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Сергій Шевченко проти України

Справи, які стосуються права на життя, 
свободи від катувань та поганого поводження

 

C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 

C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ДРУГА СЕКЦІЯ

СПРАВА «СЕРГІЙ ШЕВЧЕНКО пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 32478\02)

Рішення

Страсбург 
4 квітня 2006 року

Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, 
§ 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
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право на життя, свободу від катувань та поганого поводження

У справі «Сергій Шевченко проти України»

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
пані А. Мулароні,
пані Е. Фура-Сандстром,
та пані С. Доллє, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 14 березня 2006 р., виносить 

таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою (№ 32478/02), по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
і основних свобод людини (далі – Конвенція) громадянином Ук-
раїни Сергієм Васильовичем Шевченком (далі – заявник) 3 серпня 
2002 р.

2. Уряд України (далі – уряд) був представлений уповноваже-
ним – пані В. Лутковською.

3. 24 березня 2005 року скарга заявника була направлені на ко-
мунікацію з урядом-відповідачем. Того ж дня Суд вирішив, що може 
бути застосовано пункт 3 статті 29 Конвенції і прийнятність та суть 
скарги будуть розглядатись разом.

ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник є батьком померлого Андрія Шевченка (далі – А.Ш.). 
Він народився в 1944 році в м. Харкові.

5. 3 жовтня 2000 року о 2 годині ночі А.Ш. (старший лейте-
нант Повітряних сил України) був направлений охороняти аеродром 
сполучення Повітряних сил частини А-2491 (далі – Сполучення). 
Йому видали табельну зброю з 16 патронами. Біля 5.40 ранку його 
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знайшли мертвим на гауптвахті з двома вогнестрільними ранами в 
голові.

6. Кримінальне розслідування його смерті було розпочате того 
ж дня слідчим військової прокуратури, капітаном С., який оглянув 
місце злочину. У своєму рапорті він описав положення тіла жертви і 
пістолета Макарова, що лежав біля ноги, заряджений трьома патро-
нами (заряджений магазин пістолета Макарова містить 8 патронів). 
Ніяких слідів боротьби виявлено не було ні на місці злочину ні на 
тілі загиблого. Були виявлені дірки від куль у вікні, на стелі, що 
відповідають кількості використаних патронів. З кишені А.Ш. була 
вилучена чорна чорнильна ручка. У складеному протоколі було вка-
зано, що огляд був проведений командуючим Сполучення полков-
ником В. та засвідчений двома офіцерами Сполучення.

7. За свідченнями заявника, біля 8 години ранку пані Н., спів-
робітниця А.Ш., зайшла до його квартири і побачила, що вона була 
відчинена і підполковник Д. (старший помічник командира Сполу-
чення, далі – СП ) та інші особи проводять обшук.

8. За офіційними документами, обшук квартири померлого був 
проведений о 15.00 годині. Проте старший лейтенант Г. свідчив, що 
йому разом з іншими офіцерами було наказано провести інвентари-
зацію в квартирі А.Ш. під командуванням СП.

9. Заявник і пані Н. стверджували, що А.Ш. зберігав $ 15 000 у 
столі. Під час обшуку грошей знайдено не було. Натомість, старший 
лейтенант Г. (офіцер Сполучення, якого було призначено провести 
розслідування щодо можливого злочину) знайшов передсмертну за-
писку.

10. 4 жовтня 2000 року лейтенантом Г. була допитана пані Н. на 
предмет її стосунків із померлим. Вона заявила, що померлий був 
«дуже розумним, із ним цікаво було спілкуватись» і він ніколи не 
висловлював думок про самогубство. 2 жовтня 2000 року, коли А.Ш. 
збирався на службу, він запросив її до себе.

11. Згідно зі свідченнями генерал-майора О., 3 жовтня 2000 він 
був у Сполученні в зв’язку з трагічним інцидентом. 4 жовтня 2000 
року він інформував Сполучення про випадок, поки що не виклю-
чаючи можливість вбивства, і прочитав деякі уривки з передсмертної 
записки. Проте, інші свідки засвідчили, що генерал-майор нічого не 
казав про вбивство, але зосередив увагу на самогубстві, констатуючи, 
що А.Ш. довгий час готував себе до смерті від власних рук, inter alia 
читаючи окультну філософію, написану Карлосом Кастаньєдою.
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12. Роздруковані копії передсмертної записки були поширені се-
ред персоналу Сполучення старшим помічником командира, який 
надав копію заявникові, коли слідчий відмовив йому зробити ксе-
рокопію оригіналу.

13. Під час допиту заявника 5 жовтня 2000 року, капітан С. за-
уважив, що він майже впевнений, що смерть А.Ш. була самогубст-
вом і відмовився зазначити в протоколі зауваження заявника про 
зникнення $ 15 000.

14. До 10 жовтня 2000 лейтенант Г. допитав ще декількох свід-
ків – переважно тих, які бачили сина заявника в день смерті і тих, 
хто був близько з ним знайомий. Питання переважно стосувались 
настроїв А.Ш. перед інцидентом, його інтересу до філософії Кас-
таньєди та практики окультизму, його схильності до вживання ал-
коголю, наркотиків і чи не грався він зброєю під час виконання 
службових обов’язків.

15. Друзі А.Ш. засвідчили, що померлий був дуже обережним з 
алкоголем і зброєю та був урівноваженою особою, яку всі поважали. 
Свідкам не був відомий факт вживання ним наркотиків і зайняття 
окультизмом. Пан Ск., колишній товариш по кімнаті А.Ш., стверд-
жував, що чув як син заявника казав, що він займався медитацією, 
але сам цього ніколи не бачив. Офіцер відмічав, що померлий зло-
вживав алкоголем, але це було задовго до інциденту, і що він давно 
покинув цю звичку. На думку офіцера і його друзів, А.Ш. не був 
схильний до самогубства. Жоден з тих, хто бачив померлого у день 
його смерті, не відмітили нічого дивного у його поведінці.

16. З 11 жовтня 2000 року напрямок розслідування змінився у 
бік з’ясування питання чи були в А.Ш. вороги і чи не було ніяких 
погроз в його бік. Деяких свідків повторно допитали. Але жоден з 
них не міг відповісти на ці питання.

17. Пан Пк., який стверджував, що був товаришем А.Ш. (хоча 
жоден зі свідків не впізнав його), описав померлого спокійною, пок-
ладистою людиною, але між тим зазначив, що самогубство померло-
го не було для нього несподіванкою. П. І. (стосунки якого з помер-
лим невідомі), який був повторно допитаний 31 жовтня 2000 року, 
також стверджував, що самогубство померлого не було для нього 
несподіванкою. При подальшому допиті цієї особи 9 листопада 2000 
року, п. І. згадав, що в 1996 році він бачив померлого, який курив 
сигарету зі специфічним запахом. Пан Д. засвідчив, що померлий 
вважав себе розумнішим за інших, бо читав філософські книги. Він 
також чув, що А.Ш. займався медитацією.
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18. 26 жовтня 2000 року слідчий відмовився надати заявникові 
статус потерпілого в кримінальному провадженні на підставі того, 
що зібрані докази прямо вказували на те, що його син вчинив са-
могубство.

19. Заявник поскаржився до прокурора. Його скарга на відмову 
у визнанні його жертвою була відхилена. Але, очевидно, слідчому 
були надані деякі інструкції, які ініціювали нову серію допитів осіб, 
які брали участь в обшуку квартири А.Ш. (3 жовтня 2000 року), 
включаючи підполковника Л., генерал-майора О., на початку листо-
пада 2000 року. Підполковник Л. свідчив, що він двічі виніс догану 
померлому, але не думав, що це містило якесь упередження або об-
разу щодо А.Ш.

20. 24 листопада 2000 року військовий прокурор Івано-Фран-
ківського гарнізону інформував заявника, що справа була направле-
на іншому слідчому, і його прохання про надання статусу жертви не 
може бути задоволено.

21. 30 грудня 2000 року помічник прокурора військової проку-
ратури Івано-Франківського гарнізону виділив кримінальну справу 
по факту крадіжки з кримінальної справи по факту смерті А.Ш.

22. Зброя, що була знайдена на місці події, і три патрони з її ма-
газину були дослідженні балістичним експертом. Згідно з рапортом 
експерта від 10 жовтня 2000 року, зброя була налагодженою і не мог-
ла вистрелити без натиснення на спусковий курок. Бойові патрони 
також були в робочому стані. Використані патрони були випущені з 
цієї ж зброї.

23. Тіло було обслідуване патологоанатомом. Розтин показав, 
що причиною смерті А.Ш. стали дві вогнестрільні рани. Обидві бу-
ли нанесені, коли жертва була ще живою. Очевидно, що перша рана 
розповсюджувалась на шию, язик і рот (початок з лівої сторони язи-
ка і кінець біля правого вуха). Друга рана, яка спричинила смерть, 
пошкодила лобову кістку, мозок і потилицю, в якій була знайде-
на куля. Патологоанатом зробив висновок, що перший постріл був 
зроблений у рот жертви, а другий у лоб. Обидва постріли були зроб-
лені з близької відстані.

24. Додаткова судово-медична експертиза зробила висновок, що 
після першого пострілу особа була здатна ще пересуватися деякий 
період.

25. Слідчий також призначив графологічну експертизу перед-
смертної записки, що була знайдена в квартирі А.Ш., і попросив 
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експерта встановити, чи була вона написана померлим. 9 листопада 
2000 року експерт дав позитивну відповідь на поставлене питання.

26. 28 жовтня 2000 року спеціаліст-хімік зробив висновок, що 
чорнило, яким було написано листа, походить з ручки, знайденій в 
кишені А.Ш.

27. Згідно з посмертним психологічним дослідженням, психіч-
ний стан А.Ш. не виключав можливість самогубства. Зокрема, було 
зазначено, що в нього було підвищене почуття власної гідності і стри-
маності, яке призводило, між іншим, до конфліктів з начальством.

28. 30 грудня 2000 року слідчий, старший лейтенант Ск., закін-
чив попереднє розслідування і сформував остаточний рапорт. Він 
зробив висновок, що психічний стан померлого, можливість руха-
тись після першого пострілу, передсмертна записка, написана під 
впливом філософії Карлоса Кастаньєди, доводять, що А.Ш. скоїв 
самогубство. Цей висновок був обґрунтований посиланнями на вис-
новки вищезгаданих експертів і свідчення п’яти свідків.

29. Заявник оскаржив це рішення до суду. Він стверджував, inter 
alia, що його син був убитий через причетність до кримінальних махі-
націй начальства. Він посилався на те, що розслідування з самого 
початку було направлене на доведення самогубства. Слідчі навіть не 
намагались перевірити інші версії, хоча у заключному рапорті зга-
дувались конфлікти жертви з начальством. У зв’язку з цим, заявник 
також звернув увагу, що Кримінально-процесуальний кодекс Украї-
ни надає право командирам військових сполучень провадити таке 
ж попереднє розслідування, яке провадиться органами внутрішніх 
справ. Він також поскаржився на активну участь адміністрації Спо-
лучення в кримінальному розслідуванні, що практично виключило 
можливість того, що слідчі могли б узяти до уваги думки заявника 
з приводу інциденту.

30. Заявник вказав на неспроможність розслідування встано-
вити походження кульового отвору на стелі гауптвахти і пояснити 
чому траєкторія першого пострілу була зліва направо, в той час як 
його син був правшею. Він скаржився на відмову начальників роз-
слідування у наданні йому статусу жертви злочину, і на відмову в 
ознайомленні з матеріалами справи. У зв’язку з цим він також скар-
жився на неспроможність перевірити передсмертний лист і оцінити 
схожість почерку в листі з почерком його сина. Він відмітив, що 
стиль викладу у листі не відповідає звичній манері письма А.Ш. 
Заявник наполягав на проведенні незалежної експертизи листа. На-
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решті, він оскаржив рішення про виділення кримінальної справи по 
факту крадіжки з провадження у справі.

31. 30 листопада 2001 року військовий суд Івано-Франківського 
гарнізону відхилив скарги заявника.

32. 2 березня 2002 року військовий апеляційний суд Західного 
регіону (далі – апеляційний суд) задовольнив скарги заявника, ска-
сувавши постанову від 30 грудня 2000 року, і призначив провести 
додаткове розслідування. Суд встановив наступні недоліки у розслі-
дуванні:

– не встановлення послідовності подій для з’ясування обстави-
ни, яка б визначила, чи природно впало тіло померлого в положен-
ня, в якому його знайшли;

– не встановлення походження кульового отвору у вікні гаупт-
вахти;

– не визначення з достатньою ясністю психічний стан померло-
го перед інцидентом.

33. Проте, апеляційний суд відхилив прохання заявника надати 
йому статус жертви. Суд також не знайшов підстав для об’єднання 
справ про смерть і крадіжку. 29 жовтня 2002 року Верховний Суд 
України відхилив касаційну скаргу заявника з цих питань.

34. 29 квітня 2002 року інший слідчий, перший лейтенант П., 
подав остаточний рапорт, який загалом повторював рапорт від 30 
грудня 2000 року. Єдине, що зробив слідчий – віддав наказ про 
проведення посмертної психіатричної експертизи, яка показала, що 
А.Ш. не страждав психічними захворюваннями, хоча його загаль-
ний психічний стан міг призвести до самогубства. Слідчий зробив 
висновок, що А.Ш. скоїв самогубство і закрив справу. В той же час 
Івано-Франківська MPO відмовив надати заявникові копію рапорту 
на підставі того, що він не був ні відповідачем ні жертвою у справі.

35. 16 грудня 2002 року Голова апеляційного суду надіслав заяв-
никові копію рапорту.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

A. КонститУція УКраїни 1996 роКУ

36. Статті Конституції проголошують наступне :
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стаття 3

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

стаття 27

Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок дер-

жави – захищати життя людини.

стаття 28

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

ському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи по-
каранню.

B. Кримінально-процесУальний КодеКс

37. Положення, пов’язані зі статусом жертви у кримінальному 
процесі:

стаття 28. цивільний позов у кримінальній справі

Особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при 
провадженні в кримінальній справі пред’явити до обвинуваченого 
або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинува-
ченого, цивільний позов, який розглядається судом разом із кримі-
нальною справою.

стаття 49. потерпілий

Потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно мораль-
ну, фізичну або майнову шкоду.

Громадянин, визнаний потерпілим від злочину, вправі давати 
показання у справі. Потерпілий і його представник мають право: 
подавати докази; заявляти клопотання; знайомитися з усіма матеріа-
лами справи з моменту закінчення досудового слідства, а у справах, 
в яких досудове слідство не провадилося, – після призначення спра-
ви до судового розгляду; брати участь у судовому розгляді; заявляти 
відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слід-
чого, прокурора і суду…
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У справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть потерпі-
лого, права, передбачені цією статтею, мають його близькі родичі.

стаття 236-1

Скарга на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про 
відмову в порушенні кримінальної справи подається особою, інтере-
сів якої вона стосується, або її представником до районного (місько-
го) суду за місцем розташування органу або роботи посадової особи, 
яка винесла постанову, протягом семи днів з дня отримання копії 
постанови чи повідомлення прокурора про відмову в скасуванні 
постанови.

38. Кодекс передбачає, що компетентний орган має порушити 
кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину. 
Той орган має вжити всіх передбачених законом заходів для встанов-
лення фактів та осіб, винних у вчиненні злочину, і забезпечити їх 
покарання (стаття 4).

стаття 94 Кодексу передбачає приводи і підстави до порушення 
кримінальної справи:

1) заяви або повідомлення ...окремих громадян;
5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, проку-

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

статні дані, які вказують на наявність ознак злочину.
Кримінальну справу не може бути порушено за відсутністю в 

діянні складу злочину (стаття 6). Якщо слідчий орган відмовляється 
відкрити чи закрити кримінальне розслідування, його рішення має 
бути вмотивоване. Це рішення може бути оскаржене до суду або ви-
щестоящого прокурора (ст.ст. 209, 214, 234, 236-6).

39. Розділ ІІ Кодексу передбачає дві стадії порушення кримі-
нальної справи: дізнання і досудове слідство. Під час дізнання на 
компетентні органи покладається обов’язок вжиття необхідних опе-
ративно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, 
які його вчинили. У разі порушення органом дізнання справи про 
тяжкий злочин він зобов’язаний передати її слідчому через проку-
рора після виконання невідкладних слідчих дій. Якщо у справі про 
тяжкий злочин, що передана слідчому, не встановлено особу, яка його 
вчинила, орган дізнання продовжує виконувати оперативно-розшу-
кові дії і повідомляє слідчого про їх наслідки. Після вступу слідчого 
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у справу орган дізнання зобов’язаний виконувати доручення слідчого 
щодо проведення слідчих та розшукових дій (ст.ст. 103-104).

Стаття 101 перераховує органи дізнання. Зазвичай ці функції 
покладені на міліцію. Але пункт 3 статті 101 поширює ці повнова-
ження на начальників органів управління військової служби право-
порядку в Збройних силах України.

C. інстрУКція про проведення дізнання 
У збройних силах УКраїни (затверджена наКазом 
міністра оборони № 413/949 від 20 серпня 1995 роКУ)

40. Стаття 4 Інструкції передбачає, що для провадження дізнан-
ня наказом командира військової частини призначаються строком 
на два роки. Один із них, який має досвід і навички у провадженні 
дізнання, призначається старшим дізнавачем.

