовців поліції, має (знову) бути розглянуте питання 
про порушення кримінального та/або дисциплінарного роз-
слідування. 

41. Є цілком очевидним те, що яким би результативним не 
було проведення розслідування справи, воно не матиме належ-
ного ефекту, якщо покарання, які будуть накладені за жор-
стоке поводження, будуть невідповідними. Якщо жорстоке 
поводження є доведеним, то за цим має слідувати відповідне 
покарання, що справлятиме сильний переконливий вплив. 
І, навпаки, накладення незначного покарання лише породжу-
ватиме атмосферу безкарності.

Звичайно ж, судові органи є незалежними, і, відповідно, 
вільними у визначенні міри покарання в кожному конкретно-
му випадку, виходячи при цьому з норм, визначених законо-
давством. Однак, в цьому наборі норм проглядає чіткий намір 
законодавця: система кримінального судочинства має вироби-
ти чітке ставлення до катувань та інших форм жорстокого по-
водження. Так само і санкції, які накладаються за висновками, 
зробленими в результаті дисциплінарного розслідування, ма-
ють відповідати серйозності самого випадку. 

42. Нарешті, ні в кого не повинен виникати сумнів щодо 
зобов’язань держави боротись із безкарністю. Це буде під-
тримкою крокам, які будуть вживатись на всіх інших рівнях. 
В разі необхідності, такі органи влади повинні, не вагаючись, 
шляхом формальної заяви на найвищому політичному рівні 
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оприлюднити чітке послання про те, що до катування або до 
інших форм жорстокого поводження може бути лише «нульова 
толерантність». 

VIII. Електрошокова зброя

Витяги з 20-ої Загальної доповіді [CPT/Inf (2010)28]

Попередні зауваження

65. Озброєння працівників поліції та інших правоохорон-
них органів електрошоковою зброєю стає все більш пошире-
ною практикою в країнах, у яких КЗК перебував з візитами. 
Комітет також звернув увагу на те, що в деяких країнах подібна 
зброя використовується у місцях позбавлення волі (зокрема у 
в’язницях). Існують різні типи електрошокової зброї, від елек-
трошокових кийків та іншої портативної зброї, що потребує 
безпосереднього контакту з особою, на яку вона спрямовуєть-
ся, до зброї, здатної випускати снаряди, подібні до дротиків, які 
вражають особу, що знаходиться на певній відстані, електрич-
ним розрядом. 

66. Використання електрошокової зброї працівниками пра-
воохоронних та інших державних органів є спірним питанням. 
Існують суперечливі погляди як стосовно специфічних умов, 
що виправдовують її використання, так і потенційних нега-
тивних наслідків для здоров’я, які у зв’язку з цим можуть ви-
никати. Безумовно, що застосуванню цієї зброї, з огляду на її 
особливості, притаманне зловживання. Комітет неодноразово 
збирав достовірні докази того, що ця зброя використовувалася 
для жорстокого або неналежного поводження з особами, поз-
бавленими волі. КЗК також часто отримував твердження про 
те, що затриманим особам погрожували неналежним повод-
женням шляхом використання електрошокової зброї.

67. КЗК вже розглядав питання електрошокової зброї у де-
кількох своїх доповідях за результатами візитів. В наступних 
пунктах Комітет бажає викласти прийняті ним на сьогодні під-
ходи та вказати турбує деякі проблемні аспекти. Комітет буде 
вдячний за коментарі, надані стосовно цієї частини Загальної 
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доповіді, оскільки це допоможе йому розробити норми щодо 
цього складного питання.

Загальні принципи
68. Комітет розуміє бажання державних органів влади за-

безпечити співробітників своїх правоохоронних органів засо-
бами, які дозволяли би їм у більш диференційований спосіб 
реагувати на небезпечні ситуації, з якими вони стикаються. 
Немає жодного сумніву у тому, що володіння менш смертонос-
ною зброєю, такою як електрошокова, може у певних випадках 
дозволити уникнути використання вогнепальної зброї. Однак, 
електрошокова зброя може завдавати сильного болю і, як вже 
вказувалося вище, призводити до зловживань. Отже, рішення 
про оснащення працівників правоохоронних та інших держав-
них органів електрошоковою зброєю повинне прийматися піс-
ля ґрунтовних обговорень на рівні державних законодавчих та 
виконавчих органів. Крім того, критерії застосування електро-
шокової зброї мають бути визначені законодавчим шляхом та 
докладно пояснені в детальних правилах.

69. Комітет вважає, що використання електрошокової зброї 
повинне здійснюватися з дотриманням принципів необхід-
ності, субсидіарності, пропорційності, попередження (коли це 
можливо) та обережності. Ці принципи передбачають, серед ін-
шого, що працівники державних органів, яким видається така 
зброя, повинні пройти відповідну підготовку з її застосування. 
У тому, що стосується електрошокової зброї, здатної випускати 
снаряди, правила її використання повинні безпосередньо спи-
ратися на правила використання вогнепальної зброї.

70. Комітет вважає, що використання електрошокової зброї 
повинне обмежуватися ситуаціями, коли існує реальна та без-
посередня загроза для життя або ризик серйозних поранень. 
Використання такої зброї лише з метою домогтися підкорен-
ня наказу є неприпустимим. Крім того, використання подібної 
зброї повинне дозволятися лише тоді, коли інші, менш приму-
сові методи (переговори або переконання чи методи фізичного 
контролю тощо), виявилися неефективними або непридатни-
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ми, і коли немає ніякої іншої альтернативи використанню за-
собу, що являє собою більший ризик поранень або смерті.

Застосування цих принципів до конкретних ситуацій
71. Застосовуючи ці принципи до конкретних ситуацій, 

КЗК, наприклад, з ясністю висловився проти оснащення 
електрошоковою зброєю членів підрозділів, що відповідають 
за операції з депортації осіб, затриманих за порушення імміг-
раційного законодавства. Так само Комітет висловив рішучі 
застереження щодо використання електрошокової зброї у 
в’язницях (тим більше у закритих психіатричних закладах). 
Застосування електрошокової зброї в таких місцях може бути 
виправданим лише за надзвичайних обставин (наприклад, за-
хоплення заручників) і виключно у тому випадку, якщо така 
зброя буде використовуватися лише спеціально підготовле-
ним для цього персоналом. Не може бути і мови про те, щоб 
електрошокова зброя була частиною стандартного екіпіру-
вання персоналу, що працює в безпосередньому контакті з 
особами, які утримуються у в’язницях або інших місцях поз-
бавлення волі.

72. Електрошокова зброя все частіше використовується під 
час затримань, і були приклади, добре відомі, її невиправдано-
го застосування в цьому контексті (наприклад, неодноразове 
ураження осіб, що лежали на землі, електричним розрядом). 
Очевидно, що використання електрошокової зброї в таких си-
туаціях має бути строго обмеженим. Настанови, з котрими Ко-
мітет ознайомився в деяких країнах і відповідно до яких подіб-
на зброя може застосовуватися у випадках, коли працівники 
правоохоронних органів стикаються з насильством — – або за-
грозою насильства — такого рівня, що вони мають ужити сили, 
щоб захистити себе або інших, мають настільки загальний ха-
рактер, що це залишає всі можливості для несумірних дій у від-
повідь. Якщо електрошокова зброя буде все частіше викорис-
товуватися у випадках чинення спротиву під час затримань, це 
може мати дуже негативний вплив на ставлення громадськості 
до працівників правоохоронних органів.
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73. Зважаючи на межі свого мандату, Комітет утримався від 
зайняття твердої позиції у питанні використання електрошо-
кової зброї в рамках заходів з підтримання або відновлення 
громадського порядку (наприклад, за підтримання порядку 
під час демонстрацій). Незважаючи на це, в світлі принципів, 
викладених вище у пункті 70, використання електрошокової 
зброї в рамках таких заходів може розглядатись як недоречне, 
за виключенням випадків, коли існує реальна та неминуча за-
гроза для життя або ризик серйозних поранень. Відповідні пра-
цівники правоохоронних органів матимуть (або повинні мати) 
у своєму розпорядженні інші засоби захисту та реагування, що 
є спеціально пристосованими до виконання поставлених перед 
ними завдань. Треба відзначити, що деякі служби поліції в Єв-
ропі відмовилися від використання електрошокової зброї при 
підтриманні порядку під час демонстрацій.

74. Окремо слід згадати про електрошокові ремені та інші 
подібні засоби. Комітет чітко заявив про свою незгоду з вико-
ристанням такого роду пристроїв для здійснення контролю за 
пересуванням утриманих осіб, ї це як в місцях позбавлення 
волі, так і поза ними. Комітет вважає, що такі пристрої за своєю 
суттю є принижуючими гідність особи, яка їх використовує, 
крім того дуже високим є ризик їх неправомірного використан-
ня. Для забезпечення безпеки під час пересування утриманих 
осіб можуть і повинні бути знайдені інші засоби.

