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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕГЛЯДУ ВИРОКІВ У КОНТЕКСТІ РІШЕННЯ ЄСПЛ 
«ПЄТУХОВ ПРОТИ УКРАЇНИ № 2» 

 

Гловюк І. В. 
доктор юридичних наук, доцент,  

завідувач кафедри кримінального процесу  
Національного університету «Одеська юридична академія»,  

адвокат, АО «Barristers» 

м. Одеса, Україна 

 

Європейський суд з прав людини при розгляді справи «Пєтухов проти 
України (№ 2)» (Application no. 41216/13) констатував порушення ст. 3 Кон-
венції у зв’язку з неможливістю скорочення довічного вироку заявника. Як 
наслідок, з’явилися повідомлення про те, що система довічного покарання в 
Україні порушує права людини [1], що Європейський суд зобов’язав Україну 
реформувати систему перегляду довічного ув’язнення [2]. Відповідно, вини-
кає питання стосовно виконання цього рішення на національному рівні.  

У відповідності до ст. 10 Закону України «Про виконання рішень та засто-
сування практики Європейського суду з прав людини», з метою забезпечення 
відновлення порушених прав Стягувача, крім виплати відшкодування, вжи-
ваються додаткові заходи індивідуального характеру. Додатковими заходами 
індивідуального характеру є: а) відновлення настільки, наскільки це можли-
во, попереднього юридичного стану, який Стягувач мав до порушення Кон-
венції (restitutio in integrum); б) інші заходи, передбачені у Рішенні. Віднов-
лення попереднього юридичного стану Стягувача здійснюється, зокрема, 
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шляхом: а) повторного розгляду справи судом, включаючи відновлення про-
вадження у справі; б) повторного розгляду справи адміністративним органом. 
Враховуючи формулювання ч. 1 ст. 10, перелік заходів, регламентованих ч. 2, 
не є вичерпним.  

Стаття 13 цього ж Закону регламентує заходи загального характеру. Вони 
вживаються з метою забезпечення додержання державою положень Конвен-
ції, порушення яких встановлене Рішенням, забезпечення усунення недоліків 
системного характеру, які лежать в основі виявленого Судом порушення, а 
також усунення підстави для надходження до Суду заяв проти України, 
спричинених проблемою, що вже була предметом розгляду в Суді.  

ЄСПЛ прямо у досліджуваному рішенні у контексті застосування ст. 46 
Конвенції вказав наступне: 

«192. Порушення статті 3 Конвенції, яке Суд визнав в цій справі в зв’язку з 
неможливістю скоротити довічний термін тримання заявника під вартою, 
впливає на багатьох людей. 

193. Суд повторює, що Договірні Держави користуються високим ступе-
нем розсуду при прийнятті рішення про доречну тривалість тюремного 
ув’язнення за окремі злочини. Сам факт того, що довічне увязнення може ві-
дбуватися в повному обсязі, не означає, що воно суперечить статті 3 Конвен-
ції. Відповідно, перегляд довічних ув’язнень не обов’язково призведе до зві-
льнення відповідного увязненого. 

194. Проте, Суд зазначає, що ця справа, в тому, що стосується неможливо-
сті скоротити довічний вирок, розкриває системну проблему, яка закликає до 
здійснення заходів загального характеру. Характер визнаних порушень від-
повідно до статті 3 Конвенції передбачає, що для належного виконання дано-
го рішення від держави-відповідача може знадобитися створення реформи 
системи перегляду довічних вироків. Механізм такого перегляду повинен га-
рантувати розгляд в кожній конкретній справі того, чи виправдане тривале 
ув’язнення на законних пенологічних підставах і має дозволити довічно 
ув’язненим передбачати, з певним ступенем точності, що вони повинні зро-
бити, щоб мати право на звільнення і за яких обставин, відповідно до станда-
ртів, розроблених в прецедентному праві Суду». 

Проте, значно більш цікавим питанням є процесуальні перспективи перег-
ляду справи Пєтухова як додаткового заходу індивідуального характеру.  

Рекомендація N R(2000)2 Комітету міністрів Ради Європи державам-

членам «Щодо повторного розгляду або поновлення провадження у певних 
справах на національному рівні після прийняття рішень Європейським судом 
з прав людини» закликає Договірні Сторони, зокрема, до перегляду своїх на-
ціональних правових систем з метою забезпечення адекватних можливостей 
повторного розгляду справи, включаючи поновлення провадження, у випад-
ках, коли Суд визнав порушення Конвенції, особливо: i) коли потерпіла сто-
рона і далі зазнає значних негативних наслідків рішення, ухваленого на наці-
ональному рівні, – наслідків, щодо яких справедлива сатисфакція не була 
адекватним засобом захисту і які не можна виправити інакше ніж через по-
вторний розгляд або поновлення провадження; ii) коли рішення Суду спону-
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кає до висновку, що a) оскаржене рішення національного суду суперечить 
Конвенції по суті, або b) в основі визнаного порушення лежали суттєві про-
цедурні помилки чи недоліки, які ставлять під серйозний сумнів результат 
оскарженого провадження на національному рівні.  