41. Командир військової частини як орган дізнання порушує 
кримінальну справу про всі злочини, скоєні підлеглими йому війсь-
ковослужбовцями (стаття 5).

42. Отримавши повідомлення про скоєний злочин, командир 
військової частини повинен у той же день порушити кримінальну 
справу і призначити дізнавача для розслідування. Про виявлений 
злочин і початок дізнання командир частини негайно повідомляє 
військового прокурора (стаття 6).

43. Відповідно до статті 7 Інструкції дізнавач не може брати 
участі у розслідуванні злочину:

– коли він/вона є потерпілим, свідком або цивільною стороною 
у провадженні;

– коли він/вона брав участь у справі як експерт, спеціаліст, пе-
рекладач, захисник або представник інтересів потерпілого, цивіль-
ного позивача або цивільного відповідача;

– коли він/вона або його/її родичі заінтересовані в результатах 
справи;

– при наявності інших обставин, які викликають сумнів у йо-
го/її об’єктивності.

44. На командира військової частини покладається обов’язок 
вжити необхідних оперативно-розшукових та інших, передбачених 
чинним кримінально-процесуальним законодавством, заходів з ме-
тою розкриття злочинів і встановлення осіб, що їх скоїли (стаття 8).
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45. Командир військової частини, який порушив кримінальну 
справу та здійснює дізнання, надає інструкції дізнавачам щодо фак-
тів, які мають бути встановленні та які слідчі дії мають бути вжиті.

D. наКаз Генеральної проКУратУри УКраїни № 16 
від 05 серпня 1994 роКУ

46. Наказ передбачає, що злочини, скоєні військовослужбовця-
ми, розслідуються військовими прокуратурами.

E. заКон «про проКУратУрУ» від 1991 роКУ

Стаття 46-1 Закону передбачає, що офіцери наділені законом 
можливістю бути призначеними прокурором або слідчим. Військо-
вослужбовці, залучені до військової прокуратури, виконують свої 
функції згідно з цим законом.

ПРАВО

І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ

47. Заявник скаржиться, що розслідування смерті його сина не 
було незалежним, адекватним чи ефективним, як цього вимагає 
процесуальний обов’язок, викладений у статті 2 Конвенції:

«1. Право кожного на життя має бути захищено законом…»

48. По суті він звернувся до Суду з проханням здійснити розслі-
дування, оскільки вважав, що його сина було вбито.

а. встановлення фаКтів

49. Суд уважно ставиться до другорядної ролі його функцій і 
визнає, що він має бути обережним щодо виконання ролі суду пер-
шої інстанції, там де це безсумнівно не вимагається обставинами 
справи. Однак якщо заявляється про порушення статті 2 Конвенції, 
Суд мусить провести докладне вивчення справи, навіть якщо від-
булось національне провадження і розслідування (див. рішення у 
справі «Aktas v. Turkey», № 24351/94, п. 271, ЄСПЛ 2003 –V (витяги).
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50. Проте, незважаючи на сумнівну непослідовність доказів, 
зібраних під час розслідування цієї справи (див. далі пункт 67), Суд 
не може прийняти рішення інше, ніж те, що було прийняте націо-
нальними органами. Зокрема, Суд не може, як того просить заяв-
ник, достовірно стверджувати, що його сина було вбито або назвати 
винних у його смерті.

B. прийнятність

1. відповідність шестимісячному терміну

51. Уряд вважав, що остаточним рішенням у справі було рішен-
ня, прийняте слідчим 26 жовтня 2000 року про відмову у наданні 
заявникові статусу жертви щодо можливого злочину. Уряд зауважу-
вав, що заявник повинен був подати свою скаргу до Суду протягом 
6 місяців від тієї дати, але він цього не зробив. Скарга заявника до 
військового суду мала другорядний характер і тому не могла бути 
взята до уваги.

52. Заявник не погодився.
53. Суд відзначає, що вперше заявник порушив питання про ста-

тус жертви перед військовим судом Івано-Франківського гарнізону, 
а потім перед апеляційним судом, який прийняв рішення 30 листо-
пада 2001 року і 2 березня 2002 року відповідно. Останній суд дав 
специфічну відповідь на скаргу заявника, вважаючи що відхилення 
прохання про надання статусу жертви є правомірним і обґрунтова-
ним. Оскільки це рішення знаходиться в рамках шестимісячного 
терміну, встановленого пунктом 1 статті 35 Конвенції, Суд відхиляє 
заперечення уряду.

2. відповідність ratione materiae

54. Уряд зауважував, що стаття 2 Конвенції не застосовується у 
даному випадку, оскільки в ході національного розслідування було 
встановлено, що син заявника скоїв самогубство. З цього приводу 
уряд посилався на наступні твердження Суду у справі «Pretty v. the 
United Kingdom»: «стаття 2 не застосовується до питань якості життя 
або до вибору особи щодо свого життя»(див. рішення у справі «Pretty 
v. the United Kingdom», № 2346/02, п. 39, ЄСПЛ 2002-ІІІ).

55. Заявник не надав свої зауваження з цього приводу.
56. Суд вважає, що його висновки, зроблені у справі «Pretty v. the 

United Kingdom», не можуть тлумачитись як загальне виключення у 
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застосуванні статті 2 у справах, пов’язаних з самогубством. Потрібно 
зазначити, що в декількох справах Суд вирішив, що Договірні Сто-
рони мають позитивні обов’язки, які випливають з цього положення, 
щодо ризику самоушкодження для особи, включаючи процесуаль-
ний обов’язок провести ефективне розслідування обставин того, що 
має вигляд самогубства (див. рішення у справі «Keenan v. the United 
Kingdom», № 27229/95, п.90, ЄСПЛ 2001-ІІІ, та рішення у справі 
«Trubnikov v. Russia», № 49790/99, п. 89, від 5 липня 2005 року).

57. Відповідно, Суд відхиляє ці заперечення.

3. висновок

58. Суд зазначає, що скарга не є очевидно необґрунтованою у 
сенсі пункту 3 статті 35 Конвенції. Далі Суд зазначає, що вона не є 
неприйнятною за інших підстав.

C. Щодо сУті

1. пояснення сторін

а. Уряд

59. Уряд стверджував, що перше розслідування тривало з 4 жовт-
ня до 30 грудня 2000 року, тобто приблизно три місяці. За цей пе-
ріод було допитано 75 свідків і надано значну кількість висновків 
експертів. Уряд стверджував, що з огляду на останні дані слідства, у 
держави не було обов’язку розслідувати будь-яке застосування сили 
або інших дій.

60. Уряд зробив висновок, що немає підстав вважати, що розслі-
дування було тривалим або неефективним.

б. Заявник

61. Заявник відмітив, що розслідування смерті його сина, що 
було проведено, не було ефективним, як цього вимагає прецедентне 
право, згідно зі статтею 2 Конвенції. Він стверджував, що слідчі не 
були незалежними від органів, які були причетні до справи, і що 
були намагання приховати правдиві докази смерті його сина.

62. Заявник скаржився, що розслідування не було публічним. 
Він стверджував, що слідству бракувало прозорості, оскільки члени 
сім’ї не допускались до провадження через небажання прокурорів і 
судів визнавати їх жертвами.
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2. оцінка суду

а. Загальні принципи

63. Суд повторює, що у справі, де мала місце загибель особи 
за обставин, які потенційно можуть передбачати відповідальність 
держави, стаття 2 передбачає обов’язок держави будь-яким чином 
забезпечити належну реакцію судової або іншої гілки влади для за-
безпечення того, що законодавчий та адміністративний устрій за-
хисту права на життя здійснюється належним чином і що будь-яке 
порушення цього права припиняється та карається (див. рішення 
у справі «Öneryildiz v. Turkey», № 48939/99, п. 91, ЄСПЛ 2004-..., та 
mutatis mutandis, рішення у справі «Paul and Aundrey Edwards v. the 
United Kingdom», № 46477/99, п. 54, ЄСПЛ 2002-ІІ).

64. У цьому зв’язку Суд визнавав, що якщо порушення права на 
життя або фізичну недоторканність спричинено не навмисно, пози-
тивний обов’язок створити «ефективну судову систему» не передбачає 
обов’язкової вимоги порушити кримінальне провадження у кожній 
справі і може бути дотриманий, якщо жертвам доступні цивільні, 
адміністративні або навіть дисциплінарні засоби захисту (див., на-
приклад, рішення у справах «Vo v. France», № 53924/00, п. 90, ЄСПЛ 
2004-VII; «Calvelli and Ciglio v. Itali», № 32967/96, п. 51, ЄСПЛ 2002-І; 
«Mastromatteo v. Italy», № 37703/97, пп. 90, 94 та 95, ЄСПЛ 2002-VIII). 
Проте, мінімальна вимога до такої системи полягає в тому, що особи, 
відповідальні за проведення слідства, мають бути незалежні від тих, 
які причетні до подій, які розслідуються. Мається на увазі ієрархіч-
на або інституційна незалежність, а також практична незалежність. 
(див. рішення у справі «Paul and Audrey Edwards, Paul and Aundrey 
Edwards v. the United Kingdom», № 46477/99, п. 70, ЄСПЛ 2002-ІІ та 
рішення у справі «Mastromatteo v. Italy», № 37703/97, пп. 90, 94 та 95, 
ЄСПЛ 2002-VIII).

65. Відповідно, система, яка вимагається статтею 2, має пере-
дбачати незалежне та безстороннє розслідування, яке відповідає 
певним мінімальним стандартам щодо ефективності. Таким чином, 
компетентні органи мають діяти з належною наполегливістю і за 
своєю ініціативою порушувати провадження, яке здатне по-перше, 
встановити обставини, за яких сталась подія, та недоліки діяльності 
системи; по-друге, встановити, хто саме з представників державних 
органів був причетний до події. Вимога щодо публічності також за-
стосовується в цьому контексті (див., наприклад, mutatis mutandis рі-
шення у справах «Gϋlec v. Turkey», від 27 липня 1998 року, пп. 81-82; 
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«Ogur v. Turkey», № 21954/93, пп. 88, 91-92, ЄСПЛ 1999-ІІІ; «Hugh 
Jordan v. the United Kingdom», від 4 травня 2001 року, № 24746/94, 
п. 120; «Kelly and Others v. the United Kingdom», № 30054/96, п. 114, від 
4 травня 2001 року; «Mahmut Kaya v. Turkey», № 22535/93, пп. 106-07, 
ЄСПЛ 2000-ІІІ; «Ýlhan v. Turkey», № 22277/93, п. 63, ЄСПЛ 2000-VII; 
«McKerr v. the United Kingdom», № 28883/95, п. 148, ЄСПЛ 2001-ІІІ).

б. Застосування у цій справі

66. Суд вирішує, що процесуальний обов’язок відповідно до стат-
ті 2 Конвенції полягає у розслідуванні обставин смерті сина заявни-
ка А.Ш. Суд зауважує, що Уряд стверджував, що ця справа стосува-
лась тільки самогубства, і відповідно, органи державної влади були 
вільні від усіх зобов’язань, крім обов’язку встановити обставини са-
могубства. Проте, Суд не може прийняти такі зауваження з причин, 
викладених нижче.

67. По-перше, розслідування містить певну непослідовність та 
значні недоліки.

Суд, inter alia, відмічає, що сторони не дійшли згоди щодо ча-
су проведення обшуку квартири А.Ш. слідчими Сполучення під 
керівництвом Е.О. Заявник, посилаючись на твердження товариш-
ки А.Ш., пані Н., стверджував, що обшук проводився о 8 ранку 3 
жовтня 2000 року (тобто перед офіційним обшуком о 15.00). Слідчі 
стверджують, що це було о 20.00 годині. Незважаючи на невідповід-
ність часу обшуку, залишаються невідомими законні підстави і при-
чини обшуку квартири (див. пп. 7-8). Всі докази свідчать, що у А.Ш. 
був спокійний характер і що в нього ніколи не виникало думок про 
самогубство. Незрозуміло, як захоплення книжками К. Кастаньєди 
могло призвести до самогубства. Люди, які не були близько знайомі 
з А.Ш., зовсім не дивуються тому, що він скоїв самогубство, в той 
час як його справжні друзі були переконані у зворотньому. Більш 
того, не було зроблено ніяких спроб пояснити факт, чому перша 
рана була нанесена з лівого боку обличчя, в той час як А.Ш. був 
правшею, або факт нестачі в пістолеті двох патронів.

Суд відмічає, що розслідування не буде ефективним доти, 
доки всі докази не будуть детально вивчені, а висновки не будуть 
обґрунтовані (див. рішення у справі «Nachova and Others v. Bulgaria», 
№ № 43577/98 та 43579/98, п. 131, ЄСПЛ 2004-...).

68. По-друге, Суд звертає увагу а те, що командування Сполу-
чення, де служив А.Ш., навмисно поширювало інформацію про са-
могубство. Суд з цього приводу відмічає, що навіть якщо генерал-
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майор О. коротко висловив думку про можливий сценарій подій, під 
час виступу 4 жовтня 2000 року, він досить ясно виразив думку про 
те, що А.Ш. довго готувався до того, щоб накласти на себе руки, чи-
таючи філософію Кастаньєди, про що свідчить передсмертна запис-
ка, прочитана генералом. Поширення роздрукованих копій вищев-
казаного листа серед службовців Сполучення також підтверджують 
цю думку (див. пп.11 та 12).

69. Суд відмічає, що лише з 11 жовтня 2000 року (тобто через 
тиждень після трагедії) слідчий почав допитувати свідків, розгля-
даючи інші версії смерті А.Ш. Але ні заявник, ні п. Н. не були до-
питані з цього приводу, Варто зазначити, що із свідчень 75 свідків, 
які були допитані, кінцевий рапорт містив посилання на свідчення 
тільки 5 з них, які підтримували версію самогубства (див. п. 28). 
Найбільш помітний недолік у розслідуванні – відмова брати до ува-
ги показання заявника, і свідчень друзів А.Ш., жоден з яких не вва-
жав померлого схильним до самогубства.

70. По-третє, Суд звертає увагу на те, що початкове розсліду-
вання факту смерті було розпочато швидко, декількома годинами 
пізніше, ніж відбулась подія. Проте, воно не відповідало вимозі 
незалежності, оскільки орган дізнання – командуючий Сполучен-
ня – був представником органу, який міг мати причетність до події. 
Лейтенант Г., офіцер Сполучення, призначений командуючим Спо-
лучення для проведення розслідування, здійснив обшук квартири 
А.Ш. та допитав свідків. Він залишався керуючим дізнання, поки 
не приїхав слідчий з військової прокуратури. Після цього він про-
вів більшість допитів свідків за дорученням слідчого. Суд зазначає, 
що лейтенант Г. діяв під юрисдикцією командуючого Сполученням, 
отримуючи він нього накази щодо здійснення провадження так як 
і щодо своєї повсякденної діяльності. Таким чином, вимога неза-
лежності не була дотримана (див. рішення у справі «Aktas v. Turkey», 
№ 24351/94, п. 301, ЄСПЛ 2003 –V(витяги).

71. Що стосується слідчих з військової прокуратури, Суд вирі-
шує, що їх незалежність також не була забезпечена. Хоча вони не 
підпорядковувались Сполученню, але залишались військовими, які 
мали дотримуватись військової дисципліни (див., mutatis mutandis, рі-
шення у справі «Ari v. Turkey», від 25 вересня 2001 року, № 29281/95, 
п. 46). Вони могли опинитись під тиском вищестоящих офіцерів, 
оскільки мали порівняно низький ранг. Перший слідчий, капітан 
С., здавалось, не мав жодних сумнівів щодо офіційної версії події, 
коли 5 жовтня 2000 року (тобто до винесення висновків експертів 
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щодо огляду тіла та передсмертної записки), він повідомив заявника 
про свою впевненість щодо самогубства А.Ш.

72. По-четверте, Суд звертає увагу, що, не зважаючи на вимоги 
апеляційного суду (див. п. 32), відтворення послідовності події здій-
снено не було. Інформація, здобута під час такої слідчої дії, могла 
стати вирішальною у справі. Відсутність такої слідчої дії могло уне-
можливити формування висновків слідчих, inter alia, щодо питання 
чи могло тіло впасти так, як це було описано у постанові про огляд 
місця події, та походження кульового отвору у вікні гауптвахти (див. 
п. 32).

73. По-п’яте, Суд зауважує, що судово-медична експертиза рук 
загиблого була здійснена на предмет сліду від пострілу (див., mutatis 
mutandis, рішення у справі «Ramsahai and Others v. the Netherlands», 
від 10 листопада 2005 року, № 52391/99, п. 401). Органи державної 
влади не дослідили з достатньою уважністю авторство передсмерт-
ного листа А.Ш. в зв’язку із ствердженням заявника про те, що його 
син не використовував стиль, в якому було написано вказаний лист. 
Більше того, заявникові було відмовлено в наданні копії оригіна-
лу листа, яку він міг порівняти з іншими документами, написани-
ми його сином. На кінець, передсмертний лист був тільки одним 
із прямих доказів самогубства. Таким чином, прийняття слідчим 
тільки одного висновку експерта без додаткових доказів, на думку 
Суду, є недостатнім, беручи до уваги, що цей факт заперечувався 
заявником.