Інструкції та навчання
75. У разі прийняття рішення про використання електро-

шокової зброї, відповідні органи влади повинні забезпечи-
ти, щоб докладні інструкції було поширено в усіх службах, 
які матимуть у своєму розпорядженні такого роду зброю. 
Крім того, службовці, які зможуть використовувати цю зб-
рою, повинні бути спеціально підібрані — беручи до уваги їх 
стійкість до стресу та розсудливість — та належним чином 
підготовлені. Має бути запроваджено програму навчання 
без відриву від роботи, а також регулярне тестування (див. 
також пункт 80).
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Технічні аспекти

76. Так само, як і у випадку з будь-яким іншим видом зброї, 
перед тим як електрошокова зброя увійде в експлуатацію, вона 
повинна пройти процедуру технічної сертифікації. Така проце-
дура повинна, зокрема, гарантувати, що кількість, тривалість 
та потужність електричних розрядів не буде перевищувати 
безпечний рівень. Комітету стало відомо про випадки, коли 
ув’язнені особи отримували один за одним декілька електрич-
них розрядів. Таке надмірне та непотрібне використання сили 
має безумовно розглядатись як жорстоке поводження. Крім 
того, слід передбачити процедуру регулярного технічного до-
гляду/обслуговування цього типу зброї.

77. Електрошокова зброя повинна бути оснащена пристроєм 
(як правило, чіпом пам’яті), що дозволяв би записувати різну 
інформацію та здійснювати контроль за використанням зброї 
(наприклад, точний час використання, кількість, тривалість та 
потужність електричних розрядів тощо). Записана інформація 
має регулярно перевірятися компетентними органами влади 
(принаймні, кожні три місяці). Крім того, така зброя повинна 
бути оснащена вбудованим лазерним прицілом та відеозапису-
вальним пристроєм, що забезпечували би точне прицілювання 
та запис обставин, за яких вона застосовува лася.

78. Електрошокова зброя, що видається співробітникам пра-
воохоронних органів, може використовуватися різними спосо-
бами, зокрема, в «дистанційному» та «контактному» режимах. 
При роботі в дистанційному режимі зброя викидає снаряди, 
які встромляються в особу, що є суб’єктом впливу, на короткій 
відстані один від одного, породжуючи при цьому електричний 
розряд. У більшості випадків цей розряд викликає загальний 
спазм нервово-м’язової системи, який спричиняє тимчасовий 
параліч та падіння особи. На противагу цьому, при роботі в 
контактному режимі, електроди, що знаходяться на кінці зброї, 
породжують електричну дугу, і коли вони торкаються особи, 
що є суб’єктом впливу, то це викликає в місці контакту дуже 
сильний біль, а іноді опіки шкіри. Комітет серйозно занепо-
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коєний застосуванням електрошокової зброї в цьому режимі. 
Очевидно, що належним чином підготовлені працівники пра-
воохоронних органів матимуть в своєму розпорядженні інші 
численні методи впливу, які вони можуть використовувати, 
коли знаходяться в прямому контакті з особою, яку вони по-
винні вгамувати.

Медичні аспекти
79. Потенційна негативна дія електрошокової зброї на фізич-

не та психічне здоров’я осіб, проти яких вона спрямовується, є 
предметом численних дискусій та дебатів, викликаних, почасти, 
певною кількістю випадків, коли особи помирали невдовзі після 
того, як вони ставали мішенню такої зброї. Навіть якщо дослід-
ження з цього питання залишаються поки що малопереконливи-
ми загалом неостаточними, безперечним є те, що використання 
електрошокової зброї пов’язане зі специфічними небезпеками 
для здоров’я, такими як ризик поранень при падінні особи після 
влучення у неї снарядів або ризик опіку шкіри у разі тривалого 
використання зброї у «контактному» режимі. Через те, що ґрун-
товних досліджень щодо потенційної негативної дії електрошо-
кової зброї на здоров’я особливо вразливих осіб (як-от: люди 
похилого віку, вагітні жінки, діти, особи з проблемами серця) 
проведено не було, КЗК вважає, що у будь-якому разі слід уни-
кати їх використання щодо таких осіб. Використання електро-
шокової зброї проти осіб, що перебувають у стані марення або 
сп’яніння, є іншим чутливим питанням; особи, що перебувають 
у такому психічному стані, можуть не зрозуміти смислу поперед-
ження і стати, натомість, ще більш збудженими у такій ситуації. 
Смерть деяких осіб, що наставала під час затримань, відносили 
до стані їхнього названого медичного стану, зокрема у тому разі, 
коли використовувалася електрошокова зброя. З цієї причини 
треба особливо уважно ставитися до цього питання і уникати за-
стосування електрошокової зброї в цьому випадку і взагалі у си-
туаціях, коли вона здатна збільшити ризик смерті або поранень.

80. Підготовка службовців, яким видається електрошокова 
зброя, повинна передбачати надання інформації про випадки, 
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коли використання такої зброї є, з медичних міркувань, не-
доречним, а також про надання першої допомоги (у випадках 
падіння, опіків, поранень від снарядів, проблем із серцем, буй-
ного стану тощо). Крім того, особи, які були поранені елект-
рошоковою зброєю, повинні, після того, як їх було вгамовано, 
бути поінформовані про те, що її дія є лише тимчасовою.

81. Комітет вважає, що будь-яка особа, проти якої було засто-
совано електрошокову зброю, повинна у всякому разі бути огля-
нута лікарем і, у разі необхідності, госпіталізована. Лікарі та служ-
би швидкої допомоги повинні бути поінформовані про можливі 
фізичні та психічні ураження, пов’язані з використанням елект-
рошокової зброї, та засоби їх лікування. Крім того, особам, проти 
яких була використана електрошокова зброя (та/або їх адвокату, 
на вимогу), має бути видане відповідну медичну довідку.

Процедура, що має місце після інциденту
82. Після кожного випадку використання електрошокової 

зброї слід опитати працівника правоохоронних органів, який 
її застосував. Крім того, докладний звіт про інцидент має бути 
влади направлений до відповідного керівництва. В цьому звіті 
слід вказати конкретні обставини, з огляду на які застосування 
електрошокової зброї вважалося виправданим, спосіб її вико-
ристання та вся інша доречна інформація (присутність свідків, 
наявність інших видів зброї, медична допомога, надана поране-
ним особам тощо). До звіту має бути додано технічну інформа-
цію, записану на електронний чіп, та відеозапис застосування 
електрошокової зброї.

83. Така внутрішня службова процедура повинна супровод-
жуватися елементами зовнішнього контролю. Він може поля-
гати у регулярному інформуванні незалежного органу, відпові-
дального за контроль за роботою правоохоронних служб, про 
всі випадки застосування електрошокової зброї.

84. Якщо виявиться, що застосування електрошокової зброї 
не відповідало існуючим у цій галузі законодавчим нормам або 
правилам, має бути проведене відповідне розслідування (дис-
циплінарне та/або кримінальне).
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОВОДЖЕННЯ 
З УВ’ЯЗНЕНИМИ

Резолюція 45/111 
Генеральної Асамблеї ООН 

від 14 грудня 1990 року

Генеральна Асамблея,
беручи до уваги давнє прагнення Організації Об’єднаних 

Націй до гуманізації кримінального правосуддя і захисту прав 
людини;

беручи до уваги також, що продумана політика попереджен-
ня злочинності і боротьби з нею має важливе значення для ус-
пішного планування економічного і соціального розвитку;

визнаючи, що Мінімальні стандартні правила поводжен-
ня з ув’язненими, прийняті першим Конгресом Організації 
Об’єднаних Націй щодо попередження злочинності і повод-
ження з правопорушниками, мають велике значення і вплив на 
розвиток кримінальної політики і практики;

враховуючи висловлену на попередніх конгресах ООН щодо 
попередження злочинності і поводження з правопорушниками 
стурбованість у зв’язку з різного роду перешкодами, які зава-
жають повному здійсненню Мінімальних стандартних правил;

визнаючи, що повному здійсненню Мінімальних стандарт-
них правил сприятиме чітке формулювання їх основних прин-
ципів;

посилаючись на резолюцію 10 про статус ув’язнених і резо-
люцію 17 про права людини ув’язнених, прийняті сьомим Кон-
гресом Організації Об’єднаних Націй щодо попередження зло-
чинності і поводження з правопорушниками;