Саме такими критеріями керується Велика Палата Верховного суду, що 
видно із ряду її постанов. Аналіз зазначених критеріїв показує, що не є реле-
вантними ситуації Пєтухова підстави, що: a) оскаржене рішення національ-
ного суду суперечить Конвенції по суті, та b) в основі визнаного порушення 
лежали суттєві процедурні помилки чи недоліки, які ставлять під серйозний 
сумнів результат оскарженого провадження на національному рівні. Відпові-
дно, залишається лише підстава, що потерпіла сторона і далі зазнає значних 
негативних наслідків рішення, ухваленого на національному рівні, – наслід-
ків, щодо яких справедлива сатисфакція не була адекватним засобом захисту 
і які не можна виправити інакше ніж через повторний розгляд або поновлен-
ня провадження.  

Проте, проблема полягає у тому, що процедура, у межах якої вирішувалося 
питання про помилування, була, попри те, що торкалася вироку, суто адміні-
стративною, а її регламентація, як випливає із рішення ЄСПЛ, не була такою, 
що відповідає юридичній визначеності. Кримінально-процесуальної проце-
дури оскарження такого рішення немає. Рішення жодної судової юрисдикції 
у даному випадку не переглядається, що ставить під сумнів можливість реа-
лізації повноважень ВП ВС у разі звернення до Пєтухова із заявою про пере-
гляд справи за виключною обставиною. Таким чином, як видається, додатко-
вий захід індивідуального характеру у справі Пєтухова шляхом перегляду 
справи ВП ВС натепер застосувати неможливо.  

Вважаємо, що можливий такий алгоритм: звернення до місцевого суду, в ме-
жах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання, з клопо-
танням у порядку п. 14 ст. 537 КПК України (інші питання про всякого роду 
сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку) стосовно оцінки 
можливості звільнення на основі рішення ЄСПЛ. У разі відмови це питання ма-
тиме шанс дійти до ВС, у тому числі ВП як виключна правова проблема.  

Проте, це дуже довга процедура, і торкається лише цієї справи, тому на поря-
док денний знову ж виходить питання стосовно належних заходів загального 
характеру. Як слушно зазначає О.Г. Яновська, ми не маємо забувати про понят-
тя балансу інтересів. Щодо довічно ув’язнених ми маємо розуміти, що це зазви-
чай особи, які скоїли особливо тяжкі злочини – насильницькі злочини, і є жерт-
ви, які від них постраждали, і є незворотні наслідки у вигляді смерті певних 
осіб. Тому баланс інтересів має бути дотриманий. Це не значить, що всіх довіч-
но ув’язнених необхідно одночасно звільнити. Це означає лише те, що країна 
має створити певний правовий механізм, який дасть надію довічно ув’язненим, 
що за сукупності певних умов їх питання буде переглянуто [3]. 

Відповідно, має бути запроваджена процедура у межах стадії виконання 
судових рішень, яка передбачатиме: 

– можливість перегляду строку покарання у разі довічного позбавлення волі; 
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– умови такого перегляду (строк покарання, який має відбути засуджений; 
поведінка засудженого; характеристика адміністрації місця позбавлення волі); 

– процедура судового розгляду клопотання; 
– можливість апеляційного та касаційного оскарження цього рішення.  
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В основі успішного розслідування лежить уміння слідчого працювати з рі-
зними видами доказової та орієнтуючої інформації. Під поняттям «працюва-
ти» ми розуміємо складну інтелектуальну та фізичну роботу слідчого, а та-
кож осіб, які можуть бути залучені ним до процесу розслідування з метою 
отримання від останніх допомоги. Інтелектуальна складова слідчої діяльності 
пов’язана із інформаційно-пошуковою та аналітичною природою слідчої дія-
льності. Фізична складова випливає із постійного морального напруження 
слідчого, що викликане протиправним характером діяння та рівнем відпові-
дальності самої роботи слідчого, а також фактичною завантаженістю, коли у 
його провадженні знаходиться значна кількість кримінальних справ. Тому 
надзвичайно важливою є повнота, усесторонність та своєчасність проведення 
кожної слідчої дії, а особливо – першочергових.  

Однією із найважливіших слідчих дій початкового етапу розслідування, 
від успішності проведення якої досить часто залежить результат розсліду-