74. По-шосте, Суд вважає, що виключення заявника з провад-
ження шляхом не надання йому статусу жертви суперечить звичай-
ній практиці відповідно до національного законодавства та є непри-
йнятним, оскільки він був позбавлений можливості брати участь 
у ході розслідування (див. рішення у справі «Trubnikov v. Russia», 
№ 49790/99, п. 93, від 5 липня 2005 року). Незважаючи на те, що пев-
ні слідчі дії були здійсненні за скаргами заявника до вищестоящого 
прокурора, він був позбавлений у доступі до матеріалів справи. Його 
ніколи не повідомляли або не обговорювали з ним можливі докази 
або запропонованих свідків, включаючи призначення графологічної 
експертизи передсмертного листа. Таким чином, він не міг ставити 
питання експертам або оскаржувати їх висновки. Заявник не отри-
мував жодної інформації про хід слідства і тільки після 8 місяців від 
дати закриття справи він отримав копію остаточного рішення.

75. Суд вирішує, що розслідування не забезпечило достатню про-
зорість та захист інтересів найближчого родича.
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76. У світлі таких обставин Суд доходить висновку, що у цій 
справі було порушення обов’язку держави-відповідача відповідно до 
статті 2 Конвенції в зв’язку з непроведенням ефективного та неза-
лежного розслідування факту смерті А.Ш.

ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

77. Пункт 1 статті 6 Конвенції у відповідній частині передбачає 
таке:

«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, вста-
новленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру (...).»

78. Заявник знов порушував процедурні питання, яких він тор-
кався відповідно до статті 2 Конвенції. Уряд відмітив, що застосу-
вання статті 6 неприйнятне в даній справі.

79. Хоча скарга очевидно прийнятна, Суд вважає, що підстав 
для порушення окремого питання серед тих, які були визначенні 
відповідно статті 2, і яке вимагало б розгляду по суті, не має.

ІІІ. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕНЯ КОНВЕНЦІЇ

80. Заявник скаржився згідно зі ст. 8 Конвенції з приводу того, 
що начальники слідчих відділів і командування Сполучення поши-
рило ганебну інформацію про особисте життя його сина. Проте, Суд 
відмічає, що заявник не звернувся до суду з позовом про наклеп і, 
таким чином, не вичерпав національні засоби захисту, як передбаче-
но в п. 1 статті 35 Конвенції. Відповідно, ця скарга має бути відхи-
лена згідно з п. 4 статті 35 Конвенції.

81. Заявник скаржився, що поведінка органів державної влади 
впродовж триваючого розслідування смерті його сина була несуміс-
ною зі ст.ст. 9 і 10 Конвенції. Проте, Суд не знаходить ніяких доказів 
у матеріалах справи, які б свідчили про наявність неправомірного 
втручання або порушення даних положень. У зв’язку з цим, ця час-
тина заяви мусить бути відхилена відповідно до пп. 3 і 4 статті 35 
Конвенції, оскільки є безпідставною.
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ІV. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

82. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторо-
ни передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, на-
дає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

83. Заявник вимагає 150 000 000 євро як відшкодування мораль-
ної шкоди за смерть сина і за неспроможність національної влади 
провести належне розслідування.

84. Уряд вважає, що вимоги заявника є надмірними і невиправ-
даними.

85. Об’єктивно оцінюючи ситуацію, з огляду на присуджені ком-
пенсації в подібних справах і з огляду на порушення, що були вияв-
лені у даній справі, Суд присуджує заявникові 20 000 євро як компен-
сацію нематеріальної шкоди.

а. сУдові витрати

86. У встановлений строк заявник не подав жодних вимог щодо 
компенсації витрат. Таким чином, Суд нічого не присуджує.

B. пеня

87. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої 
мають бути додані три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує, скарги за статтею 2 і пунктом 1 статті 6 Конвенції 
прийнятними, а решту скарг заявника неприйнятними;

2. Постановляє, що у цій справі було порушення статті 2 Кон-
венції;

3. Постановляє, що у цій справі не виникає окремих питань 
згідно з пунктом 1 статі 6 Конвенції;

4. Постановляє, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-

ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач 
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має сплати заявнику суму, що складає 20,000 євро (двадцять тисяч 
євро) як компенсацію нематеріальної шкоди плюс суму будь-яко-
го податку, який може бути стягнуто з заявника. Валюта платежу 
має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача на 
день здійснення платежу;

(б) у разі невиплати чи несвоєчасної виплати державою-від-
повідачем належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пе-
ня, яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського цен-
трального банку плюс три відсотки (simple interest), з часу, коли за-
кінчиться вищезгаданий тримісячний строк, і до моменту повного 
розрахунку;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 4 квітня 

2006 року відповідно до пп. 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

С. Доллє Ж.-П. Коста
секретар голова
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

КОЛИшНЯ чЕтВЕРтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «пРОНІНА пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 63566/00)

Рішення

Страсбург 
18 липня 2006 року

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

У справі «Проніна проти України»

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

п. Ж.-П. Коста, голова,
п. А.Б. Бака,
п. І. Кабрал Баррето,
п. Р. Тюрмен,
п. В. Буткевич,
пані Д. Йочєнє,
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п. Д. Попович,
а також пані С. Доллє, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 10 січня та 27 липня 2006 р., 

виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою № 63566/00, поданою до Суду 
проти України громадянкою України пані Проніною Світланою Во-
лодимирівною (далі – заявниця) 25 жовтня 2000 року відповідно 
до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі – Конвенція).

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його Уповно-
важеними – пані В. Лутковською та п. Ю. Зайцевим з Міністерства 
юстиції.

3. Заявниця стверджувала, зокрема, що національні суди не на-
дали достатнього обґрунтування своїх рішень у її цивільній справі.

4. Заяву було передано до другої секції Суду (пункт 1 правила 52 
Реґламенту Суду). Для розгляду справи (пункт 1 статті 27 Конвенції) 
зі складу цієї секції було створено палату, як передбачено пунктом 1 
статті 26.

5. Ухвалою від 10 січня 2006 року Суд оголосив заяву частково 
прийнятною.

6. 1 квітня 2006 року Суд змінив склад секцій (пункт 1 правила 
25), однак ця справа залишилася на розгляді палати, створеної у 
складі колишньої другої секції.

7. Заявниця подала свої зауваження щодо суті. Уряд не подав 
своїх зауважень (пункт 1 правила 59).

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

8. Заявниця народилась у 1944 році та проживає в місті Ялта, 
Україна.

9. У березні 2000 року у зв’язку з відмовою нарахувати їй більшу 
пенсію заявниця звернулась до Ялтинського міського суду з позо-
вом до місцевого управління праці та соціального захисту населен-
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ня. У своєму позові заявниця стверджувала, що відповідно до статті 
46 Конституції та статті 19 Закону «Про пенсійне забезпечення» її 
пенсія не може бути нижчою прожиткового мінімуму. Виходячи з 
того, що їй було призначено пенсію в розмірі 74,70 грн., а прожитко-
вий мінімум було встановлено у розмірі 118,30 грн. на місяць, заяв-
ниця вимагала відповідного збільшення пенсії.

10. 4 квітня 2000 року суд відмовив у задоволенні позову заявни-
ці. Суд, зокрема, встановив, що, хоча стаття 19 Закону «Про пенсійне 
забезпечення» передбачає можливість підвищення пенсії, але вона 
також обмежує максимальний розмір пенсії, яку заявниця фактично 
отримувала. Суд не розглянув аргумент заявниці щодо невідповід-
ності розміру її пенсії прожитковому мінімуму, гарантованому стат-
тею 46 Конституції.

11. Заявниця оскаржила рішення Ялтинського міського суду до 
Верховного Суду Автономної Республіки Крим. У своїй касаційній 
скарзі заявниця повторно стверджувала, що, відповідно до статті 46 
Конституції, її пенсія не може бути нижчою, ніж прожитковий міні-
мум, а норми Конституції мають перевагу над нормами звичайних 
законів.

12. 3 липня 2000 року Верховний Суд Автономної Республіки 
Крим залишив у силі рішення суду першої інстанції. Суд не розгля-
дав скаргу заявниці з погляду статті 46 Конституції.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

A. КонститУція УКраїни 1996 роКУ

13. Відповідні положення проголошують наступне:

стаття 8

«...Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення 
до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадя-
нина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується».

стаття 46

«...Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є ос-
новним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не 
нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом».
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стаття 147

«...Конституційний Суд України є єдиним органом конститу-
ційної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд України вирішує 
питання про відповідність законів та інших правових актів Конс-
титуції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та 
законів України».

стаття 150

До повноважень Конституційного Суду України належить:
1) вирішення питань про відповідність Конституції України
(конституційність):
– законів та інших правових актів Верховної Ради України;
– актів Президента України;
– актів Кабінету Міністрів України;
– правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Ці питання розглядаються за зверненнями: Президента Украї-

ни; не менш як сорока п’яти народних депутатів України; Верхов-
ного Суду України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) офіційне тлумачення Конституції України та законів Ук-
раїни.

З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд Ук-
раїни ухвалює рішення, які є обов’язковими до виконання на тери-
торії України, є остаточними і не можуть бути оскаржені».

B. цивільний процесУальний КодеКс 1963 роКУ 
(Скасований 1 вересня 2005 року)

14. Статтею 11 Кодексу було передбачено, що суди виносять рі-
шення у справі на підставі Конституції, інших актів законодавства 
або міжнародних договорів України у порядку, передбаченому цим 
Кодексом.

Стаття 202 передбачала, що судове рішення має містити факти 
справи, встановлені судом, докази, якими обґрунтовується висновок 
суду, причини визнання або відхилення того чи іншого аргументу, а 
також закони, застосовані судом.
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C. заКон «про КонститУційний 
сУд УКраїни» 

від 16 жовтня 1996 роКУ

15. Відповідні положення проголошують наступне:

стаття 83. питання конституційності, що виникають 
у процесі загального судочинства

«У разі виникнення у процесі загального судочинства спору що-
до конституційності норми закону, яка застосовується судом, про-
вадження у справі зупиняється. За таких умов відкривається консти-
туційне провадження у справі і справа розглядається Конституцій-
ним Судом України невідкладно».

стаття 94. підстава для конституційного звернення

«Підставою для конституційного звернення щодо офіційного 
тлумачення Конституції України та законів України є наявність не-
однозначного застосування положень Конституції України або за-
конів України судами України, іншими органами державної влади, 
якщо суб’єкт права на конституційне звернення вважає, що це може 
призвести або призвело до порушення його конституційних прав і 
свобод».

D. заКон УКраїни 
«про пенсійне забезпечення» 

від 5 листопада 1991 роКУ

16. Стаття 19 цього Закону проголошує наступне:

«Пенсії за віком призначаються в розмірі 55 % в заробітку, але не нижче 
мінімального розміру пенсії...

Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі мінімаль-
ного споживчого бюджету. В умовах кризового стану економіки та спа-
ду виробництва мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у 
розмірі не нижче межі малозабезпеченості...

Максимальний розмір пенсії не може перевищувати трьох... мінімаль-
них пенсій за віком...»
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E. заКон УКраїни 
«про встановлення величини вартості 

межі малозабезпеченості та розмірУ мінімальної 
заробітної плати на 1999 ріК» (25 ГрУдня 1998 роКУ)

17. Закон установив величину вартості межі малозабезпеченості 
на перше півріччя 1999 року в розмірі 90,7 гривень на місяць, а на 
друге півріччя – 118,3 гривень.

f. заКон УКраїни 
«про підвиЩення мінімальноГо 

розмірУ пенсії (15 липня 1999 роКУ)

18. Цим Законом встановлено мінімальний розмір пенсії за ві-
ком 24,9 гривні.

g. постанова пленУмУ 
верховноГо сУдУ УКраїни 

«про застосУвання КонститУції УКраїни при здійсненні 
правосУддя» (1 листопада 1996 роКУ)

19. Відповідні частини Постанови проголошують наступне:

2. Оскільки Конституція України, як зазначено в її ст. 8, має найвищу 
юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді кон-
кретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого 
нормативно-правового акта з погляду його відповідності Конституції 
і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт пря-
мої дії. Судові рішення мають ґрунтуватись на Конституції, а також 
на чинному законодавстві, яке не суперечить їй. У разі невизначеності 
в питанні про те, чи відповідає Конституції України застосований за-
кон або закон, який підлягає застосуванню в конкретній справі, суд за 
клопотанням учасників процесу або за власною ініціативою зупиняє 
розгляд справи і звертається з мотивованою ухвалою (постановою) до 
Верховного Суду України, який відповідно до ст. 150 Конституції може 
порушувати перед Конституційним Судом України питання про від-
повідність Конституції законів та інших нормативно-правових актів. 
Таке рішення може прийняти суд першої, касаційної чи наглядної ін-
станції...»
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ПРАВО

І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 10 КОНВЕНЦІЇ

20. Заявниця скаржилася, що суди не розглянули повністю її 
аргументи, зокрема щодо розміру її пенсії в порівнянні з прожит-
ковим мінімумом, встановленим статтею 46 Конституції. Заявниця 
посилалася щодо суті на пункт 1 статті 6 Конвенції, який передба-
чає, що:

«Кожен має право на справедливий... розгляд його справи... судом.., 
який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного харак-
теру...»

21. Уряд нагадав прецедентну практику Суду щодо того, що 
пункт 1 статті 6 Конвенції не зобов’язує національні суди надавати 
детальну відповідь на кожен аргумент заявника. Далі Уряд ствер-
джував, що, попри той факт, що заявниця згадувала конституцій-
не положення у своєму позові та касаційній скарзі, вона не нада-
вала жодних усних аргументів з цього питання під час слухань, а 
обґрунтовувала свій позов положеннями Закону «Про пенсійне за-
безпечення». Уряд дійшов висновку, що звичайне посилання на свої 
конституційні права у її письмових заявах до суду не зобов’язували 
останнього детально вивчати це питання.

22. Заявниця стверджувала, що державні органи не дотримували-
ся конституційних положень про соціальну допомогу пенсіонерам.

23. Суд нагадує, що стаття 6 § 1 Конвенції зобов’язує суди да-
вати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як 
вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього 
обов’язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. 
Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність ар-
гументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які іс-
нують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, 
традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. 
Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов’язок щодо подання 
обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути виз-
начено тільки у світлі конкретних обставин справи (див. «Руїз Торія 
проти Іспанії» («Ruiz Torija v. Spain»), рішення від 09.12.94 р. Серія А, 
№ 303-А, § 29).
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24. Суд нагадує, що Конвенція, як така, не гарантує право до-
ступу до суду, який має повноваження визнати закон недійсним чи 
позбавити його юридичної сили, або давати офіційне тлумачення 
закону (див. mutatis mutandis, рішення у справі «Горіздра проти Мол-
дови» («Gorizdra v. Moldova») (ухв.), № 53180/99 від 2 липня 2002 ро-
ку; а також рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого 
Королівства» («James and Others v. the United Kingdom») від 21 лютого 
1986 року, серія А, № 98, с. 81). Не гарантує вона й права на пере-
дання справи національним судом іншому національному або між-
народному органу для винесення попередньої ухвали. (див. «Коем 
та інші проти Бельгії» («Coëme and Others v. Belgium»), № № 32492/96, 
32547/96, 32548/96, 33209/96 та 33210/96, § 114 ECHR 2000-VII). 
У правовій системі України, де фізична особа не має права індиві-
дуального звернення до Конституційного суду України, національні 
суди мають досліджувати питання відповідності нормативних ак-
тів Конституції і, якщо існує сумнів, звертатися з клопотанням про 
відкриття конституційного провадження (див. пункти 14 і 15 вище). 
Однак, з погляду відповідного законодавства, цю систему не мож-
на тлумачити, як таку, що вимагає від звичайних судів детально 
розглядати питання щодо конституційності, яке порушує сторона 
цивільного провадження, або зобов’язує суди передавати кожне таке 
питання до Конституційного суду. Очевидно, суди загальної юрис-
дикції користуються певною дискрецією щодо розгляду питань кон-
ституційності, які виникають в рамках цивільного провадження. 
Таким чином, питання, чи достатньо суд обґрунтував своє рішення 
щодо цього питання, може бути визначено тільки у світлі обставин 
справи, про що згадувалося вище.

25. У цій справі, заявниця зверталась до національних судів з 
вимогою вирішити її спір щодо пенсії з органами соціального за-
безпечення. Заявниця посилалася, зокрема, на положення статті 46 
Конституції, заявляючи, що її пенсія не повинна бути нижчою за 
прожитковий мінімум. Однак, національні суди не вчинили жодної 
спроби проаналізувати позов заявниці з цього погляду, попри пряме 
посилання у кожній судовій інстанції. Не в компетенції Суду вирі-
шувати, який шлях міг би бути найадекватнішим для національних 
судів при розгляді цього аргументу. Однак, на думку Суду, націо-
нальні суди, цілком ігноруючи цей момент, хоча він був специфіч-
ним, доречним та важливим, не виконали свої зобов’язання щодо 
пункту 1 статті 6 Конвенції.

Відповідно, було порушення цього положення.
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II. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

26. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A. ШКода

27. Заявниця вимагала відшкодування моральної шкоди, однак 
не уточнила розмір суми, залишивши її визначення на розсуд Суду.

28. Уряд стверджує, що встановлення будь-якого порушення ста-
новитиме достатню справедливу сатисфакцію в цій справі. В якості 
альтернативи, він запропонував Суду винести рішення по цій справі, 
керуючись принципом справедливості.