посилаючись також на заяву, зачитану на десятій сесії Комі-
тету з попередження злочинності і боротьби з нею Всесвітнім 
альянсом молодих християн, Всесвітньою радою корінних на-
родностей, Комісією церков з міжнародних питань Всесвітньої 
Ради церков, Міжнародною асоціацією допомоги ув’язненим, 
Міжнародною асоціацією працівників освіти за мир у всьому 
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світі, Міжнародною Конфедерацією католицьких благодійних 
організацій, Міжнародною федерацією прав людини, Міжна-
родною радою з навчання дорослих, Міжнародною спілкою 
студентів, які є неурядовими організаціями, що мають кон-
сультативний статус категорії II при Економічній і Соціальній 
Радах;

посилаючись надалі на відповідні рекомендації, що містять-
ся у доповіді Міжрегіональної підготовчої наради для восьмого 
Конгресу ООН щодо попередження злочинності і поводжен-
ня з правопорушниками за темою ІІ „Політика в галузі кримі-
нального правосуддя в зв’язку з проблемами щодо тюремного 
ув’язнення, здійснення інших правових санкцій і альтернатив-
них заходів;

визнаючи, що проведення восьмого Конгресу співпадає з 
Міжнародним роком грамотності, проголошеним Генеральною 
Асамблеєю в її резолюції 42/104 від 7 грудня 1987 року;

бажаючи відобразити перспективу, відзначену сьомим Кон-
гресом, а саме те, що функція системи кримінального право-
суддя полягає в сприянні захисту основних цінностей і норм 
суспільства;

визнаючи доцільність розробки прав людини ув’язнених;
підтверджує Основні принципи поводження з ув’язненими, 

що містяться в Додатку до цієї резолюції, і просить Генераль-
ного секретаря Організації Об’єднаних Націй довести їх до ві-
дома держав-учасниць.

Додаток

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОВОДЖЕННЯ 
З УВ’ЯЗНЕНИМИ

1. Усі ув’язнені користуються повагою, через властиву їм 
людську гідність і значимість.

2. Не допускається ніякої дискримінації за ознакою раси, 
кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних та інших пере-
конань, національного або соціального походження, майнового 
стану, народження чи за іншою ознакою.
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3. Бажано також поважати релігійні переконання і культур-
ні традиції тієї групи, до якої належать ув’язнені, в усіх випад-
ках, коли цього вимагають місцеві умови.

4. Тюрми несуть відповідальність за утримання ув’язнених 
і захист суспільства від правопорушень відповідно до інших 
соціальних завдань будь-якої держави і її основоположних 
обов’язків у сприянні добробуту і розвитку всіх членів суспіль-
ства.

5. За винятком тих обмежень, необхідність яких явно зумо-
влена фактом ув’язнення в тюрму, всі ув’язнені користуються 
правами людини і фундаментальними свободами, викладени-
ми у Загальній декларації прав людини1, та у випадку, коли 
відповідна держава є учасником, Міжнародному пакті про еко-
номічні, соціальні і культурні права2, Міжнародному пакті про 
громадянські і політичні права3 і Факультативному протоколі 
до нього, а також іншими правами, викладеними в інших пак-
тах Організації Об’єднаних Націй.

6. Усі ув’язнені мають право брати участь у культурній і ос-
вітній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток людської 
особистості.

7. Слід докладати і заохочувати зусилля щодо скасування 
одиночного утримання як покарання або щодо обмеження його 
застосування.

8. Необхідно створювати умови, які дають в’язням мож-
ливість займатися корисною винагороджуваною працею, що 
полегшить їхню реінтеграцію на ринку робочої сили їх країн 
і дозволить їм надавати фінансову допомогу своїм сім’ям і ро-
дичам.

9. Ув’язнені користуються медичним обслуговуванням, на-
явним у даній країні, без дискримінації у зв’язку з їх юридич-
ним станом.

1 Резолюція 217A(III)
2 Резолюция 2200A(XXI)
3 Резолюция 2200A(XXI)
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10. За участю і за сприяння громадських і соціальних інсти-
тутів, з належним урахуванням інтересів потерпілих створю-
ються сприятливі умови для реінтеграції колишніх ув’язнених 
у суспільство у найбільш сприятливих умовах.

11. Викладені вище Принципи застосовуються неуперед-
жено.
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ПРАВИЛА ООН 
ЩОДО ЗАХИСТУ НЕПОВНОЛІТНІХ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ ВОЛІ

Резолюція 45/113 
Генеральної Асамблеї ООН 

від 14 грудня 1990 р.

Генеральна Асамблея, 
беручи до уваги Загальну декларацію прав людини, Між-

народний пакт про громадянські і політичні права, Конвен-
цію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або та-
ких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, 
Конвенцію про права дитини, а також інші міжнародні доку-
менти, що стосуються захисту прав і благополуччя молодих 
людей, 

беручи до уваги також Мінімальні стандартні правила по-
водження з ув’язненими, прийняті першим Конгресом Органі-
зації Об’єднаних Націй щодо профілактики злочинності та по-
водження з правопорушниками, 

беручи до уваги далі Звід принципів захисту всіх осіб, що під-
даються затриманню чи ув’язненню в будь-якій формі, схвале-
ний Генеральною Асамблеєю в її резолюції 43/173 від 9 грудня 
1988 року, що міститься у додатку до неї, 

посилаючись на Мінімальні стандартні правила Організа-
ції Об’єднаних Націй, що стосуються справляння правосуддя 
щодо неповнолітніх («Пекінські правила»), 

посилаючись також на резолюцію 21 сьомого Конгресу Ор-
ганізації Об’єднаних Націй щодо профілактики злочинності і 
поводження з правопорушниками, в якій Конгрес закликав до 
розробки правил, що стосуються захисту неповнолітніх, поз-
бавлених волі, 

нагадуючи, що Економічна і Соціальна Рада в розділі II ре-
золюції 1986/10 від 21 травня 1986 просила Генерального сек-
ретаря представити Комітету з профілактики злочинності та 
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боротьби з нею на її десятій сесії доповідь про прогрес, досягну-
тий у справі розробки правил; а також просила восьмий Конг-
рес Організації Об’єднаних Націй з профілактики злочинності 
і поводження з правопорушниками розглянути пропоновані 
правила з метою їх прийняття, 

стурбована умовами та обставинами, за яких неповнолітні 
позбавляються волі в усьому світі, 

усвідомлюючи, що в результаті позбавлення волі неповноліт-
ні стають украй вразливими для зловживань, віктимізації та 
порушення їхніх прав, 

занепокоєна тим, що в багатьох системах не проводиться 
різниця між дорослими та неповнолітніми на різних етапах 
справляння правосуддя і тому неповнолітні утримуються у 
в’язницях і виправних установах разом із дорослими, 

1. підтверджує, що поміщення неповнолітньої особи до вип-
равної установи має завжди застосовуватися як крайній 
захід і протягом мінімально необхідного періоду часу; 

2. визнає, що внаслідок їх надзвичайної вразливості непов-
нолітні, позбавлені волі, потребують особливої уваги та 
захисту і що їх права і благополуччя повинні гарантува-
тися протягом і після періоду позбавлення волі; 

3. із задоволенням відзначає цінну роботу Секретаріату і 
співробітництво, що склалося між Секретаріатом і ек-
спертами, практикуючими юристами, міжурядовими 
організаціями, неурядовими організаціями, особливо 
Організацією «Міжнародна амністія», Міжнародним ру-
хом на захист дітей і Організацією «Радда Барнен Інтер-
нешнл» (Шведська федерація допомоги дітям), а також 
науковими установами, що займаються питаннями прав 
дітей та правосуддя щодо неповнолітніх, при розробці 
проекту Правил Організації Об’єднаних Націй, що сто-
суються захисту неповнолітніх, позбавлених волі; 

4. приймає Правила Організації Об’єднаних Націй, що сто-
суються захисту неповнолітніх, позбавлених волі, які міс-
тяться в додатку до цієї резолюції; 
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5. закликає Комітет профілактики злочинності та бороть-
би з нею розробити заходи для ефективного здійснення 
Правил за сприяння інститутів Організації Об’єднаних 
Націй щодо профілактики злочинності та поводження з 
правопорушниками; 

6. пропонує державам-членам, за необхідності, привести 
своє національне законодавство, політику і практику, 
особливо у сфері підготовки всіх категорій працівників, 
які займаються питаннями правосуддя щодо неповноліт-
ніх, у відповідність з духом Правил і довести їх до відома 
відповідних органів влади і населення в цілому; 

7. пропонує також державам-членам інформувати Гене-
рального секретаря про свої зусилля щодо забезпечення 
застосування Правил у законодавстві, політиці і практи-
ці і регулярно надавати Комітету профілактики злочин-
ності та боротьби з нею доповіді про результати їх втілен-
ня в життя; 

8. просить Генерального секретаря і пропонує державам-
членам забезпечити якомога більш широке розповсюд-
ження тексту Правил всіма офіційними мовами Органі-
зації Об’єднаних Націй; 