29. Для надання потерпілій стороні справедливої сатисфакції 
згідно зі статтею 41 Конвенції, Суд вважає розумним присудити заяв-
ниці 1500 євро на відшкодування моральної шкоди.

в. сУдові витрати

30. Заявниця не вимагала відшкодування за цим пунктом; 
відповідно, Суд нічого не присуджує.

с. пеня

31. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої 
мають бути додані три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Вирішує, що було допущено порушення пункту 1 статті 6 Кон-
венції;

2. Вирішує,
(а) що протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане ос-

таточним згідно з пунктом 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач 
повинна виплатити заявниці 1 500 євро (одна тисяча п’ятсот євро) 
для відшкодування моральної шкоди;
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(б) вищезазначена сума має бути конвертована у національній 
валюті держави-відповідача на дату розрахунку, а також суму будь-
якого податку, який може бути стягнуто з заявниці;

(с) після закінчення вищезазначених трьох місяців і до оста-
точного розрахунку на вказану суму нараховуватиметься відсоток у 
розмірі граничної позичкової ставки (marginal lending rate) Європей-
ського центрального банку, що діятиме протягом періоду несплати, 
плюс три відсотки (simple interest).

3. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатис-
факції.

Учинено англійською мовою, повідомлено письмово 18 липня 
2006 року відповідно до пп. 2 та 3 правила 77 Регламенту.

С. Доллє Ж.-П. Коста
секретар голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ДРУГА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ОлЕКСАНдР МЕльНиК пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 72286/01)

Рішення

Страсбург 
28 березня 2006 року

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

У справі «Олександр Мельник проти України»

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли:

п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. В. Буткевич,
пані А. Мулароні,
пані Е. Фура-Сандстром,
пані Д. Йочєнє,
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п. Д. Попович,
та п. С. Найсміт, заступник секретаря секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 14 березня 2006 р., виносить 

таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу порушено на підставі заяви (№ 72286/01) проти Украї-
ни, поданої до Суду відповідно до ст. 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) громадянином 
України паном Олександром Васильовичем Мельником (далі – за-
явник) 14 листопада 2000 року.

2. Заявник, якому було надано юридичну допомогу, був пред-
ставлений адвокатом, паном Шульгіним, який працює в місті Він-
ниці (пан В.М. Шульгін є державним захисником, призначеним Все-
українським комітетом із захисту прав людини у Вінницькій облас-
ті — (далі – Комітет). Пан Шульгін також є членом Спілки юристів 
України. Український уряд (далі – Уряд) представлено його уповно-
важеним пані З. Бортновською, пізніше — пані В. Лутковською.

3. 28 січня 2003 року Суд вирішив повідомити Уряд про заяву. 
6 квітня 2004 року Суд повідомив про додаткові скарги відповідно до 
статті 3 Конвенції. Суд надав заяві першочерговості та відповідно до 
положень пункту 3 статті 29 Конвенції вирішив одночасно розгляну-
ти заяву по суті разом із питанням її прийнятності.

ФАКТИ

4. Заявник, Олександр Васильович Мельник, є українським гро-
мадянином, який народився 17 травня 1961 року. На даний момент 
він відбуває покарання.

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

а. Кримінальне провадження проти заявниКа

5. У грудні 1990 року М. О. Д. (приватна особа) знайшла пакет 
макової соломки. М. О. Д. за згодою заявника заховав цей пакет у 
будинку заявника для подальшого продажу та придбання алкоголю.
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6. 28 лютого 2000 року капітан вінницького районного підроз-
ділу внутрішніх справ із боротьби з незаконним обігом наркотиків 
(БНОН) видав рішення про купівлю макової соломки у заявника на 
підставі інформації, отриманої із нерозкритих джерел. Це рішення 
було схвалено вінницьким районним прокурором та головою управ-
ління Міністерства внутрішніх справ у Вінниці.

7. Того ж самого дня С. І. С. (псевдонім агента, який працює 
під прикриттям) отримав вказівки від працівників міліції придбати 
певну кількість макової соломки. Він також отримав 12 гривень1 на 
цю купівлю.

8. Того ж самого дня заявник та М. О. Д. були заарештовані 
за продажем наркотиків С. І. С. Макову соломку вагою 190 грамів 
було вилучено міліцією разом із міченими купюрами, отримани-
ми заявником від С. І. С. Органи міліції підготували резолюції про 
оперативну закупку, віднайдення, виїмку, та зваження речовини та 
резолюцію про акт огляду покупця. Протоколи було підписано в 
присутності двох свідків, як того вимагають відповідні положення 
Кримінально-процесуального кодексу. Заявник та М. О. Д. не були 
затримані, їх було звільнено під підписку про невиїзд.

9. 9 та 10 березня 2000 року слідчий вінницького слідчого підроз-
ділу районного відділення Міністерства внутрішніх справ у Вінниці 
(далі – Підрозділ) допитав двох свідків (В. В. М. та П. Ю. М.). Ними 
були двоє працівників міліції БНОН, які організували купівлю і в 
подальшому заарештували заявника та М. О. Д.

10. 24 березня 2000 року слідчий підрозділу поінформував за-
явника про те, що він має право мати захисника. Слідчий послався 
на статті 21, 44 та 45 Кримінально-процесуального кодексу. Заявник 
заявив, що відмовляється від захисника і що таке його рішення не 
пов’язане з його фінансовою ситуацією.

11. Того ж дня слідчий підрозділу видав постанову про звину-
вачення заявника в причетності до купівлі, продажу та зберігання 
наркотичних речовин з наміром продати, що було сплановано гру-
пою осіб (стаття 229-1 Кримінального кодексу). Слідчий допитував 
заявника як обвинуваченого.

12. Заявник стверджує, що в ході розслідування він та його ро-
дичі вимагали призначити захисника.

13. 25 квітня 2000 року Вінницький районний суд провів по-
переднє слухання. Він визнав свою підсудність у даній справі та на 

1 2,3 євро.
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вимогу заявника призначив слухання на 22 травня 2000 року. Заяв-
ник поінформував суд про те, що він не хотів бути представлений 
адвокатом під час слухань, бо хотів себе представляти сам. Слухан-
ня було перенесене на вимогу М. О. Д.

14. 22 травня 2000 року суд закінчив вивчення справи. Учасни-
ками слухань були прокурор, заявник, М. О. Д., міліціонер-свідок з 
БНОН (С. В. В.) та Г. А. І., сусід заявника, який був свідком арешту 
та вилучення грошей працівниками міліції.

15. Протягом слухань суд прийняв рішення заявника про неба-
жання представництва його інтересів адвокатом у суді. Суд також 
вирішив розглядати справу за відсутності свідків обвинувачення 
(П. Ю. М. та В. В. М.), яких належним чином було поінформовано 
про дату та час слухань, але вони не з’явилися в суді. Суддя також 
поінформував заявника та його співучасника про те, що визнання 
провини може бути розглянуто судом як пом’якшуюча обставина.

16. 23 травня 2000 року під час слухань заявник частково визнав 
провину у звинуваченнях проти нього. Зокрема, він заявив, що вва-
жає себе винним у зберіганні макової соломки. В ході судового роз-
гляду заявник знову відмовився від захисника і заявив про бажання 
навести власні аргументи з причин, що не пов’язані з його важким 
матеріальним становищем.

17. Протягом слухань заявник та його співучасник не намага-
лися оскаржити свідчення та не зробили жодних заяв, за винятком 
тих, що стосуються визнання ними своєї провини та пом’якшення 
їхнього вироку. Того ж дня Вінницький районний суд звинуватив 
заявника в причетності до купівлі та володіння наркотиками з на-
міром їх продати, що було сплановано групою осіб (стаття 2291 ко-
лишнього Кримінального кодексу). Суд засудив його до п’яти років 
ув’язнення з конфіскацією власного майна. Зокрема, Вінницький 
районний суд встановив, що

«...в ході слухань [заявник] частково визнав свою вину...
...в ході попереднього слідства свідки (П. Ю. М.) та (В. В. М.) (офіцери 
міліції) пояснили, що (С. І. С.) мав придбати (соломку) в будинку пана 
Мельника...
Провину відповідача ... також доводять інші докази, зокрема акт купів-
лі, протокол обшуку покупця, протокол купівлі під прикриттям, прото-
кол виїмки, протокол зважування та висновок судового експерта (щодо 
кількості сухого маку)...
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...суд вважає, що в діях пана Мельника присутній наступний corpus 
juris, передбачений статтею 2291 Кримінального кодексу: незаконне 
придбання (та) володіння з метою продажу, що сплановано групою 
осіб...»

18. 29 травня 2000 року заявник подав апеляційну скаргу на ви-
рок до Вінницького обласного суду. Зокрема він зазначив, що тільки 
зберігав макову соломку і що його вирок має бути м’якшим та без 
позбавлення волі.

19. 12 липня 2000 року Вінницький обласний суд за відсутності 
заявника та в присутності прокурора відхилив апеляційну скаргу 
заявника й залишив у силі вирок від 23 травня 2000 року. Вирок 
став остаточним.

20. 24 жовтня 2000 року Комітет переглянув клопотання дру-
жини заявника, яка вимагала юридичного представництва інтересів 
свого чоловіка. Того ж дня Комітет призначив пана Шульгіна гро-
мадським захисником заявника.

21. 30 жовтня 2000 року пан Шульгін подав скарги голові Вінни-
цького районного суду з проханням дозволити перегляд матеріалів 
справи та зустріч із заявником, щоб мати змогу підготувати апеля-
ційну скаргу на вирок.

22. 2 листопада 2000 року суддя Вінницького районного суду 
відмовив у задоволенні заяви на підставі того, що закон не дозволяє 
громадському захисникові вчиняти подібні дії. Зокрема, суд поін-
формував пана Шульгіна:

«...Вінницький районний суд інформує вас про те, що заява від 30 жовт-
ня 2000 року про надання матеріалів кримінальної справи ... та надання 
побачення з ним для захисту його інтересів у порядку нагляду не підля-
гає задоволенню, поскільки згідно із законодавством України громад-
ський захисник є суб’єктом лише судового розгляду справи і закон не 
надає йому права оскаржувати вирок.

Крім того, у статті 384 Кримінально-процесуального кодексу України 
... даний вичерпний перелік осіб, які мають право опротестовувати 
вироки, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, у главі 31 
Кримінально-процесуального кодексу України ... визначено підстави і 
порядок перегляду в порядку нагляду...»
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в. Утримання заявниКа

23. 28 вересня 2000 року з метою відбуття покарання заявника 
було доправлено до Вінницького СІЗО.

24. 29 вересня 2000 року заявника було переведено до Вінниць-
кої в’язниці № 1, де він перебував з 29 вересня до 18 жовтня 2000 
року.

25. Після прибуття до Вінницької в’язниці № 1 заявника огля-
нули лікарі з медичної частини в’язниці, які визнали заявника здо-
ровим.

26. 2 жовтня 2000 року заявник пройшов флюорографію. Цей 
огляд не виявив жодних ознак хвороби.

27. У період з 29 вересня по 18 жовтня 2000 року заявник не 
скаржився адміністрації в’язниці та не звертався з проханням від-
правити пошту тертім особам.

28. У той же час у період між 18 жовтня та 31 жовтня 2000 року 
заявника було переведено з Вінницької в’язниці № 1 до Арбузинсь-
кої установи № 316/83 Миколаївської області (далі – виправна уста-
нова № 316/83).

29. 31 жовтня 2000 року заявник прибув до виправної установи 
№ 316/83. Проте його не було піддано медичному огляду з метою 
виявлення туберкульозу.

30. Заявника утримували у виправній установі № 316/83 з 
31 жовтня 2000 року до 23 квітня 2001 року. Заявника розмістили 
в загальній камері № 10. Він мав окреме ліжко та необхідні меб-
лі, йому було видано одяг й білизну. У камері, яка мала природну 
вентиляцію, великі скляні вікна та електрику, знаходилося ще 32 
особи.

31. Протягом перебування заявника в цій установі його двічі 
навідували рідні: один раз його брат — 7 грудня 2000 року, дру-
гий — дружина 8 грудня 2000 року.

32. У період з жовтня 2000 року до квітня 2001 року адміністра-
ція виправної установи не зареєструвала жодної вихідної кореспон-
денції заявника. Більше того, в журналі реєстрації відвідувачів на 
2000–2001 рр. не було зареєстровано прохань представника заявни-
ка про зустріч.

33. 13 квітня 2001 року вперше заявник попросив викликати 
лікаря до виправної установи № 316/83, скаржачись на переривчасте 
дихання та слизовий кашель. Того ж дня заявника було оглянуто та 
зроблено флюорографію. В результаті цього обстеження лікар з цент-
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ральної районної лікарні міста Арбузинська встановив заявникові 
діагноз запалення легенів з підозрою на рак легенів. З метою вста-
новлення остаточного діагнозу було вирішено провести додаткову 
флюорографію грудної клітки.

34. 14 квітня 2001 року було проведено флюорографію грудної 
клітки. Рентгенолог центральної районної лікарні міста Арбузинська 
зробив висновок, що заявник страждає на рак легенів.

35. 19 квітня 2001 року заявника було переведено до лікарні 
Даріївської виправної установи № 10 для подальшого медичного ог-
ляду та лікування. У період з 19 квітня до 22 червня 2001 заявника 
лікували та проводили медичні огляди. Подальший діагноз — тубер-
кульоз у початковій стадії.

36. 23 квітня 2001 року заявника було переведено до Снігурівсь-
кої виправної установи № 5 в Миколаївській області (далі – Вип-
равна установа № 5, міжобласна лікарня для засуджених), де було 
підтверджено діагноз захворювання на туберкульоз.

37. З 26 червня заявник лікувався стаціонарно у виправній ус-
танові № 5. Уряд стверджує, що заявник отримав усе необхідне 
лікування, призначене за рекомендаціями Міністерства охорони 
здоров’я.

38. 4 червня 2002 року з огляду на поліпшення його стану 
здоров’я заявника було переведено на амбулаторне лікування. З 11 
серпня 2003 року заявник отримував регулярне амбулаторне ліку-
вання з метою попередження рецидиву. Проте тривале лікування 
туберкульозу призвело до побічних ефектів, таких як погіршення 
зору та запаморочень.

39. З 12 березня 2004 року заявника утримували у виправній 
установі № 5 з діагнозом клінічний туберкульоз.

40. Відповідно до журналу реєстрації вихідної кореспонденції 
виправної установи № 5 12 листопада 2002 року заявник надіслав 
листа дружині. Більше жодної кореспонденції заявником надіслано 
не було.

41. 20 грудня 2001 року заявник отримав дозвіл на побачення з 
братом на 24 години.

42. Уряд стверджував, що в ході відбування покарання заявника 
не відвідували адвокати або громадські захисники і не було жодних 
заяв з проханням про побачення.
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ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

А. ЩОДО СКАРг ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

A. КонститУція УКраїни

43. Відповідні витяги з статей 59 та 63 Конституції України го-
ворять про наступне:

«Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених за-
коном, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі 
захисника своїх прав.
...Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист...»

B. Кримінально-процесУальний КодеКс 
(до внесення змін 21 червня 2001 роКУ)

44. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу 
передбачають наступне:

стаття 21. забезпечення підозрюваному, 
обвинуваченому і підсудному права на захист

«Підозрюваному, обвинуваченому і підсудному забезпечується 
право на захист.

Особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд 
зобов’язані до першого допиту підозрюваного, обвинуваченого і 
підсудного роз’ясняти їм право мати захисника і скласти про це 
протокол, а також надати підозрюваному, обвинуваченому і підсуд-
ному можливість захищатися встановленими законом засобами від 
пред’явленого обвинувачення та забезпечити охорону їх особистих 
і майнових прав».

стаття 452. обов’язкова участь захисника

«Участь захисника при провадженні дізнання, попереднього 
слідства і в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції є 

2 Статтю було змінено Законом «Про внесення змін до Кримінально-процесу-
ального кодексу України» від 21 червня 2001 року і яка застосовувалася на час 
розгляду справи.
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обов’язковою, крім випадків відмови підозрюваного, обвинувачено-
го і підсудного від захисника у порядку, передбаченому частиною 
другою статті 46 цього Кодексу».

стаття 46. відмова від захисника і його заміна

«Підозрюваний, обвинувачений і підсудний мають право в будь-
який момент провадження у справі відмовитися від захисника. Така 
відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного, обвинува-
ченого чи підсудного і не може бути перешкодою для продовження 
участі у справі прокурора або громадського обвинувача, а також за-
хисників інших підозрюваних, обвинувачених чи підсудних.

В разі відмови від захисника особа, яка провадить дізнання, 
або слідчий складає протокол, суд виносить ухвалу, а суддя — пос-
танову».

стаття 47. порядок призначення захисника

«Захисник ... запрошується підозрюваним, обвинуваченим чи 
підсудним, його законними представниками, родичами або іншими 
особами за дорученням чи на прохання підозрюваного, обвинуваче-
ного і підсудного...»

стаття 370. суттєві порушення вимог 
кримінально-процесуального закону

«...Вирок в усякому разі належить скасувати:
...4) якщо справу розглянуто судом без участі захисника в тих 

випадках, коли за законом його участь обов’язкова».