9. просить Генерального секретаря проводити порівняльні 
дослідження, домагатися необхідного співробітництва та 
розробляти стратегії поводження з різними категоріями 
молодих правопорушників, що вчиняють серйозні і не-
одноразові правопорушення, та підготувати для подання 
дев’ятому Конгресу Організації Об’єднаних Націй з про-
філактики злочинності і поводження з правопорушника-
ми доповідь, що викладає політику в цій галузі; 

10. просить також Генерального секретаря і настійно за-
кликає держави-члени виділити необхідні ресурси для 
забезпечення успішного застосування і здійснення Пра-
вил, особливо у сфері набору та підготовки всіх категорій 
співробітників, що займаються питаннями правосуддя 
щодо неповнолітніх, а також обміну цими співробітни-
ками; 
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11. настійно закликає всі відповідні органи системи Ор-
ганізації Об’єднаних Націй, зокрема Дитячий фонд Ор-
ганізації Об’єднаних Націй, регіональні комісії та спе-
ціалізовані установи, інститути Організації Об’єднаних 
Націй з профілактики злочинності і поводження з право-
порушниками і всі зацікавлені міжурядові та неурядові 
організації співпрацювати з Генеральним секретарем і 
вжити необхідних заходів для налагодження в рамках їх 
відповідних галузей спеціальної компетенції узгодженої 
та безперервної діяльності щодо сприяння застосуванню 
Правил; 

12. пропонує Підкомісії з запобігання дискримінації і захис-
ту меншин Комісії з прав людини розглянути цей новий 
міжнародний документ з метою сприяння застосуванню 
його положень; 

13. просить дев’ятий Конгрес в рамках окремого пункту 
порядку денного, що стосується правосуддя стосовно 
неповнолітніх, зробити огляд прогресу, досягнутого у 
справі сприяння застосуванню Правил та рекомендацій, 
що містяться в цій резолюції, та їх здійснення. 

68-е пленарне засідання, 
14 грудня 1990 року
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

25.04.2003 № 4 

Про практику застосування судами 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 
та продовження строків тримання під вартою 

на стадіях дізнання і досудового слідства 

 {Із змінами, внесеними згідно з Постановами 
Пленуму Верховного Суду №10 (na010700-04) 
від 11.06.2004 № 15 (v0015700-08 ) від 24.10.2008} 

Право на свободу й особисту недоторканність є одним із 
найбільш значущих прав людини. Частиною 2 ст. 29 Конститу-
ції України ( 254к/96-ВР ) передбачено, що ніхто не може бути 
заарештований або триматися під вартою інакше як за вмо-
тивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 
встановлених законом. Відповідно до цієї норми обрання щодо 
підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту та продовження строків тримання під вартою 
на досудових стадіях процесу віднесено кримінально-процесу-
альним законом виключно до компетенції суду.

Узагальнення практики застосування запобіжного заходу у 
вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під 
вартою показало, що суди України в цілому забезпечують своє-
часний розгляд справ цієї категорії у відповідності із законом. Ра-
зом з тим трапляються випадки неправильного застосування про-
цесуального закону, який регулює судовий розгляд таких справ.

 З метою забезпечення правильного та однакового застосу-
вання кримінально-процесуального законодавства про обран-
ня запобіжного заходу у вигляді взяття під варту і продовжен-
ня строків тримання під вартою, усунення недоліків і помилок, 
які допускаються при цьому судами, Пленум Верховного Суду 
України 
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П О С Т А Н О В Л Я Є: 

1. Звернути увагу судів, що при вирішенні питань, пов’язаних 
із обранням запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 
(ст. 155 Кримінально-процесуального кодексу України (1002-05); 
далі — КПК) і продовженням строків тримання під вартою (ст. 
156 КПК), суди мають додержувати вимог ст. 29 Конституції 
України (254к/96-ВР), ст. 5 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (995_004) (РИМ, 4.XI.1950), 
далі — Конвенції) і ст. 14 КПК (1001-05), відповідно до яких 
обмеження права особи на свободу й особисту недоторканність 
можливе лише в передбачених законом випадках за встанов-
леною законом процедурою. {Абзац перший пункту 1 із зміна-
ми, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду 
№ 15 (v0015700-08) від 24.10.2008}

При вирішенні питання про взяття під варту необхідно 
мати на увазі, що певні категорії осіб мають додаткові гаран-
тії, передбачені Конституцією (254к/96-ВР) або законами 
України. 

2. За змістом ст. 165-2 КПК (1002-05) (зокрема, ч. 7) ви-
рішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту віднесено виключно до компетенції місцевих 
судів. У зв’язку з цим апеляційні суди не вправі брати до про-
вадження і розглядати по суті подання про обрання такого за-
побіжного заходу.

Відповідно до ст. 37 КПК (1001-05) подання про обрання 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту повинно розгля-
датися тим місцевим судом, у районі діяльності якого вчинено 
злочин або провадиться дізнання чи досудове слідство в даній 
справі. Питання про передачу цього подання для розгляду в ін-
ший суд має вирішуватися за правилами, встановленими стат-
тями 38, 39, частинами 2, 3 ст. 40 та ст. 41 КПК. 

3. Роз’яснити судам, що взяття під варту є найбільш суво-
рим запобіжним заходом, у зв’язку з чим він обирається лише 
за наявності підстав вважати, що інші (менш суворі) запобіжні 
заходи, передбачені ст. 149 КПК (1002-05), можуть не забезпе-
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чити виконання підозрюваним, обвинуваченим процесуальних 
обов’язків, що випливають із ч. 2 ст. 148 КПК, і його належної 
поведінки.

Треба мати на увазі, що взяття під варту на стадіях дізнання і 
досудового слідства застосовується лише у випадку, коли особа 
підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який 
законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 1 
ст. 155 КПК) (1002-05), і коли є достатні підстави вважати, 
що ця особа може ухилитися від слідства й суду або виконан-
ня процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істи-
ни у справі чи продовжувати злочинну діяльність (ч. 2 ст. 148 
КПК).

У разі, коли особа підозрюється або обвинувачується у 
вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у 
виді позбавлення волі на строк не більше трьох років, взяття 
під варту допускається лише у виняткових випадках (ч. 1 ст. 
155 КПК) (1002-05). Такими є випадки, коли на підставі наяв-
них у справі фактичних даних із певною вірогідністю можна 
стверджувати, що інші запобіжні заходи не забезпечать належ-
ної поведінки підозрюваного, обвинуваченого. Це можливо, 
наприклад, коли особа не має постійного місця проживання, 
зловживає спиртними напоями чи вживає наркотичні засоби, 
продовжує вчиняти злочини, підтримує соціальні зв’язки не-
гативного характеру, порушила умови запобіжного заходу, не 
пов’язаного з позбавленням волі, раніше ухилялася від слідс-
тва, суду чи виконання судових рішень або ж коли особу підоз-
рюваного взагалі не встановлено. Винятковість даного випадку 
має бути обгрунтована у поданні про обрання запобіжного за-
ходу і в постанові судді. 

4. Керуючись ст. 165-1 КПК ( 1002-05 ), суди повинні вима-
гати від органу дізнання, слідчого чи прокурора, щоб подання 
про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту міс-
тило необхідні реквізити (найменування органу, який вносить 
подання; дані про погодження подання з прокурором (у разі 
внесення його органом дізнання чи слідчим); прізвище, ім’я та 
по батькові особи, щодо якої вноситься подання; дата й місце 
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її народження); посилання на обставини, зазначені у ст. 150 
КПК; дані про злочин, у вчиненні якого особа підозрюється, 
обвинувачується, та його кримінально-правову кваліфікацію; 
підстави для обрання запобіжного заходу.

Суди не повинні брати до провадження подання, внесені 
відповідно до ст. 165-2 КПК (1002-05), якщо на порушення 
ч. 2 цієї статті вони не були погоджені з прокурором, або той 
із ними не погодився, або з подання не зрозуміло, який саме 
прокурор (його посада і прізвище) дав згоду. 

5. Судам необхідно мати на увазі, що відповідно до п. 3 ч. 6 
ст. 106 (1002-05), частин 3 і 4 ст. 165-2 КПК питання про об-
рання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту має бути 
вирішене протягом 72 годин з моменту затримання підозрю-
ваного, обвинуваченого, а в разі перебування особи за межами 
населеного пункту, в якому діє суд, — не пізніше 48 годин з мо-
менту доставки затриманого в цей пункт. Разом з тим надход-
ження до суду подання про взяття затриманої особи під варту 
після закінчення цих строків не є підставою для відмови в його 
розгляді. На таке порушення суддя відповідно до ст. 23-2 КПК 
(1001-05) зобов’язаний реагувати окремою постановою. 