В. ВІДПОВІДНЕ мІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ІНШІ мАТЕРІАлИ 
СТОСОВНО УмОВ ТРИмАННЯ ТА ТУБЕРКУльОзУ

A. постанови КабінетУ міністрів УКраїни

45. Постанова Кабінету Міністрів від 27 грудня 2001 року № 1752 
«Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікова-
них мікробактеріями туберкульозу» передбачає, що кожний дорос-
лий засуджений, який хворіє на туберкульоз, повинен отримувати 
щоденно добовий раціон у 3,198 кілокалорій.
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46. Постанова Кабінету Міністрів від 16 червня 1992 року № 336 
«Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконан-
ня покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконав-
чої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-
розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх 
справ» та Додаток № 1 до неї (Норма № 1 харчування осіб, які три-
маються в установах виконання покарань) передбачає, що кожен за-
суджений повинен отримувати 3,026 кілокалорій (загальна норма) та 
3,059.4 кілокалорій (норма дієтичного харчування).

B. Комітет з попередження КатУвань («КпК»)

47. Відповідні витяги з Другої Загальної Доповіді стосовно діяль-
ності КПК, що охоплює період з 1 січня до 31 грудня 1991 року 
(CPT/Inf (92) 3 of April 1992), кажуть про наступне:

«43. Питання про те, яким є прийнятний розмір для камери (чи будь-
якого іншого місця утримання/розміщення), є важким питанням. Даю-
чи таку оцінку, необхідно зважати на велику кількість чинників. Проте 
делегації КПК усвідомили гостру потребу проведення жорсткого курсу 
в цій сфері. На даний момент критерієм, який використовується (що 
розглядається скоріше як базовий рівень, ніж мінімальний стандарт), 
є одиночна камера для перебування більше, ніж кілька годин: 7 м2, 2 чи 
більше метри між стінами, 2,5 метри заввишки».

48. Відповідні витяги з Сьомої загальної доповіді Комітету з по-
передження катувань (КПК/Inf (97) 10), що стосуються «перенасе-
лення в’язниць» та «великої вмісткості спалень», передбачають на-
ступне:

«28. Перенаселення в’язниць продовжує шкідливо впливати на пені-
тенціарні системи країн Європи та руйнує намагання поліпшити умови 
тримання. Негативні наслідки перенаселення в’язниць уже було ви-
світлено в попередніх Загальних доповідях. Оскільки сфера діяльності 
КПК поширилася на європейський континент, Комітет зіткнувся з ве-
ликою кількістю ув’язнень, що призвело до надзвичайного перенасе-
лення в’язниць.
29. У багатьох країнах, які відвідав КПК, зокрема в Центральній та 
Східній Європі, приміщення для в’язнів зазвичай являє собою загальні 
спальні великої вмісткості, у яких є всі чи майже всі необхідні умови 
існування, такі як: ліжка, житлова площа, санітарні приміщення. КПК 
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протестує проти самого принципу існування подібних приміщень у 
закритих в’язницях, і цей факт посилюється тим, що зазвичай в цих 
спальнях в’язні утримуються за несприятливих умов скупчення. Без 
сумніву, різні чинники, включаючи традиції утримання у в’язницях, 
зумовлюють у певних країнах перевагу багатоосібних приміщень у 
в’язницях над одиничними камерами. Проте цілком очевидно, що не-
доліків такого утримання, коли десятки в’язнів живуть та сплять разом, 
набагато більше, ніж переваг.
Велика вмісткість спалень невідворотно тягне за собою позбавлення 
права усамітнитись в їх щоденному житті. Більше того, високим є ризик 
насильства та залякування. Такі житлові умови стимулюють розвиток 
злочинних субкультур та сприяють підтриманню єдності кримінальних 
угруповань. Це унеможливлює відповідний контроль з боку персона-
лу в’язниці, особливо у випадках заворушень, зовнішніх втручань, що 
призводять до застосування сили. За таких умов відповідне розташу-
вання в’язнів, що базується на непоодиноких ризиках та необхідній 
оцінці, також стає мало можливим. Усі ці проблеми загострюються, 
коли кількість утримуваних осіб перевищує доцільний рівень; далі це 
тягне за собою ситуацію, за якої погіршуються санітарні умови, такі як 
умивальники, недостатнім є рівень вентиляції, що призводить для бага-
тьох осіб до нестерпних умов.
КПК тим не менш має наголосити на тому, що зменшення кількості при-
міщень для багатьох осіб у бік менших приміщень має супроводжува-
тись заходами, які б дозволяли в’язням проводити певну частину дня за 
доцільним завданням поза межами приміщення, де вони мешкають».

49. Відповідні витяги із Сьомої загальної доповіді з діяльності 
КПК, що охоплює період з 1 січня до 31 грудня 1996 року, CPT/Inf 
(97), опублікованої 22 серпня 1997 року (з подальшими посилання-
ми на Другу доповідь КПК з 1 січня по 31 грудня 1991 року [CPT/Inf 
(92) 3, paragraph 46]) говорять наступне:

«Перенаселена в’язниця призводить до скупчення та негігієнічного роз-
мішення; неможливості усамітнитись (навіть під час справляння фізіо-
логічних потреб); зниження діяльності поза межами камери через те, 
що кількість в’язнів перевищує кількість персоналу та доступні можли-
вості; перевантаження медичних умов; зростання напруження і, отже, 
насильства між в’язнями та в’язнями і персоналом. І цей перелік не є 
вичерпним. КПК дійшов висновку, що несприятливі наслідки перена-
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селення призводять до нелюдських та таких, що принижують гідність, 
умов тримання».

C. доповідь КпК від 2002 роКУ після відвідУвання УКраїни

50. Стосовно туберкульозу Доповідь Комітету з попередження 
катувань після відвідування України у 2002 році (CPT/Inf (2002)23) 
містить таке:

«...У двох попередніх доповідях КПК детально розглядала цю проблему, 
що впливає на пенітенціарну систему України. У 2000 році стан справ у 
відвіданих установах був таким же безнадійним, як і в минулому, коли 
велася боротьба з туберкульозом та лікування в’язнів, які страждали на 
цю хворобу.
КПК звертається до української влади, щоб запевнити, що пенітенціар-
на система знаходиться в стані втілення стратегії ефективного виявлен-
ня та боротьби проти туберкульозу, дотримуючись уже втілених реко-
мендацій (див. §§ 153 та 154 Доповіді від 1998 року та § 51 Доповіді від 
1999 року, а також 104 параграф вище).
...Умови були сприятливими для поширення хвороби та становлять 
небезпеку для здоров’я: зокрема, не було доступу до денного світла чи 
свіжого повітря, рівень гігієнічних умов не є достатнім ... Більше того, 
у світлі інших даних, отриманих делегацією, Комітет рекомендує, щоб 
кожному хворому на туберкульоз дозволили проводити принаймні го-
дину на відкритому повітрі.
...Рекомендації (щодо медичних послуг):
– має бути вжито необхідних заходів, щоб забезпечити відповідне пос-
тачання медикаментів до пенітенціарних установ, надзвичайне значен-
ня надається постачанню медикаментів, необхідних для лікування ту-
беркульозу (§§ 104, 106 та 111);
– забезпечити, щоб у всіх пенітенціарних установах кожен новоприбу-
лий в’язень був належним чином обстежений лікарем якнайшвидше 
після його прибуття; за винятком обставин, коли огляд має бути прове-
дено в день прибуття до пенітенціарних установ (§ 108);
– українські владні органи мають забезпечити, щоб пенітенціарна систе-
ма могла використати ефективні заходи запобігання та протидії тубер-
кульозу, дотримуючись наданих раніше рекомендацій (§ 111);
– усім в’язням, які страждають на туберкульоз, має бути гарантована що-
найменше годинна прогулянка на відкритому повітрі (§ 112)».
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D. доповідь всесвітньої орГанізації здоров’я від 2004 роКУ

51. Відповідні витяги з доповіді Всесвітньої Організації здоров’я 
стосовно України зазначають таке:

«...Туберкульоз є ще однією проблемою, на яку страждає Україна. Хоча 
захворювання на бацилу Кельметта-Герена зростає з 1993 року на 93 % 
у порівнянні з кінцем 90-х років, зареєстрованих випадків побільша-
ло вдвічі з часів незалежності, з 32,2 випадків на 100 000 осіб у 1991 
році до 66,5 випадків на 100 000 осіб у 2000 році і приблизно 91,3 ви-
падків на 100 000 осіб у 2002 році. Ситуація є надзвичайно критичною 
серед населення в’язниць, що складають 30 % всіх хворих на тубер-
кульоз в Україні. Виявлено, що 14 000 осіб з-поміж 200 000 населення 
в’язниць хворі на туберкульоз, що дорівнює загальноприйнятому рів-
ню 7 000 осіб на 100 000 осіб. Більше того, 40 % смертельних випадків 
у в’язницях спричинені захворюванням на туберкульоз. У той же час 
швидко зростає стійкий до ліків туберкульоз, що ставить нову пробле-
му перед системою охорони здоров’я, оскільки його важче та дорожче 
лікувати. Дослідження, що надійшли з Чернігова, свідчать про те, що 
приблизно 50 % нових хворих на туберкульоз мають опір щонаймен-
ше до одного з препаратів; у 10–15 % випадках існує опір до декількох 
препаратів.

Погіршення ситуації з захворюванням на туберкульоз в Україні, що 
відзначалося раніше, спричинено багатьма факторами. Недостатність 
фінансування призводить до неможливості модернізувати та облад-
нати приміщення для лікування туберкульозу, зокрема підтримувати 
загальний рівень медичних послуг, що врешті призводить до знижен-
ня доступу до послуг. Також продовженню зростання туберкульозних 
показників сприяла епідемія ВІЛ, 50 % дорослих, які померли від СНІДу 
у 1997 році, хворіли на туберкульоз. На даний час 54 особи на 100 000 на-
селення, які хворіють на туберкульоз, мають ВІЛ. Опір до багатьох пре-
паратів для лікування туберкульозу було спричинено неадекватним лі-
куванням та через брак медичного постачання. У відповідь на епідемію 
туберкульозу Міністерство охорони здоров’я прийняло Національну 
програму боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002–2005 ро-
ки. Ця ініціатива отримала значну підтримку з боку Світового банку, 
який виділив 60 млн. доларів США на Проект контролю захворюванос-
ті на ВІЛ/СНІД».
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E. доповідь світовоГо банКУ Щодо захворюваності 
на тУберКУльоз в УКраїні

52. Відповідні витяги зі Стратегії Світового банку стосовно фі-
нансової допомоги країнам (СДК) свідчать (document no. 20723-UA, 
August 16, 2000):

«...Україна має довгу історію ефективного контролю туберкульозу та 
інших інфекційних захворювань. Спеціалізовані лікарі та інші медичні 
працівники добре треновані, система контролю за туберкульозом має 
тривалу та успішну історію. Проте система зіткнулася з фінансовими 
труднощами в період економічної нестабільності. По всій країні, як у 
Міністерстві охорони здоров’я, так і у в’язницях, необхідно модернізу-
вати обладнання для боротьби з туберкульозом, особливо лабораторні 
умови, з тим, щоб випадки захворювання на туберкульоз були раніше 
виявлені та лікувалися більш ефективно. Амбулаторне лікування також 
потребує вдосконалень з тим, щоб краще відстежувався лікувальний 
режим. Детальний аналіз питань щодо захворювання на туберкульоз 
викладено в секції В.
...Епідеміологічна ситуація з захворювання на туберкульоз: в результаті 
всебічної та дієвої системи контролю за поширенням туберкульозу в 
1990 році Україна продемонструвала меншу кількість хворих на тубер-
кульоз у нинішній період, 16,465 хворих з показником 32 випадки на 
100 000 осіб. Також, як і в багатьох нових незалежних державах, рівень 
захворюваності на туберкульоз надзвичайно зріс в Україні з часів не-
залежності, після розпаду СРСР. До 1999 року кількість хворих досягла 
32,691, з показником 65, що вдвічі більше, ніж у 1990 році. Показник 
варіюється в залежності від адміністративної одиниці від 35,9 у Києві 
та у 72,9 у Запоріжжі. Близько 30 % усіх хворих на туберкульоз в Україні 
складають в’язні та люди, які утримуються в СІЗО. Проблеми перена-
селення, поганого харчування, спізніла діагностика та недостатність 
медикаментів, які добре відомі в’язницям, погіршують ситуацію з за-
хворюванням на туберкульоз. Близько 14 000 осіб з 200 000 в’язнів в Ук-
раїні хворі на туберкульоз (загальноприйняте — 7 000 осіб на 100 000 
осіб). Сорок відсотків смертельних випадків у в’язницях припадають на 
хворих на туберкульоз.
Опір організму лікам проти туберкульозу, що важче виявити та лікува-
ти, швидко зростає. Попередні результати демонструють, що полови-
на пацієнтів має опір принаймні до одного препарату, тоді як опір на 
ISONIAZID, RIFAMPICIN (які належать до ліків, які найчастіше викли-
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кають опір, див. додаток ІІ, технічні терміни) присутній в 10–15 % ви-
падків захворювання.
...У цілому, 75–80 % випадків захворювання припадають на вікову гру-
пу від 20 до 59 років. Пропорційне відношення хворих на туберкульоз 
чоловіків та жінок складає 7 на 1. Показник хвороби зріс на 141 % серед 
міського населення в період з 1990 року до 1998 року, тоді як ріст цього 
показника серед сільського населення склав 67,2 %. Випадки захворю-
вання на туберкульоз діагностуються значно пізніше, на більш усклад-
нених стадіях хвороби, ніж в інших куточках світу.
Комбінація чинників посилює епідемію. За час економічного занепа-
ду медичні послуги не були стійкими. Доступність медичної допомоги 
знизилася, зростання рівня нелікування хвороби разом із децентралі-
зацією послуг по регіонах й безоплатних диспансерів ... призвели до епі-
демій туберкульозу та ВІЛу. У 1997 році близько 30 % дорослих, інфіко-
ваних на СНІД, та 50 % дорослих, що помирають від СНІДу, були також 
хворими на туберкульоз. Опір до багатьох ліків проти туберкульозу був 
спричинений неадекватним лікуванням та нестачею медичного поста-
чання».

f. доповідь державноГо департаментУ сШа (2004)

53. Відповідні витяги з Доповіді Державного Департаменту:

«...Україна, показник захворювань на туберкульоз у якій становить 95 
осіб щорічно на 100 000 осіб, посідає восьме місце в Європі та Євразії. 
Відповідно до Глобального контролю за туберкульозом ВОЗ: за «До-
повіддю ВОЗ 2004» в Україні за 2002 рік зареєстровано 47 000 випадків 
захворювання на туберкульоз. Із них близько половини – зараження че-
рез слину, 43 хворих на 100 000 осіб. В 2003 році Національною Програ-
мою за контролем туберкульозу (НПТ) зареєстровано 40 271 випадків 
захворювання на SS+ з показником 76 осіб на 100 000 осіб, що майже 
дублює цей показник. В Україні існували суттєві перешкоди щодо імп-
лементації рекомендованої ВОЗ Програми терапії, Короткостроковий 
підхід, що є результатом усталеного застарілого медичного підходу до 
лікування туберкульозу та управління. Показники захворювань на 
туберкульоз також відбивають погіршення системи охорони здоров’я 
в Україні з моменту розпаду СРСР на початку 90-х років. Цей розпад 
сприяв поширенню інфекційних хвороб, включаючи туберкульоз та 
опір до ліків проти туберкульозу, в багатьох колишніх радянських рес-
публіках. Україні не вдалося підтримати попередню інфраструктуру 
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лікування туберкульозу, і вона потребує нових підходів у боротьбі зі 
зростанням проблеми туберкульозу».

ПРАВО

І. ПОПЕРЕДНІ зАУВАЖЕННЯ

а. позиція представниКа заявниКа

54. Уряд зазначив, що п. Шульгін не подав жодного документа 
до Суду, який би доводив, що він є представником заявника під час 
провадження в Суді. Більше того, Уряд стверджував, що п. Шульгін 
не є «адвокатом, уповноваженим законом практикувати в будь-якій 
з Договірних Сторін», оскільки він є суто громадським захисником, 
призначеним Всеукраїнським комітетом із захисту прав людини у 
Вінницькій області. Відповідно, Уряд запропонував вилучити заяву 
з реєстру справ через те, що її не було подано жертвою порушення 
Конвенції, чи належним чином уповноваженим заявником. Уряд та-
кож зазначив, що, оскільки довіреність було датовано 26 травня 2003 
року, заяву має бути відхилено через те, що заявник не дотримався 
умови прийнятності в частині подання заяви протягом шестимісяч-
ного строку, передбаченого Судом для подання заяв.

55. Заявник не погодився. Зокрема він стверджував, що він знав 
про заяву до Суду з моменту її подання (2 серпня 2001 року) і пого-
дився на його представництво в Суді паном Шульгіним. Проте він 
був не в змозі надіслати зазначений лист раніше, оскільки голова 
виправної установи № 316/83 відмовився посвідчити його підпис. 
Більше того, він подав до Суду довіреність від 26 травня 2003 року, 
посвідчену головою виправної установи № 5.