6. За змістом ст. 165-2 КПК (1002-05) матеріали криміналь-
ної справи надають судді для вивчення безпосередньо орган 
дізнання, слідчий, прокурор. Ці матеріали в суді не реєстру-
ються, а вивчатися суддею вони мають у режимі, що забезпечує 
нерозголошення даних досудового слідства. Ознайомлення в 
цьому випадку з кримінальною справою підозрюваного, обви-
нуваченого, їхніх захисників чи законних представників у суді 
законом не передбачено.

У разі відмови органом дізнання, слідчим, прокурором у на-
данні матеріалів кримінальної справи або надання тільки копій 
окремих процесуальних документів суддя повертає подання 
прокуророві без розгляду. 

7. Як випливає з положень ч. 5 ст. 165-2 КПК (1002-05), 
про час і місце розгляду подання суд зобов’язаний через орган 
дізнання, слідчого повідомити прокурора, захисника, закон-
ного представника, вжити заходів до забезпечення органом 
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дізнання, слідчим явки (доставки) в суд підозрюваного, обви-
нуваченого, а також у разі потреби викликати особу, у провад-
женні якої перебуває справа.

У випадках, передбачених частинами 4 і 5 ст. 47 КПК 
(1001-05), суд призначає захисника з дотриманням порядку, 
встановленого ч. 3 цієї статті. 

8. У розгляді подання про обрання запобіжного заходу у виг-
ляді взяття під варту участь прокурора, а також підозрюваного, 
обвинуваченого, щодо якого надійшло подання, є обов’язковою. 
Неявка захисника чи законного представника підозрюваного, 
обвинуваченого, крім захисника у випадках, передбачених час-
тиною першою статті 45 КПК (1001-05) не перешкоджає роз-
гляду подання, якщо їм було повідомлено про його час і місце. 
{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Пос-
тановою Пленуму Верховного Суду № 15 (v0015700-08) від 
24.10.2008}

У разі, коли в поданні порушується питання про взяття 
під варту особи, яка перебуває на волі, і ця особа до суду не 
з’явилась або орган дізнання, слідчий не змогли її туди доста-
вити, суддя відповідно до ч. 4 ст. 165-2 КПК (1002-05) вправі 
розглянути подання за правилами, встановленими ч. 5 ст. 165-2 
КПК (за винятком допиту підозрюваного, обвинуваченого), і 
мотивованою постановою дати дозвіл на затримання зазначе-
ної особи й доставку в суд під вартою. Таке затримання мож-
ливе лише за наявності передбачених ст. 148 і ч. 1 ст. 155 КПК 
підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під 
варту.

Після затримання підозрюваного, обвинуваченого і достав-
ки його в суд подання розглядається ще раз.

Час, протягом якого особа доставлялася до населеного пун-
кту, в якому діє суд (у тому числі в порядку екстрадиції з тери-
торії іншої держави), до строку тримання під вартою, визначе-
ного ст. 156 КПК (1002-05), не зараховується. 

9. Подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взят-
тя під варту розглядається за процедурою, встановленою ч. 5 
ст. 165-2 КПК (1002-05). У судовому засіданні суддя оголо-
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шує, яке подання розглядатиметься; з’ясовує, хто з учасників 
розгляду з’явився, необхідні дані про них та роз’яснює їм пра-
ва (заявляти відводи і клопотання в межах предмета судово-
го дослідження, давати пояснення, висловлювати свою думку 
щодо клопотань і пояснень інших учасників розгляду, оскар-
жувати постанову судді); повідомляє своє прізвище, прізвища 
прокурора і секретаря судового засідання, захисника й закон-
ного представника (якщо вони з’явилися); з’ясовує наявність 
відводів та клопотань і вирішує їх; допитує підозрюваного, 
обвинуваченого; в разі потреби бере пояснення в особи, у про-
вадженні якої перебуває справа; заслуховує думку прокурора, 
захисника, законного представника й ухвалює постанову.

Оскільки ст. 84 КПК ( 1001-05 ) передбачено обов’язкове 
ведення протоколу в судових засіданнях суду першої інстанції, 
він ведеться і під час розгляду подання про обрання запобіж-
ного заходу у вигляді взяття під варту. 

10. Звернути увагу судів на те, що під час судового розгля-
ду подання органу дізнання, слідчого чи прокурора про взяття 
під варту предметом дослідження є ті обставини, з якими закон 
пов’язує можливість обрання цього запобіжного заходу (ст. 148 
і ч. 1 ст. 155 КПК) ( 1002-05 ).

Розглядаючи подання, суддя з’ясовує, чи є підозра у вчи-
ненні особою злочину або обвинувачення останньої обгрунто-
ваними, тобто чи є в розпорядженні органу дізнання, слідчо-
го встановлені у визначеному законом порядку достатні дані, 
що свідчать про наявність ознак злочину, вчиненого саме цією 
особою (ними можуть бути заяви й повідомлення про злочин, 
явка з повинною, документи, складені за результатами опера-
тивно-розшукової діяльності, протоколи слідчих дій, висновки 
експертиз тощо).

Якщо питання про взяття під варту вирішується до пору-
шення кримінальної справи щодо затриманої особи, суддя по-
винен перевірити, чи мали місце передбачені частинами 1 та 
2 ст. 106 КПК (1002-05) підстави для затримання, чи наведені 
вони у відповідній постанові органу дізнання і чи зазначено в 
ній, у вчиненні якого саме злочину підозрюється особа та як 



528

Європейський суд з прав людини. Судова практика

він кваліфікується за статтями Кримінального кодексу Укра-
їни (2341-14).

У разі, коли подання стосується особи, щодо якої порушено 
кримінальну справу, суд має дослідити, чи наявні передбачені 
ст. 94 КПК (1002-05) приводи й підстави до її порушення і чи 
зазначено в постанові кримінальний закон, за ознаками якого 
порушено справу.

Коли питання про застосування запобіжного заходу у виг-
ляді взяття під варту вирішується щодо обвинуваченого, необ-
хідно також перевірити, чи є у справі докази, що вказують на 
вчинення злочину саме цією особою, чи відповідає постанова 
про притягнення її як обвинуваченого вимогам ст. 132 КПК 
(1002-05), чи було пред’явлено обвинувачення з додержанням 
вимог ст. 140 КПК.

При розгляді подання про взяття під варту суддя не вправі 
досліджувати докази, давати їм оцінку, в інший спосіб пере-
віряти доведеність вини підозрюваного, обвинуваченого, роз-
глядати й вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд 
під час розгляду кримінальної справи по суті.

Досліджуються також обставини, які відповідно до ст. 150 
КПК (1002-05) мають бути враховані при обранні запобіжного 
заходу: вік підозрюваного, обвинуваченого, стан здоров’я, сі-
мейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання. 
З’ясовуються дані про попередні судимості, соціальні зв’язки 
особи, її схильності (чи вживає наркотики, алкогольні напої 
тощо), спосіб життя, поведінку під час провадження в цій або 
іншій кримінальній справі (чи не ухилялася раніше особа від 
слідства, суду або виконання судових рішень, чи не вчинювала 
злочини проти правосуддя).

Дослідженню підлягають і відомості, що вказують на існу-
вання факторів, обставин чи моральних цінностей, які можуть 
свідчити про те, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваю-
чи на волі, не порушуватиме покладених на нього процесуаль-
них обов’язків та не займатиметься злочинною діяльністю.

Може бути з’ясовано питання про фінансові можливості пі-
дозрюваного, обвинуваченого чи інших осіб щодо внесення за-
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стави та визначено її розмір, який міг би забезпечити належну 
процесуальну поведінку підозрюваного, обвинуваченого. 

11. Якщо особа, стосовно якої вирішується питання про 
взяття під варту, була затримана в порядку, передбаченому ст. 
106 КПК (1002-05), і оскаржила своє затримання до суду, її 
скарга розглядається разом із поданням про обрання запобіж-
ного заходу у вигляді взяття під варту з додержанням правил, 
передбачених частинами 7 і 8 зазначеної статті. Визнання за-
тримання незаконним не є підставою для відмови в задоволен-
ні подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття 
під варту. 

12. Суддя вправі продовжити строк затримання або затри-
мати підозрюваного, обвинуваченого в порядку, передбачено-
му ч. 8 ст. 165-2 КПК (1002-05), лише з метою додаткового вив-
чення даних про його особу чи для з’ясування інших обставин, 
які мають значення для обрання запобіжного заходу та за на-
явності підстав для його застосування. Таке затримання може 
застосовуватися в разі, коли є сумніви щодо необхідності об-
рання особі запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або з 
метою надання підозрюваному, обвинуваченому, іншим особам 
можливості внести визначену судом заставу.