56. Суд нагадує, що відповідно до правила 36 Реґламенту Суду, 
у разі, коли заявник обирає представництво юристом, замість того, 
щоб представляти свої інтереси самому, п. 3 правила 45 Реґламенту 
Суду вимагає подачі довіреності чи письмових повноважень вчиняти 
дії самим представником (див. ухвалу у справі «Willis and Others v. 
The United Kingdom» (dec.), № 49764/99, від 4 березня 2003 року). Він 
зазначає, що певні документи, зокрема такі, як ордер адвокатського 
об’єднання, які чітко не зазначають той факт, що заявник наділив 
повноваженнями представника захищати його інтереси в Європей-
ському суді з прав людини, можуть означати, що представник має 
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повноваження вчиняти будь-які правові дії, покликані поліпшити 
ситуацію заявника, включаючи подання заяви до Суду (див. ухвалу 
у справі «Falkovych v. Ukraine», № 64200/00, від 29 червня 2004 року). 
Суд також зазначає, що п. Шульгін діяв від імені заявника від само-
го початку провадження як його громадський захисник на підставі 
рішення Всеукраїнського комітету з захисту прав людини у Вінниць-
кій області від 24 жовтня 2000 року. Більше того, він намагався брати 
участь у кримінальному провадженні в якості громадського захисни-
ка заявника, що вбачається з матеріалів справи, та, як його адвокат, 
він має право представляти заявника в провадженні в Суді.

57. За цих обставин Суд вважає, що рішення від 24 жовтня 
2000 року та лист про надання повноважень від 26 травня 2003 року 
є достатніми для набуття чинності довіреності та можливості пред-
ставляти інтереси заявника в Конвенційному провадженні. Отже, 
заперечення Уряду стосовно непереконливості та недотримання 
шестимісячного строку мають бути відхилені.

в. зловживання правом на подачУ заяви

58. Уряд стверджував, що адвокат заявника умисно зазначив у 
поданих ним до Суду документах, зокрема в листі від 21 червня 2001 
року, що заявник не міг оскаржити рішення Вінницького районного 
суду, оскільки йому не було призначено адвоката і йому бракува-
ло навичок захищати себе самостійно. Уряд зазначив, що заява, яка 
умисно ґрунтувалась на описі фактів, у яких було пропущено ключові 
події, в принципі, може являти собою порушення права на подання 
заяви в розумінні п. 3 статті 35 Конвенції. Отже, Уряд запропонував 
відхилити заяву заявника з цих підстав.

59. Представник заявника зазначив, що йому було надано лише 
обмежений доступ до кримінальної справи заявника і що заявник, 
який не має юридичних знань та досвіду, не міг захищати себе сам 
під час провадження в суді першої інстанції. Більше того, він додав, 
що його вимоги переглянути та вивчити справу було відхилено кіль-
ка разів.

60. Суд, зваживши на точки зору сторін та свою практику з даного 
питання (див. рішення у справі «Al&Nashif v. Bulgaria», № 50963/99, 
п. 89, від 20 червня 2002 року), не вбачає в даній справі порушення з 
боку адвоката заявника права на подачу заяви, особливої уваги було 
надано обмеженню його права на доступ до матеріалів справи. Отже, 
зауваження Уряду є безпідставними та мають бути відхилені.
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с. нові сКарГи заявниКа, 
подані до сУдУ після направлення 

справи УрядУ-відповідачеві

61. Суд зазначає, що Конвенційні інститути мають повноважен-
ня переглядати, у світлі повноти вимог Конвенції, оскаржувані заяв-
ником обставини. На виконання їх завдань Конвенційні інститути 
вільні законодавчо тлумачити факти справи, як встановлено в цьому 
світлі, в інший спосіб, ніж це зазначено заявником, або, якщо в ць-
ому є потреба, переглянути факти у свій спосіб. Більше того, вони 
мають брати до уваги не тільки первинну заяву, але й додаткові до-
кументи, покликані доповнити останню, щоб заповнити попередні 
прогалини та неточності (див. рішення у справі «Ringeisen v. Austia», 
від 16 липня 1971 року, Series A № 13, сс. 40–41, п. 98, порівняно з 
с. 34, п. 79, та сс. 39–40, пп. 96–97).

62. Суд зазначає, що нові скарги було подано після направлення 
справи Уряду та у відповідь на зауваження Уряду щодо прийнят-
ності заяви, і вони ґрунтувалися на порушенні п. 1 статті 8 Конвен-
ції. Суд знову наголосив, що відповідно до його практики поняття 
«приватне життя» широке і не має вичерпного визначення; воно 
може, залежно від обставин, розуміти моральну та фізичну ціліс-
ність особи (див. рішення у справі «X and Y v. The Nethrelands», від 
26 березня 1985 року, Series A № 91, с. 11, п. 22; «Costello&Roberts v. 
The United Kingdom», від 25 березня 1993 року, Series A, № 247-C, 
сс. 60–61, пп. 34, 36). Суд наголошує, що стаття 8 може поширюва-
тися на ситуації позбавлення волі та може розглядатися як надан-
ня захисту в умовах затримання, котрі не відповідають рівню су-
ворості, передбаченому статтею 3 Конвенції (див. рішення у справі 
«Raninen v. Finland», від 16 грудня 1997 року, Reports of Judgments and 
Decisions 1997-VIII, п. 63).

63. Проте, на думку Суду, ці скарги у світлі статті 8 Конвенції 
стосуються не умов тримання заявника, але порушення державою 
права заявника на вихідну кореспонденцію з в’язниці, ці скарги не 
випливають з його первинної заяви до Суду, поданої 5 років то-
му, які сторони вже прокоментували. Суд вважає, що, таким чином, 
не є доречним розглядати ці питання окремо на даній стадії (див. 
рішення у справі «Nuray Sen v. Turkey», від 30 березня 2004 року, 
№ 25354/94, п. 200; «Skubenko v. Ukraine», № 41152/98, від 6 квітня 
2004 року).
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ІІ. ПРИЙНЯТНІСТь

а. стверджУване порУШення статті 3 Конвенції

64. Заявник скаржився, що він став об’єктом нелюдського та та-
кого, що принижує людську гідність, поводження: порушення статті 
3 Конвенції. Зокрема, він стверджував, що не отримував необхідного 
медичного лікування та допомоги при захворюванні на туберкульоз 
при відбуванні покарання. Він також скаржився на те, що умови 
тримання в різних пенітенціарних установах були незадовільними 
(розмір камер, у яких його утримували, кількість осіб у них, ліжка 
та санітарні умови, вентиляція, харчування, щоденні прогулянки, 
доступ до природного світла й повітря та інше). Він зазначив, що йо-
му не надавали приписаних йому ліків та необхідної медичної уваги 
при захворюванні на туберкульоз. Стаття 3 зазначає:

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

1. позиції сторін

65. Уряд вважає, що заявник не вичерпав усіх національних 
засобів захисту, доступних для нього за українським законодавст-
вом, до подання заяви до Суду. Зокрема, Уряд посилався на рішен-
ня у справі «Геннадій Науменко проти України» (№ 42023/98, п. 136, 
від 10 лютого 2004 року), в якому Суд дійшов висновку, що звер-
нення до прокуратури в принципі є ефективним засобом захисту, 
передбаченим національним законодавством. У цьому рішенні Суд 
також дійшов висновку, що рішення стосовно скарг, поданих до ор-
ганів прокуратури, можуть бути переглянуті національними судами. 
Далі Уряд стверджував, що заявник мав окрему можливість подати 
цивільний позов стосовно порушення прав під час його утримання 
Державним департаментом з питань виконання покарань з метою от-
римання відшкодування за завдану моральну та матеріальну шкоду. 
Уряд посилався на статті 248-1, 248-3, 248-7 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України та статті 440-1, 441 та 455 Цивільного кодексу 
України. Уряд також зазначив, що доступність таких засобів захисту 
було підтверджено рішенням Червоногвардійського районного суду 
міста Дніпропетровська від 1 листопада 2001 року, який відхилив 
вимоги позивача щодо компенсації, але детально розглянув їх.
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66. Заявник не погодився.

2. оцінка суду

67. Суд нагадав, що мають бути вичерпаними лише ті засоби 
захисту, які є ефективними. Це обов’язок Уряду, який стверджує про 
невичерпання національних засобів захисту, довести Суду, що засіб 
захисту був ефективним і доступним в теорії та на практиці. Після 
виконання цієї вимоги заявник має довести, що засіб захисту, зап-
ропонований Урядом, було вичерпано, або з певних причин він був 
невідповідним чи неефективним за обставин справи, або існували 
певні обставини, які позбавляли заявника від обов’язку дотриман-
ня цієї вимоги (див. рішення у справі «Данкевич проти України», 
№ 40679/98, п. 107, від 29 квітня 2003 року). Суд підкреслює, що п. 1 
статті 35 Конвенції має застосовуватись з певною мірою гнучкості 
та без надмірного формалізму. Більше того, правило вичерпання на-
ціональних засобів захисту не є абсолютним, та не має бути вжито 
автоматично. При розгляді того, чи було дотримано цього правила, 
необхідно зважити на існування формальних засобів захисту в пра-
вовій системі відповідної держави, на загальний правовий та полі-
тичний контекст, у яких вони діють, а також на особливі обставини 
справи та на те, чи вдався заявник до всіх доступних засобів захисту 
(див. рішення у справі «Меріт проти України», № 66561/01, п. 58, від 
30 березня2004 року).

68. Суд підкреслює, що вирішальним питанням в оцінці ефек-
тивності засобу захисту стосовно скарги на погане поводження є 
можливість заявника подати скаргу до національних судів з цього 
питання з метою отримати пряме та своєчасне відшкодування, а не 
суто непрямий захист прав, гарантованих статтею 3 Конвенції. Цей 
засіб захисту може бути превентивним та компенсаторним в інстан-
ціях, де особи скаржаться на погане поводження під час утримання 
та умови утримання.

69. Щодо першого припущення Уряду, що позов має бути подано 
до органів прокуратури, які є відповідальними за дотримання закон-
ності виконання рішень у кримінальних справах, Суд зазначає, що 
це не можна розглядати в якості ефективного та доступного засобу 
захисту, враховуючи те, що статус органів прокуратури за національ-
ним законодавством не передбачає ефективних гарантій для неза-
лежного та безстороннього перегляду скарг заявника (див. рішення у 
справі «Меріт проти України», № 66561/01, п. 63, від 30 березня 2004 
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року; mutatis mutandis рішення у справі «Невмержицький проти Ук-
раїни», № 54825/00, п. 116, ECHR 2005- ... (витяги), та «Салов проти 
України», № 65518/01, п. 58, від 6 вересня 2005 року). Більше того, 
Уряд не довів, що звернення до прокуратури пропонує вищезазначе-
не превентивне чи компенсаторне відшкодування за звинуваченнями 
в поганому поводженні та умовах тримання, що суперечать статті 3 
Конвенції.

70. Щодо інших скарг, які заявник міг подати, включаючи скар-
ги до національних судів, Суд зазначив, що безсумнівно заявник 
скаржився лікареві пенітенціарної установи на свою хворобу, також 
адміністрація в’язниці була обізнана з фактом, що заявник страж-
дає на туберкульоз. Отже, органи були достатньо обізнані з ситуа-
цією заявника й мали можливість вивчити умови тримання та, якщо 
можливо, запропонувати компенсацію. Тоді як правдивим є твер-
дження, що заявник не використав можливостей, запропонованих 
Урядом, Суд зазначає, що проблеми, які постають з умов тримання, 
та недостатність відповідного медичного лікування мають структур-
ну природу і стосуються не лише особистої ситуації заявника (див. 
ухвалу у справі «Калашников проти Росії», № 47095/99, від 18 вересня 
2001 року). Більше того, Уряд не продемонстрував, яке відшкоду-
вання національні суди чи інші державні органи могли запропону-
вати заявникові, зважаючи на економічні складності адміністрації 
в’язниці.

71. За цих обставин Суд вважає, що цю частину заяви не може 
бути відхилено з мотивів невичерпання національних засобів захис-
ту. Не було виявлено інших мотивів стосовно неприйнятності заяви.

72. Суд вважає, що, у світлі позицій сторін, ця частина заяви 
стосується серйозних питань факту та права Конвенції, визначення 
яких вимагає вивчення суті.

в. стверджУване порУШення статті 13 Конвенції

73. Заявник стверджував, що не мав у своєму розпорядженні 
ефективних засобів захисту у світлі статті 3 Конвенції, як вимагає 
стаття 13 Конвенції. Цим положенням передбачено таке:

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, 
має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному 
органі, навіть якщо таке порушення було вчинено особами, які здійс-
нювали свої офіційні повноваження».
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74. У відповідь Уряд послався на свої подання вичерпання за-
собів національного захисту (див. § 65 вище).

75. З огляду на відхилення Судом зауважень Уряду щодо вико-
ристання національних засобів захисту, позов заявника відповідно 
до статті 13 Конвенції має бути визнано прийнятним (див. §§ 67–71 
вище).

с. стверджУване порУШення пУнКтів 1 
та 3 (с) статті 6 Конвенції

76. Заявник скаржився відповідно до пунктів 1 та 3 (с) статті 6 
Конвенції (та непрямо на пункт 3 (d) статті 6 Конвенції), що його 
було позбавлено юридичної допомоги у суді першої інстанції. Заяв-
ник зазначив, що через відсутність адвоката він не мав змоги подати 
апеляцію на рішення Вінницького районного суду. Він стверджує, 
що його право на доступ до суду, гарантоване пунктом 1 статті 6 
Конвенції, було порушено. Він також скаржився відповідно до пунк-
ту 1 статті 6 Конвенції, що працівники міліції, включаючи таємно-
го агента (agent provocateur), підбурювали його на скоєння злочину 
шляхом оперативної закупівлі наркотиків, та на те, що їхнії дії поз-
бавили заявника права на справедливий суд від початку. Посила-
ючись на це положення, він стверджував, що його звинувачення є 
несправедливим. Він також скаржився на те, що не мав відповідного 
часу та можливостей підготувати свій захист, і те, що певні свідки 
не були допитані під час судового розгляду. Відповідні положення 
передбачають:

«1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 
впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, вста-
новленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого вису-
нутого проти нього кримінального обвинувачення...
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення 
має щонайменше такі права:

b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу 
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх 
коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати та-
ку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;
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d) допитувати свідків обвинувачення або щоб їх допитали, а також 
вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й 
свідків обвинувачення...»

1. зауваження сторін

77. Уряд стверджував, що цю скаргу має бути відхилено через 
невичерпання засобів національного захисту. Зокрема, Уряд стверд-
жував, що заявник не порушив питання правового представництва 
в ході апеляційного провадження та не заперечив допит певних свід-
ків або інші порушення його прав. Натомість заявник просив про 
пом’якшення покарання.

78. Заявник заперечив це. Він зазначив, що він не міг захищати 
себе, оскільки не має спеціальних юридичних знань та юридичного 
представника. Таким чином, він не міг ефективно оспорювати при-
йнятність доказів, наданих міліцією, чи відсутність правового пред-
ставництва під час розслідування та судового розгляду. Більше того, 
його апеляція була складена в загальних термінах, з огляду на те, що 
він писав її сам і яка стосується лише вимоги відкласти винесення 
вироку та звільнити його з-під варти. Заявник зробив висновок, що 
він був не в змозі дотримати вимогу вичерпання національних за-
собів захисту без представника, оскільки позови є надто технічними 
та вимагали спеціальних юридичних знань.

2. оцінка суду

79. Суд зазначає, що заявникові не допомагав адвокат протягом 
кримінального провадження у справі. Вбачається, що заявник за 
власним бажанням відмовився від юридичного представництва, яке, 
в іншому разі було б обов’язковим (стаття 45 колишнього Кримі-
нально-процесуального Кодексу; надалі — «КПК»; § 44 вище). Сто-
совно можливості подання апеляції до Вінницького обласного суду 
стосовно оскарження рішення Вінницького районного суду від 23 
травня 2000 року щодо питання, порушеного сторонами, Суд за-
значає, що національне право припускало можливість апеляції і за-
явник ним скористався. У своїй ухвалі Вінницькій обласний суд 
відхилив вимогу заявника щодо пом’якшення вироку.

80. Суд зазначає, що українське право того часу зобов’язувало 
особу, яка вела слідство чи судовий розгляд, пояснити відповідачеві 
його право на юридичне представництво (див. § 44 вище). Воно та-
кож зобов’язувало компетентні органи видати письмове пояснення 
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системи правової допомоги (стаття 21 КПК; § 44 вище). У ході судо-
вого розгляду ці пояснення мають бути включені до протоколу суду. 
Відмову відповідача від правового представництва має бути зробле-
но в письмовому вигляді (стаття 46 КПК; § 44). КПК також передба-
чає, що невідповідність цим вимогам може призвести до скасування 
цього рішення судом апеляційної інстанції, і справу може бути по-
вернуто на новий розгляд до суду першої інстанції або на додаткове 
вивчення до слідчого органу (статті 370 КПК; § 44).

81. Суд вважає, що цих процесуальних гарантій було дотримано 
в даній справі. Отже, не можна сказати, що заявника було позбавле-
но правової допомоги на будь-якій стадії провадження, оскільки він 
чітко відмовився від цього права. Бажання дружини заявника мати 
громадського захисника після того, як провадження було завершено, 
шляхом подання протесту (protest) не призвело до відмови в юри-
дичній допомозі стосовно визначення кримінального обвинувачен-
ня відповідно до статті 6 Конвенції (§§ 20–22 вище).