Постанова судді, ухвалена в порядку, передбаченому ч. 8 
ст. 165-2 КПК (1002-05), має бути мотивована. У ній повинно 
бути також зазначено, які саме дані про особу чи інші обстави-
ни треба додатково з’ясувати, які дії процесуального та непро-
цесуального характеру і ким саме мають бути вчинені.

 У разі, коли питання про обрання запобіжного заходу у 
вигляді взяття під варту вирішується щодо особи, затриманої 
в порядку, передбаченому ст. 106 КПК (1002-05), час, протя-
гом якого вона трималася під вартою, включається до строку 
затримання, продовженого судом відповідно до ч. 8 ст. 165-2 
КПК.

Якщо після закінчення строків тимчасового затримання 
орган дізнання, слідчий або прокурор не порушили питання 
про розгляд подання по суті, провадження за ним має бути за-
крито. 



530

Європейський суд з прав людини. Судова практика

13. Роз’яснити судам, що обов’язковою умовою взяття під 
варту (виходячи з його правової природи) має бути обгрунто-
вана впевненість судді в тому, що більш м’які запобіжні заходи 
можуть не забезпечити належної поведінки підозрюваного, об-
винуваченого.

Відмовивши у взятті під варту, суд вправі обрати інший за-
побіжний захід, передбачений ч. 1 ст. 149 КПК (1002-05). При 
цьому суд вільний у виборі виду запобіжного заходу, але має 
обрати такий, що забезпечить належну процесуальну поведін-
ку підозрюваного, обвинуваченого та виконання ним процесу-
альних обов’язків.

Відмова суду у взятті під варту не перешкоджає слідчому (за 
погодженням із прокурором) або прокурору повторно зверну-
тися до суду з відповідним поданням у тій самій кримінальній 
справі за умови одержання нових даних, що свідчать на користь 
застосування саме цього запобіжного заходу. 

14. Порушення кримінальної справи за фактом вчинення 
злочину (а не щодо конкретної особи чи осіб) не є підставою 
для відмови судом у вирішенні питання про обрання запобіж-
ного заходу особі, яка підозрюється або обвинувачується у вчи-
ненні злочину. 

15. Суди мають дотримувати вимог щодо змісту постанови 
про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, пе-
редбачених ч. 2 ст. 165-1 КПК ( 1002-05 ). У мотивувальній час-
тині цієї постанови, зокрема, зазначаються думка прокурора 
щодо обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та 
пояснення підозрюваного, обвинуваченого, його захисника та 
законного представника у разі їх участі у розгляді подання, під-
стави для обрання такого заходу, мотивується висновок про їх 
наявність, наводяться аргументи на користь того, що підозрю-
ваний, обвинувачений може ухилятися від слідства й суду чи 
від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встанов-
ленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність і 
що застосування більш м’яких, ніж взяття під варту, запобіжних 
заходів може не забезпечити його належної процесуальної по-
ведінки. Якщо цей захід застосовується у справі про злочин, за 
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який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі 
на строк до трьох років включно, в постанові має бути зазначе-
но, чому даний випадок є винятковим. У ній також наводяться 
мотиви, з яких суд не погодився з висунутими під час розгляду 
подання доводами підозрюваного, обвинуваченого, захисника 
чи законного представника. {Абзац перший пункту 15 із зміна-
ми, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду 
№ 15 ( v0015700-08 ) від 24.10.2008}

Постанова про відмову в обранні підозрюваному, обвинува-
ченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту повинна 
містити обгрунтування такого рішення та мотиви, з яких суд не 
погодився з доводами, викладеними в поданні або висловлени-
ми під час його розгляду особою, у провадженні якої перебуває 
справа, чи прокурором.

Якщо суддя, відмовляючи у взятті під варту, відповідно до 
ч. 6 ст. 165-2 КПК (1002-05) обирає інший запобіжний захід, 
у мотивувальній частині постанови обгрунтовується застосу-
вання саме цього заходу, а в резолютивній зазначається, який 
захід застосовано, а також наводиться перелік обов’язків, які 
у зв’язку з цим покладаються на підозрюваного, обвинуваче-
ного. 

16. Відповідно до ч. 3 ст. 165-1 КПК (1002-05) постанова 
судді про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжно-
го заходу у вигляді взяття під варту чи про відмову в цьому 
має бути негайно оголошена під розписку особі, щодо якої її 
ухвалено. Одночасно цій особі роз’яснюються порядок і строки 
оскарження постанови.

У разі обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіж-
ного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, йому по-
винно бути під розписку роз’яснено, в чому полягає цей захід, 
обов’язки, які покладаються на нього у зв’язку із застосуван-
ням останнього, та наслідки їх порушення (ч. 4 ст. 165-1 КПК) 
(1002-05).

Копія постанови судді про обрання запобіжного заходу у 
вигляді взяття під варту негайно надсилається особі, яка внесла 
подання. Якщо такий запобіжний захід обраний щодо депутата 
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місцевої ради, про це повідомляється відповідна місцева рада. 
У разі прийняття такого рішення щодо іноземного громадяни-
на копія постанови надсилається до Міністерства закордонних 
справ України.

Постанова судді про взяття під варту виконується органом, 
який порушив перед судом питання про обрання цього за-
побіжного заходу, або, за дорученням суду, — органом внутріш-
ніх справ. 

17. Звернути увагу судів на те, що перелік осіб, які відповід-
но до ч. 7 ст. 165-2 КПК (1002-05) вправі подати апеляції на 
постанову судді про обрання запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту чи відмову в його обранні, є вичерпним.

Відповідно до ч. 5 ст. 349 КПК (1003-05) апеляція подається 
безпосередньо до апеляційного суду. Якщо вона в межах стро-
ку, передбаченого ч. 7 ст. 165-2 КПК (1002-05), надійшла до 
суду, який розглядав подання, останній має негайно направити 
її разом із відповідними матеріалами до апеляційного суду.

Згідно з ч. 1 ст. 382 КПК (1003-05) апеляційним судом не-
відкладно витребовується із суду справа, розглянута за подан-
ням про обрання запобіжного заходу. На вимогу апеляційного 
суду може також бути надана кримінальна справа органом чи 
особою, у провадженні яких вона перебуває.

Про час і місце розгляду апеляції негайно повідомляються 
прокурор, а також через місцевий суд, який ухвалив постано-
ву, — підозрюваний, обвинувачений, його захисник і законний 
представник.

Подання апеляцій на постанови судді, ухвалені згідно з ч. 4 
чи ч. 8 ст. 165-2 КПК (1002-05), законом не передбачено. 

18. Роз’яснити судам, що розгляд справи за апеляцією здійс-
нюється в порядку, встановленому ст. 362 КПК (1003-05). При 
цьому судове слідство відповідно до ч. 1 ст. 382 КПК не про-
вадиться. Неявка підозрюваного, обвинуваченого, його захис-
ника, законного представника не перешкоджає розгляду апе-
ляції.

За змістом статей 382 і 366 КПК (1003-05) за результатами 
розгляду апеляції суд постановляє ухвалу про одне з таких рі-
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шень: залишення постанови без зміни, а апеляції — без задово-
лення; скасування постанови і повернення подання на новий 
судовий розгляд до суду першої інстанції; скасування поста-
нови і відмову в обранні запобіжного заходу; скасування поста-
нови і закриття провадження за поданням; зміну постанови.

Скасувавши рішення суду першої інстанції про відмову у 
взятті під варту, апеляційний суд не може обрати цей запобіж-
ний захід. За наявності підстав він у найкоротші строки надси-
лає матеріали провадження за поданням на новий судовий роз-
гляд до відповідного місцевого суду. Однак апеляційний суд 
вправі змінити постанову суду першої інстанції про обрання 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту й обрати інший.

Оскарження в касаційному порядку ухвал апеляційного 
суду щодо постанов місцевих судів, ухвалених відповідно до 
ст. 165-2 КПК (1002-05), законом не передбачено. 

 19. Питання про продовження строків тримання під вартою 
в порядку, передбаченому ст. 165-3 КПК ( 1002-05 ), вирішуєть-
ся суддями відповідно до вимог ст. 156 цього Кодексу.

Строк тримання під вартою може бути продовжений до чо-
тирьох місяців — як суддею, який вирішував питання про об-
рання запобіжного заходу, так і іншим суддею місцевого суду.

Подання про продовження строку тримання під вартою має 
бути розглянуте суддею до закінчення строків, установлених 
ст. 156 КПК (1002-05). Це подання підлягає розгляду лише за 
умови, що воно згідно з ч. 1 ст. 165-3 КПК погоджене з відповід-
ним прокурором та що строки проведення досудового слідства 
продовжені відповідно до ст. 120 КПК.

Вважати правильною практику тих суддів, які при розгляді 
подання про продовження строків тримання під вартою та в 
разі надходження обґрунтованих клопотань про участь обви-
нуваченого та його захисника у розгляді такого подання, ви-
знають обов’язковою явку обвинуваченого та захисника, допу-
щеного до участі у справі відповідно до вимог частини першої 
статті 45 КПК (1001-05). Обвинувачений доставляється в суд, 
наприклад, тоді, коли певні обставини можна з’ясувати тільки 
шляхом його опитування (стан здоров’я, обгрунтованість його 
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заяв про неправильне ведення чи безпідставне затягування 
розслідування справи, наявність у нього бажання й фінансових 
можливостей бути звільненим під заставу тощо). {Абзац чет-
вертий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
Пленуму Верховного Суду № 15 (v0015700-08) від 24.10.2008} 

20. Звернути увагу судів на обов’язковість дотримання пе-
редбаченої ч. 3 ст. 165-3 КПК (1002-05) процедури розгляду 
подання слідчого чи прокурора про продовження строку три-
мання під вартою.

Розглядаючи таке подання, суддя з’ясовує обставини, з яки-
ми закон пов’язує можливість обрання цього запобіжного захо-
ду (статті 148, 150, 155, 165-2 КПК) (1002-05), а також умови, 
за яких продовження строку є можливим (ст. 156 КПК).

Постанова судді про продовження строку тримання під вар-
тою чи відмову в цьому повинна бути мотивованою.

Звернути увагу суддів на те, що при обґрунтуванні рішення 
про продовження строків тримання під вартою слід враховува-
ти вимоги статей 148, 150 КПК (1002-05), статей 5, 6 Конвенції 
(995_004) та положень, встановлених у рішеннях Європейсь-
кого суду з прав людини щодо необхідності дотримання розум-
них строків тримання особи під вартою. {Пункт 20 доповнено 
абзацом четвертим згідно з Постановою Пленуму Верховного 
Суду № 15 (v0015700-08) від 24.10.2008 }

Встановивши підстави для зміни (скасування) запобіжно-
го заходу, суддя своєю постановою відмовляє у продовженні 
строку тримання під вартою і може змінити (скасувати) цей за-
побіжний захід. 

20-1. Подання слідчого, Генерального прокурора України, 
його заступника про продовження строку тримання обвинува-
ченого під вартою з метою закінчення ознайомлення останньо-
го та його захисника з матеріалами кримінальної справи (ч. 8 
ст. 156 КПК (1002-05) суд приймає до свого провадження лише 
за умови, що ці матеріали були пред’явлені обвинуваченому та 
його захисникові не пізніше ніж за місяць до закінчення гра-
ничного строку тримання під вартою, встановленого ч.2 ст. 156 
КПК. Якщо з таким поданням звертається слідчий, воно має 
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бути погоджене з Генеральним прокурором України чи його за-
ступником. 

При розгляді подання суддя апеляційного суду з’ясовує 
причини, з яких місячний термін виявився недостатнім для 
ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, а також пе-
ревіряє наявність підстав для скасування чи зміни запобіжного 
заходу. За змістом закону продовження строку тримання під 
вартою допускається лише в разі, коли ознайомитися з матеріа-
лами кримінальної справи протягом місяця було неможливо з 
поважних причин, — в особливо складних, багатоепізодних чи 
багатотомних справах, у справах про особливо тяжкі злочини 
чи щодо великої кількості обвинувачених тощо.

(Постанову доповнено пунктом 20-1 згідно з Постановою 
Пленуму Верховного Суду N 10 (na010700-04) від 11.06.2004 ) 

 20-2. За змістом частин 2 і 3 ст. 165-3 КПК ( 1002-05 ) за 
результатами розгляду подання суддя апеляційного суду вино-
сить постанову про продовження строку тримання під вартою 
до закінчення ознайомлення обвинуваченого та його захисни-
ка з матеріалами справи або відмовляє у задоволенні подання. 
З урахуванням конкретних обставин справи чи в разі встанов-
лення фактів, які свідчать про зволікання обвинуваченого та 
його захисника з ознайомленням із матеріалами справи, суддя 
може визначити строк, протягом якого воно має бути закінче-
не. В останньому випадку суддя роз’яснює обвинуваченому 
чи його захисникові, що при подальшому зволіканні слідчий 
вправі мотивованою постановою визнати, що вони відмовили-
ся від ознайомлення з матеріалами справи, і, виконавши вимо-
ги статей 220-223 КПК, направити її прокуророві в порядку, 
передбаченому ст. 225 КПК. (Постанову доповнено пунктом 
20-2 згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду № 10 
(na010700-04) від 11.06.2004) 

21. Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу у 
вигляді взяття під варту щодо неповнолітнього, суди мають ке-
руватися ст. 434 КПК (1003-05), згідно з якою до такої особи 
зазначений запобіжний захід може застосовуватись у винятко-
вих випадках, коли це зумовлено тяжкістю злочину, у вчиненні 
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якого вона обвинувачується, за наявності підстав та в поряд-
ку, передбачених статтями 148, 150, 155 КПК (1002-05). Крім 
запобіжних заходів, перелічених у ст. 149 КПК, до цієї особи 
може бути застосований один із заходів, передбачених ст. 436 
КПК, — передача під нагляд батьків, опікунів чи піклувальни-
ків, а якщо вона виховується в дитячій установі, — під нагляд 
адміністрації цієї установи. 

21-1. Звернути увагу судів на те, що постанови про обран-
ня запобіжного заходу та продовження строків тримання під 
вартою з урахуванням вимог статті 62 Конституції України 
(254к/96-ВР) та пункту 2 статті 6 Конвенції (995_004) мають 
бути викладені у формулюваннях, які забезпечують дотри-
мання принципу невинуватості особи.

{Постанову доповнено пунктом 21-1 згідно з Постановою 
Пленуму Верховного Суду N 15 (v0015700-08) від 24.10.2008} 

22. Апеляційним судам необхідно приділяти більше уваги 
питанням, пов’язаним з обранням щодо особи запобіжного за-
ходу у вигляді взяття під варту та з продовженням строків три-
мання під вартою, систематично узагальнювати судову прак-
тику з цих питань і своєчасно вживати передбачених законом 
заходів з метою виявлення та усунення помилок у діяльності 
судів. 

23. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Пле-
нуму Верховного Суду України від 30 вересня 1994 р. № 10 
(v0010700-94) «Про деякі питання, що виникають при засто-
суванні судами законодавства, яке передбачає оскарження до 
суду санкції прокурора на арешт».
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ПРИНЦИПИ МЕДИЧНОЇ ЕТИКИ, 
ЩО СТОСУЮТЬСЯ РОЛІ ПРАЦІВНИКІВ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ОСОБЛИВО ЛІКАРІВ 
У ЗАХИСТІ УВ’ЯЗНЕНИХ АБО ЗАТРИМАНИХ 
ОСІБ ВІД ТОРТУР ТА ІНШИХ ЖОРСТОКИХ, 

НЕЛЮДСЬКИХ АБО ТАКИХ, ЩО ПРИНИЖУЮТЬ 
ГІДНІСТЬ, ВИДІВ ПОВОДЖЕННЯ 

ТА ПОКАРАННЯ 

Прийняті резолюцією 37/194 Генеральної Асамблеї  ООН
від 18 грудня 1982 року 

Генеральна Асамблея, 
посилаючись на свою резолюцію 31/85 від 13 грудня 

1976 року, в якій вона запропонувала Всесвітній організації 
охорони здоров’я підготувати проект кодексу медичної етики, 
який стосується захисту осіб, що піддаються будь-якій формі 
затримання чи тюремного ув’язнення, від тортур та інших жор-
стоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність видів 
поводження та покарання, 

знову висловлюючи свою вдячність Виконавчому комітету 
Все світньої організації охорони здоров’я, який ухвалив на своїй 
шістдесят третій сесії у січні 1979 року схвалити принципи, 
викладені у доповіді під назвою «Розробка кодексів медичної 
етики», додаток до якої містив проект зводу принципів, підго-
товлений Радою міжнародних медичних організацій і названий 
«Принципи медичної етики, що стосуються ролі працівників 
охорони здоров’я у захисті осіб від тортур та інших жорстоких, 
нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводжен-
ня та покарання»,

враховуючи резолюцію 1981/27 Економічної та Соціальної 
Ради від 6 травня 1981 року, в якій Рада рекомендувала Гене-
ральній Асамблеї вжити заходів щодо завершення розробки 
проекту принципів медичної етики на її тридцять шостій сесії,

посилаючись на свою резолюцію 36/61 від 25 листопада 
1981 року, в якій вона ухвалила розглянути проект принципів 
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медичної етики на своїй тридцять сьомій сесії з метою їх при-
йняття, 