82. За цих обставин Суд підтримує заперечення Уряду, що сто-
сується правового представництва, заявник жодного разу не пору-
шував цього питання в національних органах. Отже, ця частина за-
яви має бути відхилена через невичерпання засобів національного 
захисту відповідно до пп. 1 та 4 статті 35 Конвенції.

83. Суд також зважив на інші вимоги заявника відповідно до 
статті 6, але не бачить доказів того, що він порушував ці питання 
на будь-яких стадіях, за формою чи по суті, в суді першої інстан-
ції чи під час апеляційного провадження. За цих обставин Суд має 
відхилити їх з тих же мотивів, які вказано вище — невичерпання 
засобів національного захисту — відповідно до пп. 1 та 4 статті 35 
Конвенції.

D. стверджУване порУШення статті 34 Конвенції

84. Заявник скаржився, що держава порушила його ефективне 
право на апеляцію. Зокрема, національні органи безпідставно від-
мовили адвокату заявника в побаченні з засудженим. Більше того, 
заявникові перешкоджали скаржитися до Європейського суду з прав 
людини стосовно справедливості судових проваджень у справі та 
умов утримання. Він посилався на статтю 34 Конвенції:

«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації 
або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією 
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з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції 
або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони зобов’язуються не пе-
решкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права».

85. Уряд спростував ці твердження, він зазначив, що заявника 
не було позбавлено можливості звертатися до Європейського суду з 
прав людини стосовно справедливості судових проваджень у справі 
та умов утримання.

86. Суд наголошує на надзвичайній важливості дієвості опера-
ційної системи подання петиції, гарантованої статтею 34 Конвенції: 
заявник або потенційні заявники повинні мати змогу вільно зверну-
тися до Суду і не бути об’єктом жодного тиску з боку органів влади 
з метою відкликання або зміни їх позовів (див. рішення у справах 
«Akdivar and Others v. Turkey», від 16 вересня 1996 року, Reports 1996-
IV, с. 1219, п. 105; «Kurt v. Turkey», від 25 травня 1998 року, Reports 
1998-III, с. 1192, п. 159).

87. У цьому контексті «тиск» включає не тільки прямий при-
мус та залякування, а також інші непрямі дії чи контакти, покли-
кані переконати чи відмовити заявників підтримувати заяву в Суді, 
такі як: невиправдана загроза кримінального чи дисциплінарного 
переслідування проти законного представника (вищезгадана справа 
Kurt, сс. 1192–1193, пп. 160, 164; рішення у справі «Sarli v. Turkey», 
№ 24490/94, пп. 85–86, від 26 травня 2001 року).

88. У даній справі представник заявника зазначив, що його кон-
тактам із заявником перешкоджала адміністрація в’язниці. Однак 
він не надав достатньо доказів щодо цього. Він надав 4 листи, два з 
яких із Вінницького районного суду від 25 березня та 2 квітня 2003 
року, один — із апеляційного суду Вінницької області від 26 березня 
2003 року та один із пенітенціарної установи № 316/83, у яких йо-
го інформували про неможливість доступу до кримінальної справи, 
оскільки він не мав повноважень, як вимагає КПК, чи про те, що 
заявника було переведено до іншої виправної установи.

89. Суд вважає, що ці відмови не можна вважати перешкодами у 
світлі статті 34 Конвенції. Представник заявника отримав докумен-
ти, необхідні для провадження в суді від канцелярії Суду. У цьому 
контексті Суд зазначає, що заявник мав змогу подати заяву та за-
уваження. Він також продовжував спілкуватися з Судом без жодних 
перешкод.

90. У світлі вищенаведеного Суд не вважає, що заявникові пере-
шкоджали в здійсненні його права на подачу індивідуальної заяви. 
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З цього випливає, що цю частину заяви має бути відхилено як таку, 
яка вочевидь необґрунтована відповідно до пп. 3 та 4 статті 35 Кон-
венції.

е. прийнятність

91. Суд вважає, що у світлі §§ 71–71 та 75 вище позови заявника 
відповідно до статей 3 та 13 Конвенції має бути визнано прийнят-
ними. Решту заяви визнати неприйнятною з підстав, зазначених у 
§§ 83 та 90.

ІІІ. ЩОДО СУТІ

а. відповідність статті 3 Конвенції

1. практика суду

92. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції категорично забороняє 
катування та нелюдське або таке, що принижує людську гідність, 
поводження чи покарання, незважаючи на обставини та поведін-
ку жертви (див., наприклад, рішення у справі «Labita v. Italy» [GC], 
№ 26772/95, п. 119, ECHR 2000-IV). Погане поводження має відпові-
дати мінімальному рівню суворості в рамках статті 3. Оцінка цього 
мінімуму є відносною; залежить від усіх обставин справи, таких як 
тривалість лікування, фізичний і психічний вплив та в деяких ви-
падках стать, вік і стан здоров’я жертви (див., серед інших, рішен-
ня у справі «Ireland v. The United Kingdom», від 18 січня 1978 року, 
Series A № 25, с. 65, п. 162).

93. Позбавлення волі часто тягне за собою приниження людської 
гідності. Ще не було сказано, що затримання після звинувачення як 
таке торкається питань, викладених у 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 лі-
карні для отримання специфічної медичної допомоги. Тим не менш, 
відповідно до цього положення держава має забезпечити особу умо-
вами утримання, які б не порушували її людську гідність, щоб спосіб 
та метод виконання покарання не зумовлювали страждання або 
труднощі такої міри, які б перевищували неминучий рівень страж-
дань в’язня та щоб, з огляду на практичні вимоги ув’язнення, йо-
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го здоров’я та благополуччя були забезпечені (див. рішення у справі 
«Kudła v. Poland» [GC], № 30210/96, пп. 92–94, ECHR 2000-XI). Оці-
нюючи умови утримання, треба брати до уваги кумулятивний ефект 
цих умов, а також специфічні твердження заявника (див. рішення у 
справі «Dougoz v. Greece», № 40907/98, ECHR 2001-II).

94. Наявні 3 складові, які необхідно розглядати стосовно суміс-
ності стану здоров’я заявника та умов його утримання: 1) медичний 
стан в’язня; 2) адекватність медичної допомоги, яка надається в умо-
вах утримання; 3) доцільність утримання з огляду на стан здоров’я 
заявника (див. рішення у справі «Mouisel v. France», № 67263/01, пп. 
40–42, ECHR 2002-IX).

2. зауваження Уряду

95. Уряд зазначив, що твердження заявника стосовно відсутності 
належного харчування є безпідставними. Він стверджував, що під 
час тримання заявника у Вінницькій в’язниці № 1 його годували 
у відповідності зі встановленою на той час законом нормою (у 2000 
році) калорійністю 2846,73 кілокалорій. Пізніше він отримував їжу 
у відповідності до норм, затверджених Кабінетом Міністрів України 
від 27 грудня 2001 року (див. § 45 вище). Середня енергетична цін-
ність його їжі дорівнювала 3100–3150 кілокалорій на день.

96. Уряд стверджував, що, перебуваючи в пенітенціарній уста-
нові № 316/83, заявника утримували разом з 15 іншими в’язнями 
в камері № 26 розміром в 44,7 м2. Кожен в’язень має 2,98 м2 осо-
бистого простору. Камера належним чином провітрювалася свіжим 
повітрям, а в’язні мали доступ до денного світла. Заявник мав що-
денні прогулянки на свіжому повітрі. Він також мав змогу приймати 
душ та прати одяг раз на тиждень. Уряд також додав, що заявник мав 
змогу робити фізичні вправи на подвір’ї в’язниці та проводити необ-
межений час на свіжому повітрі протягом годин, не призначених для 
сну. Їжа, яку надавали заявникові, відповідала вимогам постанови 
Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 року № 336 (див. § 46 
вище), з енергетичною цінністю 2900–3000 кілокалорій в день.

97. Уряд стверджував, що під час утримання в пенітенціарній 
установі № 5 заявник знаходився в загальній спальні № 1 з 12 інши-
ми в’язнями. Заявник мав окреме ліжко та необхідні меблі. Спальня 
мала вільний доступ до сонячного світла через вікна розміром 1,2 на 
1,5 метри, а також природну вентиляцію та електрику. Заявник мав 
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змогу щоденно мати прогулянки та проводити необмежену кількість 
часу, окрім годин, призначених для сну.

3. зауваження заявника

98. Заявник зазначав, що під час утримання у Вінницькій в’яз-
ниці № 1 від 29 вересня до 18 жовтня 2000 року його утримували в 
камері № 26, розрахованій на 24 особи. Проте заявник стверджує, 
що в камері знаходилося близько 60 осіб, деякі з них були хворі 
на туберкульоз та СНІД. В’язні спали на металевих ліжках, спали 
в них почергово. Камера була брудною й заповненою паразитами, 
тарганами та клопами. Заявник не мав доступу до денного світла та 
свіжого повітря і мав приблизно 1–1,5 м2 власного простору. Йому не 
надавалось належне харчування.

99. Пізніше, за словами заявника, в період з 18 жовтня до 31 
жовтня 2000 року, під час переведення з Вінницької в’язниці № 1 до 
пенітенціарної установи № 316/83 заявника було поміщено у відділ 
для сну, розрахований на 12–15 осіб. Спеціальні потяги, призначені 
для транспортування затриманих та засуджених, не мають доступу 
до денного світла та належного постачання питної води. У якості їжі 
заявник отримував лише хліб та воду. Він скаржився на те, що з його 
прибуттям до пенітенціарної установи № 316/83 його не було огляну-
то лікарем на можливість захворювання на туберкульоз.

100. Заявник скаржився, що під час утримання в пенітенціарній 
установі № 316/83 з 31 жовтня 2000 року до 23 квітня 2001 року, до 
моменту його переведення до міжрегіональної лікарні з лікування 
туберкульозу для засуджених (пенітенціарна установа № 5), денний 
раціон не відповідав його потребам чи встановленим нормам. Заяв-
ник зазначав, що більшість харчових продуктів надходила від роди-
чів засуджених. Зокрема, заявник отримав 20 посилок (до 10 кг кож-
на) протягом трьох з половиною років ув’язнення. Він не отримував 
ліків від своїх родичів з того моменту, оскільки це було заборонено. 
Більше того, перебуваючи в лікарні пенітенціарної установи № 5, 
він страждав від низького рівня альбуміну, що доводить про неот-
римання заявником достатньої кількості м’яса, жиру, молока та ін. 
в денному харчуванні. Він зазначив, що держава встановила денну 
фінансову норму на харчування в’язнів, яка дорівнює 1,77 гривень 
(0,33 євро). Медичні витрати на утримання осіб, хворих на туберку-
льоз, складають 13 гривень (2 євро).
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4. оцінка суду

101. Суд вважає, що наступні 3 складові скарг заявника відпо-
відно до статті 3 Конвенції потребують розгляду за суттю:

— по-перше, скарги заявника на перенаселення в камерах в’яз-
ниці;

— по-друге, скарги заявника стосовно невиконання національ-
ними органами зобов’язання попереджати, діагностувати та лікува-
ти туберкульоз у належний час;

— по-третє, скарги заявника стосовно відсутності належного 
харчування, вентиляції, щоденних прогулянок чи умов санітарії.

(а) Перенаселення камер в’язниці

102. У даній справі Суд зазначає, що протягом періоду утриман-
ня заявника у Вінницькій в’язниці № 1 з 29 вересня до 18 жовтня 
2000 року розмір його камери становив 44,7 м2. Уряд стверджує, що 
в камері утримувалось 15 в’язнів, заявник — 60. Уряд та заявник 
стверджували, що кожен із затриманих мав 1–1,5 м2 (за словами за-
явника) та 2,98 м2 (за твердженнями Уряду) особистого простору. 
Щодо умов тримання заявника в пенітенціарній установі № 316/83 з 
31 жовтня 2000 року до 19 квітня 2001 року, його утримували разом 
з 32 іншими в’язнями. Подібними були умови утримання заявника 
і в Снігурівській пенітенціарній установі № 5. Під час його перебу-
вання в цих пенітенціарних установах він мав приблизно 2–2,5 м2 
житлового простору (як встановлено законодавством).

103. Суд не вважає за потрібне вирішувати суперечку між Уря-
дом та заявником з приводу розміру камер. Подані цифри свідчать, 
що в будь-який час особистий простір заявника в камері становив 
1–2,5 м2. В цьому зв’язку Суд нагадує, що КПК встановлює 7 м2 на 
в’язня в якості приблизної бажаної норми розміру камери утримання 
(див. Другу загальну доповідь — СРТ/Inf (92) 3, п. 43), тобто 56 м2 
для 8 в’язнів (див. § 47 вище). Таким чином, на думку Суду, камери, 
де утримували заявника, були постійно надто переповнені. Цей стан 
речей порушує питання в рамках статті 3 Конвенції (див. рішення 
«Kalashnikov v. Russia», № 47095/99, п. 97, ECHR 2002-VI).

(б) Невиконання національними органами зобов’язання попереджати, 
діагностувати та лікувати захворювання заявника на туберкульоз

104. Суд зазначає, що з зауважень сторін вбачається, що в заяв-
ника виявлено захворювання на туберкульоз майже два з половиною 
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місяці після того, як він уперше поскаржився на ускладнене пере-
ривчасте дихання та слизовий кашель (див. § 33 вище). Суд вважає, 
що неточність попереднього діагнозу від 13 та 14 квітня 2001 року 
підтверджує скарги заявника щодо неадекватності наданої медичної 
допомоги, невиявлення захворювання в короткий термін чи нездійс-
нення ізоляції заявника й надання йому адекватного та своєчасного 
лікування (див. §§ 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. § 20 вище). До затримання заявник 
не страждав на жодну з хвороб легенів (про що свідчить медичний 
огляд від 29 вересня 2000 року; див. § 25 вище). Після встановлення 
діагнозу захворювання на туберкульоз у червні 2001 року його ог-
лядали більш регулярно та перевели до спеціальної пенітенціарної 
установи для в’язнів, які страждають на туберкульоз, де його ліку-
вали від цієї хвороби та для попередження 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 запаморочення (§ 38 
вище).

106. На думку Суду, вищезгадані обставини дозволяють зроби-
ти висновок, що заявник не отримав необхідної й своєчасної допо-
моги, з огляду на серйозність захворювання та наслідки для його 
здоров’я.

(в) Недостатність належного харчування, вентиляції, щоденних 
прогулянок та адекватних умов санітарії і гігієни

107. Суд вважає, що, незважаючи на те, що заявникові дозволено 
щоденні прогулянки на свіжому повітрі протягом години у в’язниці 
№ 1 м. Вінниці, решту часу він утримувався в камері, маючи обме-
жений особистий простір. Щодо його утримання в Пенітенціарній 
установі № 5 Суд зазначає, що заявник мав необмежений доступ до 
майданчиків для прогулянок на свіжому повітрі. Проте той факт, 
що заявник лише раз на тиждень мав змогу приймати душ та пра-
ти білизну, викликає занепокоєння щодо умов гігієни та санітарії 
з огляду на скупчення в’язнів. Такі умови могли погіршити стан 
здоров’я заявника.

108. Щодо скарг заявника на невідповідне харчування Суд вва-
жає, що сторони погодились, що рівень харчування відповідає вста-
новленим нормам. Через відсутність доказів протилежного Суд дій-
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шов висновку, що заявник отримував належне харчування. Його їжа 
надходила посилками від родичів.

109. Беручи до уваги вищезгадані чинники, Суд дійшов виснов-
ку, що санітарні умови, в яких утримувався заявник, є незадовіль-
ними і вони спричинили погіршення стану здоров’я заявника.

(г) Висновки Суду

110. Суд вважає, що в даній справі відсутні ознаки того, що мав 
місце позитивний намір приниження заявника чи намір піддати йо-
го поводженню, яке суперечить статті 3 Конвенції. Проте відсутність 
подібної мети не виключає порушення статті № 3 Конвенції (див. 
рішення у справі «Peers v. Greece», № 28524/95, п. 74, ECHR 2001-III). 
Суд вважає, що умови тримання заявника з 28 вересня 2000 року 
до нинішнього часу (більше ніж 5 років) спричинили психічні та 
фізичні страждання, приниження його людської гідності та викли-
кали в ньому почуття приниженості.

111. У світлі вищенаведених висновків щодо перенаселення, не-
відповідного медичного лікування та незадовільних санітарних умов 
(§§ 103, 106 та 109 вище) Суд вважає, що тримання заявника про-
тягом усього часу в подібних умовах призвело до поводження, що 
принижує людську гідність.

112. Відповідно має місце порушення статті 3 Конвенції.

в. відповідність статті 13 Конвенції

113. Суд зазначає, що стаття 13 Конвенції гарантує доступність 
на національному рівні засобів захисту з метою посилення суті прав 
та свобод, що містяться у Конвенції, в будь-якій формі, за якої во-
ни можуть бути захищені в національному правовому порядку. Дія 
статті 13, отже, полягає в тому, щоб національний засіб захисту від-
повідав суті «небезпідставної скарги» за Конвенцією та гарантував 
належну допомогу (див. рішення у справі «Kudla v. Poland», цитоване 
вище, п. 157).

114. Межа зобов’язань Договірних Держав за статтею 13 коли-
вається в залежності від природи скарги заявника. У будь-якому разі 
засіб юридичного захисту, якого вимагає стаття 13, має бути «ефек-
тивним» як на практиці, так і за законодавством.