будучи стурбована тим, що нерідко представники медич-
ної професії та інші працівники охорони здоров’я займаються 
діяльністю, яку важко узгодити з медичною етикою,

визнаючи, що у світі все ширше розповсюджується практи-
ка, коли важлива медична діяльність виконується працівника-
ми охорони здоров’я, які не мають дозволу або не підготовані в 
якості лікарів, такими як асистенти лікарів, фельдшери, фізіо-
терапевти та санітари, 

з вдячністю нагадуючи про Токійську декларацію стосовно 
Всесвітньої медичної асоціації, що містить Керівні принципи 
для лікарів щодо тортур та інших жорстоких, нелюдських, чи 
таких, що принижують гідність видів поводження та покаран-
ня у зв’язку із затриманням та тюремним ув’язненням, прий-
няті двадцять дев’ятою Всесвітньою медичною асамблеєю, що 
відбулася в Токіо у жовтні 1975 року, 

відзначаючи, що відповідно до Токійської декларації держа-
ви та асоціації професійних працівників, а також інші відповід-
ні організації повинні вжити заходів проти будь-яких спроб 
піддати працівників охорони здоров’я або членів їхніх сімей 
погрозам чи репресіям внаслідок відмови таких працівників 
залишатися байдужими до застосування тортур чи інших видів 
жорстокого, нелюдського, чи такого, що принижує гідність, по-
водження,

підтверджуючи Декларацію про захист усіх осіб від тортур 
та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують 
гідність, видів поводження та покарання, одноголосно прий-
няту Генеральною Асамблеєю в її Резолюції 3452 (ХХХ) від 
9 грудня 1975 року, в якій вона заявила, що будь-яка дія, що 
являє собою тортури чи інші жорстокі, нелюдські чи такі, що 
принижують гідність види поводження та покарання, є обра-
зою людської гідності, порушенням цілей Статуту Організації 
Об’єднаних Націй та порушенням Загальної декларації прав 
людини,
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нагадуючи, що відповідно до статті 7 Декларації, прийнятої 
в Резолюції 3452 (ХХХ), кожна держава повинна забезпечити 
таке становище, за якого всі дії здійснення тортур, як це визна-
чено у статті 1 цієї Декларації, участь у тортурах, співучасть у 
них, підбурювання чи намір піддати тортурам, розглядалися б 
у відповідності з її кримінальними правом як злочини, 

будучи переконана, що за жодних обставин особа, що зай-
мається медичною практикою, яка відповідає медичній етиці, 
незалежно від того, хто отримує ці послуги, не карається і не 
примушується до виконання дій чи до здійснення діяльності 
на порушення медичної етики, але разом з тим таке порушення 
медичної етики, в якому працівники охорони здоров’я, особ-
ливо лікарі, можуть виявитися винними, має тягнути за собою 
відповідальність,

намагаючись запровадити нові норми в цій галузі, які повин-
ні виконувати працівники охорони здоров’я, а особливо лікарі 
та державні службовці, 

1. схвалює Принципи медичної етики, що стосуються ролі 
працівників охорони здоров’я, а особливо лікарів, у за-
хисті ув’язнених чи затриманих осіб від тортур чи ін-
ших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують 
гідність, видів поводження та покарання, які містяться у 
Додатку до цієї Резолюції; 

2. закликає всі уряди забезпечити якнайширше розповсюд-
ження цих Принципів медичної етики спільно з цією 
Резолюцією офіційною мовою даної держави, зокрема 
серед асоціацій медичного та парамедичного персоналу 
та установ, до функцій яких належить затримання чи тю-
ремне ув’язнення; 

3. пропонує всім відповідним міжурядовим організаціям, 
зокрема Всесвітній організації охорони здоров’я і заці-
кавленим неурядовим організаціям довести Принципи 
медичної етики до відома найширшого кола осіб, особли-
во тих, що займаються активною діяльністю у медичній 
та парамедичній галузях. 
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Додаток 

Принципи медичної етики, що стосуються ролі працівників 
охорони здоров’я, особливо лікарів, у захисті ув’язнених 

чи затриманих осіб від тортур та інших жорстоких, 
нелюдських чи таких, що принижують гідність, 

видів поводження та покарання

Принцип 1 
Працівники охорони здоров’я, а особливо лікарі, що забез-

печують медичне обслуговування ув’язнених чи затриманих 
осіб, зобов’язані охороняти їх фізичне та психічне здоров’я та 
забезпечувати лікування захворювань такої ж якості та на та-
кому ж рівні, які забезпечуються особам, що не є ув’язненими 
чи затриманими. 

Принцип 2 
Працівники охорони здоров’я, особливо лікарі, чинять грубе 

порушення медичної етики, а також злочин, відповідно до дію-
чих міжнародних документів, якщо вони займаються активно 
чи пасивно діями, які являють собою участь чи співучасть у 
тортурах, чи інших жорстоких, нелюдських, або таких, що при-
нижують людську гідність видах поводження та покарання, або 
підбурювання до їх вчинення, чи спроби вчинити їх1. 

1 Див. Декларацію про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання [резолюція 3452 
(XXX), додаток], стаття 1 якої свідчить: 
  «1. Для цілей цієї Декларації катування означає будь-яку дію, за допомогою якої 
людині навмисно завдаються сильний біль або страждання, фізичне чи розумове, з 
боку офіційної особи або за її підбурювання з метою отримання від неї або від третьої 
особи інформації або зізнань, покарання її за дії, які вона вчинила або у вчиненні 
яких вона підозрюється, або залякування її чи інших осіб. До цього тлумачення не 
включаються біль або страждання, які виникають тільки через законне позбавлення 
волі, з огляду на стан, властивий цьому або внаслідок цього, тією мірою, наскільки це 
сумісно з Мінімальними стандартними правилами поводження з ув’язненими.

  2. Катування – це посилений і навмисний вид жорстокого, нелюдського або такого, що 
принижує гідність поводження та покарання». Стаття 7 Декларації свідчить: «Кожна 
держава повинна забезпечити таке становище, за якого всі дії здійснення тортур, як це 
визначено у статті 1, розглядалися б відповідно до її кримінального права як злочини. 
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Принцип 3 
Працівники охорони здоров’я, особливо лікарі, чинять по-

рушення медичної етики, якщо вони втягнуті у будь-які інші 
професійні відносини з ув’язненими чи затриманими особа-
ми, метою яких не є виключно обстеження, охорона чи покра -
щення їх фізичного чи психічного здоров’я. 

Принцип 4 
Працівники охорони здоров’я, особливо лікарі, чинять по-

рушення медичної етики, якщо вони: 
а) застосовують свої знання та досвід для сприяння прове-

денню допиту ув’язнених та затриманих осіб таким чином, що 
це може негативно вплинути на фізичне чи психічне здоров’я 
або стан таких ув’язнених чи затриманих осіб та не узгоджу-
ється з відповідними міжнародними документами1; 

b) засвідчують чи беруть участь у засвідченні того, що стан 
здоров’я ув’язнених чи затриманих осіб дозволяє піддавати 
їх будь-якій формі поводження чи покарання, що може мати 
негативний вплив на їх фізичне чи психічне здоров’я і не уз-
годжується з відповідними міжнародними документами, або 
в іншій формі беруть участь у застосуванні будь-якого такого 
поводження чи покарання, яке не узгоджується з відповідними 
міжнародними документами. 

Принцип 5 
Участь працівників охорони здоров’я, особливо лікарів, у 

будь-якій процедурі гамівного характеру стосовно ув’язненої 
чи затриманої особи є порушенням медичної етики, якщо тіль-

Те саме повинно стосуватись дій, які являють собою участь в тортурах, співучасть в 
них, підбурювання чи намір піддати тортурам».

1 Особливо із Загальною декларацією прав людини [Резолюція 217 A (III)], 
Міжнародними пактами про права людини [резолюція 2200 А (XXI), додаток], 
Декларацією про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або 
таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання [резолюція 3452 
(XXX), додаток], а також Мінімальними стандартними правилами поводження 
з ув’язненими [First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the 
Treatment of Offenders: report by the Secretariat (видання Організації Об’єднаних 
Націй, у продажу під № 1956. IV.4), додаток IA].
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ки воно не продиктоване суто медичними критеріями як необ-
хідне для охорони фізичного чи психічного здоров’я або безпе-
ки самої ув’язненої чи затриманої особи, інших ув’язнених чи 
затриманих осіб або персоналу охорони і не створюють загрози 
її фізичному чи психічному здоров’ю. 

Принцип 6 
Не може бути жодних відхилень від викладених вище при-

нципів на жодних підставах, включаючи надзвичайний стан.
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