115. Беручи до уваги свої попередні висновки щодо вичерпання 
засобів національного захисту (§§ 68–74 вище), Суд вважає, що Уряд 
не продемонстрував можливість за українським законодавством для 
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заявника скаржитися на умови тримання або не довів того факту, 
що засоби захисту, які були йому доступні, були ефективними, на-
приклад, що вони могли попередити порушення права (виникнення 
чи продовження) або що вони могли надати відповідне відшкоду-
вання.

116. Суд зробив висновок, що мало місце порушення статті 13 
Конвенції стосовно відсутності ефективного й доступного засобу за-
хисту відповідно до національного права стосовно задоволення скарг 
заявника на лікування та умови тримання.

ІV. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

117. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

а. ШКода

118. Заявник вимагав 3 000 000 грн. (три мільйони гривень)3 
компенсації матеріальних збитків, що обчислено з вартості посилок, 
надісланих йому під час утримання. Він також вимагав 483 625 грн.4 
в якості компенсації нематеріальної шкоди, включаючи втрату за-
рплатні та моральні страждання.

119. Уряд не погодився та зазначив, що ці вимоги надмірні та 
безпідставні.

120. Суд зазначає, що вочевидь мала місце помилка стосовно 
вимоги заявника про відшкодування матеріальної шкоди, яку треба 
читати як 3 000 грн5. Проте Суд нагадує, ще раніше було визначе-
но, що заявник отримував відповідне харчування під час утримання 
(див. § 108 вище) і, отже, не було жодних порушень (див. §§ 109 та 
111 вище). Таким чином, Суд відхиляє вимогу заявника про відш-
кодування матеріальної шкоди (порівняйте рішення у справі «Не-

3 488 335 євро.
4 78 723,6 євро.
5 488,34 євро.
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вмержицький проти України», № 54825/00, п. 142, ECHR 2005- (...) 
витяги).

121. Щодо відшкодування нематеріальної шкоди Суд нагадав 
про порушення статей 3 та 13 Конвенції в даній справі. Зважаючи 
на свою практику та вирішуючи на засадах справедливості, Суд при-
суджує заявник 10 000 євро в цьому аспекті (див. рішення у спра-
вах «Peers v. Greece», № 28524/95, п. 88, ECHR 2001-III, «Khokhlich v. 
Ukraine», № 41707/98, п. 228, від 29 квітня 2003 року).

в. сУдові витрати

122. Заявник, зазначаючи, що його представник отримав 400 
євро за схемою юридичної допомоги Суду, що пішло на покриття 
витрат на кореспонденцію та підготовку зауважень, вимагає додат-
кових сум для винагороди адвокату.

123. Уряд не погодився.
124. Суд зазначає, що безсумнівно заявник витратився на юри-

дичні формальності і мав певні витрати на суму більшу, ніж допомо-
га, яку він отримав. Зваживши на наявну інформацію та вирішивши 
на засадах справедливості, Суд призначає заявникові додаткових 500 
євро на витрати.

с. пеня

125. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься в разі несвоє-
часної сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського 
центрального банку, плюс три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує скарги заявника за статтями 3 та 13 Конвенції прий-
нятними та решту заяви неприйнятною;

2. Постановляє, що в цій справі було порушення статті 3 Кон-
венції;

3. Постановляє, що в цій справі було порушення статті 13 Кон-
венції;

4. Вирішує, що:
а) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане оста-

точним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відпові-
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дач має виплатити заявникові такі суми, що мають бути конверто-
вані в національну валюту держави-відповідача на день виплати:

і) 10 000 євро (десять тисяч євро) відшкодування немате-
ріальної шкоди;

іі) 500 євро (п’ятсот євро) відшкодування витрат;
ііі) будь-які податки, що можуть бути нараховані на зазна-

чені вище суми;
б) після закінчення вищезазначених трьох місяців і до оста-

точного розрахунку на вказану суму нараховуватиметься відсоток у 
розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального 
банку, що діятиме протягом періоду несплати, плюс три відсотки;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською і повідомлено в письмовій формі 28 берез-
ня 2006 року згідно з пунктами 2 та 3 правила 77 Реґламенту Суду.

С. Найсміт Ж.-П. Коста
секретар голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «дВОЙНиХ пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 72277/01)

Рішення

Страсбург 
12 жовтня 2006 року

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

У справі «Двойних проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані M. Цаца-Ніколовська,
п. Дж. Боррего Боррего,
пані Р. Ягер,
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п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 18 вересня 2006 р., виносить 

таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою (№ 72277/01), поданою проти Ук-
раїни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі за текстом – Конвенція) 
громадянином України, паном Миколою Олександровичем Двойних 
(далі – заявник), 25 січня 2001 року.

2. Уряд України (далі – Уряд) було представлено його уповнова-
женим – паном Ю. Зайцевим.

3. 3 травня 2005 року Суд визнав заяву частково прийнятною і 
вирішив направити скарги заявника щодо статей 3 та 13 Конвенції 
на комунікацію Уряду. Відповідно до положень пункту 3 статті 29 
Конвенції, він вирішив розглядати питання щодо прийнятності та 
суті заяви одночасно.

4. 1 квітня 2006 року ця справа була передана новоутвореній 
п’ятій секції (пункт 5 Правила 25 та пункт 1 Правила 52).

ФАКТИ

5. Заявник народився у 1947 році та мешкає у м. Сімферополь.

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

A. перебУвання заявниКа під вартою з 19 червня 1999 роКУ 
по 9 лютоГо 2000 роКУ

6. 19 червня 1999 року заявника було заарештовано за підозрою 
у зловживанні посадовим становищем та розкраданні колективного 
майна.

7. 23 червня 1999 року заявника було поміщено до Сімферополь-
ського слідчого ізолятора № 15 (далі – СІЗО м. Сімферополя).
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8. 9 лютого 2000 року заявника було звільнено з-під варти під 
підписку про невиїзд. За словами заявника його було звільнено через 
поганий стан здоров’я.

9. 21 лютого 2000 року заявника було госпіталізовано з діагно-
зом гіпертонії другої стадії, гіпертензії та іншими захворювання-
ми органів кровообігу. Заявник перебував на лікуванні до 3 березня 
2000 року.

B. перебУвання заявниКа під вартою з 23 березня по 1 ГрУдня 
2000 роКУ, йоГо стан здоров’я та медичне ліКУвання

10. 23 березня 2000 року прокуратурою вирішено заарештувати 
заявника за тією ж підозрою у зловживанні посадовим становищем 
та розкраданні колективного майна. 24 березня 2000 року заявника 
було поміщено до СІЗО м. Сімферополя.

11. Того ж дня заявника було оглянуто фельдшером, терапевтом 
та дерматовенерологом, які зазначили у медичній картці, що була 
надана Урядом, що заявник не мав скарг щодо стану його здоров’я. 
Фельдшер вказав, що заявник страждає на серцево-судинне захво-
рювання та має бути оглянутий лікарем. Терапевт зазначив, що за-
явник страждає на серцево-судинне захворювання та стенокардію. 
Дерматовенеролог дійшов висновку, що заявник є здоровим.

12. Відповідно до цієї ж медичної картки 20 вересня 2000 року 
заявника було оглянуто терапевтом та дерматовенерологом, які за-
значили, що заявник не мав скарг щодо стану його здоров’я. 24 бе-
резня, 24 вересня та 27 листопада 2000 року, були проведені флюо-
рографічні обстеження заявника, відповідно до яких жодних пата-
логічних змін органів грудної клітки не виявлено.

13. У своєму листі до голови Залізничного районного суду 
м. Сімферополя від 29 березня 2000 року заявник просив змінити 
незаконний запобіжний захід та звільнити його з-під варти. Заявник 
стверджував, що він страждає на захворювання органів кровообігу, 
виразку шлунку та аденому простати і потребує невідкладної медич-
ної допомоги, яку він не зможе отримати в СІЗО м. Сімферополя. 
Такі ж звернення заявник надіслав 17 квітня та 15 травня 2000 року 
до Генерального прокурора України та голови Центрального район-
ного суду м. Сімферополя відповідно.

14. 30 березня 2000 року адвокат заявника оскаржив до Заліз-
ничного районного суду м. Сімферополя постанову прокуратури від 
23.03.2000 р. 28 квітня 2000 року своєю постановою суд залишив без 
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розгляду скаргу адвоката, оскільки кримінальну справу проти заяв-
ника було направлено на розгляд до Центрального районного суду 
м. Сімферополя. Суд також зазначив, що ця постанова є остаточною 
і оскарженню не підлягає.

15. Уряд зауважив, що 27 листопада 2000 року заявник звер-
нувся за медичною допомогою і був негайно оглянутий лікарем. За 
результатами огляду було встановлено діагноз: гостра респіраторна 
вірусна інфекція, у зв’язку з чим заявникові було надано медичну 
допомогу. 29 листопада 2000 року повторний огляд не виявив жод-
них симптомів цієї хвороби.

16. 1 грудня 2000 року заявника було звільнено з СІЗО м. Сім-
ферополя.

17. 13 лютого 2003 року заявник потрапив до лікарні, де йому 
було зроблено операцію на черевній порожнині. Згідно з медичною 
документацією за 2003 рік, яку надав заявник, він страждав від низ-
ки судинних та шлункових захворювань.

C. Умови тримання заявниКа під вартою з 23 березня 
по 1 ГрУдня 2000 роКУ

1. твердження заявника щодо фактів

18. Заявник зазначав, що він тримався під вартою в камерах 
площею близько 14 м2, де одночасно трималися 16-17 осіб і деякі з 
них хворіли на туберкульоз та СНІД. Відповідно, він стверджував, 
що спати доводилось по черзі, оскільки на одне спальне місце при-
падало декілька осіб. Природне світло та свіже повітря фактично не 
надходило через недостатній розмір вікон та ставні на них. Елект-
ричне світло було недостатнім і було ввімкнене 24 години на добу. 
Камери були брудними й кишіли паразитами, тарганами та клопа-
ми. Гарячої води не було взагалі, а тиск холодної був достатнім лише 
для камер, що знаходилися не вище четвертого поверху. Не було 
також і опалення в камерах.

19. Заявник стверджував, що його щоденні прогулянки тривали 
35-40 хвилин в приміщенні без даху, площа якого не перевищувала 
площу камери. Заявник також зазначав, що він був неспроможний 
купувати ліки та їжу поза СІЗО, а якість їжі, що надавалася в СІЗО 
була незадовільною.

20. Також заявник повідомив, що декілька годин він перебував 
разом з близько 54 особами у спеціальних камерах для осіб з етапів 
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площею близько 12 м2. Більшість із цих осіб курили, а в камерах не 
було доступу свіжого повітря та природного світла.

2. твердження Уряду щодо фактів

21. Уряд повідомив, що з 24 березня по 6 квітня 2000 року за-
явник перебував у камерному приміщенні № 78 загальною площею 
12 м2, де разом з ним утримувалося від 7 до 9 осіб; з 6 квітня по 
5 травня 2000 року – у камерному приміщенні № 159, загальною 
площею 18,1 м2, де утримувалося від 8 до 12 осіб; з 10 липня по 
29 серпня 2000 року – у камерному приміщенні № 79, загальною 
площею 44 м2, в якому утримувалося 20 осіб. Уряд визнав існування 
на той час проблеми переповнення в СІЗО м. Сімферополя. Однак 
Уряд стверджував, що всі камери були обладнані необхідною кіль-
кістю індивідуальних спальних місць, відгородженими санвузлами, 
столами, стільцями, електричним освітленням тощо. Вікна в камерах 
дозволяли мати доступ до денного світла та свіжого повітря. Загалом 
умови тримання заявника відповідали правилам гігієни та санітарії. 
Уряд також надав фотографії деяких камер СІЗО м. Сімферополя, 
що були зроблені у липні 2004 року.

22. Уряд також повідомив, що заявник мав щоденну прогулянку 
тривалістю одна година та безперервний восьмигодинний сон.

D. сУдовий розГляд справи та винесення вироКУ 
Щодо заявниКа

23. 14 липня 2000 року Центральний районний суд м. Сімферо-
поля визнав заявника винним у зловживанні посадовим становищем 
та розкраданні колективного майна й засудив його до чотирьох років 
позбавлення волі в колонії посиленого режиму з конфіскацією всьо-
го його майна та позбавленням права обіймати посади, пов’язані з 
організаційно-розпорядчими функціями протягом трьох років.

24. 29 серпня 2000 Верховний Суд Автономної Республіки Крим 
залишив вирок від 14.07.2000 р. без змін.

25. Того ж дня на підставі письмової заяви заявника наказом на-
чальника СІЗО м. Сімферополя заявника було зараховано до складу 
відділення господарського обслуговування установи. Згідно з інфор-
мацією, наданою Урядом, заробітну платню заявник витрачав пов-
ністю на купівлю їжі та інших предметів повсякденного вжитку.
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26. У невизначену дату голова Верховного Суду Автономної Рес-
публіки Крим подав протест до Президії цього ж суду, вимагаючи 
перегляду вироку.

27. 1 грудня 2000 року Президія задовольнила протест та част-
ково змінила рішення від 14.07.2000 р. та 29.08.2000 р. Заявника було 
визнано винним у зловживанні посадовим становищем та засуджено 
до трьох років позбавлення волі. Президією також було позбавлено 
заявника права обіймати посади пов’язані з організаційно-розпо-
рядчими функціями протягом трьох років. Проте, заявника було 
звільнено від подальшого відбування покарання через захворювання 
органів кровообігу та через те, що він перестав вважатися суспільно-
небезпечним.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

A. КонститУція УКраїни

28. Відповідно до ч. 2 та 3 статті 8 норми Конституції є нормами 
прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і 
свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конститу-
ції України гарантується.

29. Відповідно до ч. 2 та 4 статті 55 кожному гарантується право 
на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових 
осіб. Кожен має право після використання всіх національних засобів 
правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до від-
повідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 
міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

30. Частина 3 статті 63 передбачає, що засуджений користується 
всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які 
визначені законом і встановлені вироком суду.

B. заКон УКраїни «про попереднє Ув’язнення» 1993 роКУ 
(«далі – заКон») (станом на період з 19 червня 1999 роКУ 

до 1 ГрУдня 2000 роКУ)

31. Відповідно до статті 1 Закону попереднє ув’язнення є за-
побіжним заходом щодо обвинуваченого, підсудного, підозрювано-
го у вчиненні злочину, за який може бути призначено покарання 
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у вигляді позбавлення волі, та засудженого, вирок щодо якого не 
набрав законної сили. Тримання осіб, узятих під варту, відповідно 
до завдань кримінального судочинства здійснюється на принципах 
неухильного дотримання Конституції України, вимог Загальної де-
кларації прав людини, інших міжнародних правових норм і стан-
дартів поводження з ув’язненими.

32. Згідно з статтею 4 засуджені можуть бути залишені для ро-
боти з господарського обслуговування слідчого ізолятора за їх пись-
мовою згодою.

33. Стаття 7, зокрема, передбачає, що особи, щодо яких як за-
побіжний захід обрано взяття під варту, підлягають обшуку, медич-
ному огляду, дактилоскопіюванню та фотографуванню; їх ознайом-
люють з правами, обов’язками й вимогами режиму. Речі, які є при 
них, а також передачі й посилки, що надходять на їх ім’я, підлягають 
огляду, а листування – перегляду. Їм забороняється мати при собі 
гроші та цінні речі. Вилучені в них при доставленні в місця попе-
реднього ув’язнення гроші зараховуються на їхні особові рахунки, а 
цінні речі і предмети здаються на зберігання.

34. Відповідно до статті 9 особи, взяті під варту, мають право:
(a) на захист відповідно до кримінально-процесуального зако-

нодавства;
(b) знайомитися з правилами тримання під вартою;
(c) на щоденну прогулянку тривалістю одна година;
(d) отримувати двічі на місяць передачі або посилки вагою до 

восьми кілограмів та без обмежень грошові перекази і передачі;
(e) купувати протягом місяця за безготівковим розрахунком 

продукти харчування і предмети першої необхідності на суму до од-
ного мінімального розміру заробітної плати та без обмежень пись-
мове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на замов-
лення;

(f) користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі до-
кументи і записи, що стосуються кримінальної справи;

(g) користуватися телевізорами, отриманими від родичів або 
інших осіб, настільними іграми, газетами і книгами з бібліотеки 
місця попереднього ув’язнення та придбаними через торговельну 
мережу;

(h) відправляти в індивідуальному порядку релігійні обряди й 
користуватися релігійною літературою та властивими їх віруванню 
предметами релігійного культу, виготовленими з малоцінних ма-
теріалів, якщо при цьому не порушується встановлений у місцях 
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попереднього ув’язнення порядок, а також не обмежуються права 
інших осіб;

(i) на восьмигодинний сон в нічний час, під час якого не 
допускаться залучення до участі в процесуальних та інших діях, за 
винятком невідкладних випадків;

(j) звертатись із скаргами, заявами та листами до державних 
органів і службових осіб у порядку, встановленому статтею 13 цього 
Закону.

35. Відповідно до статті 11 особам, узятим під варту, забезпечу-
ються побутові умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни. 
Норма площі в камері для однієї взятої під варту особи не може бути 
менше 2,5 квадратного метра. Особам, узятим під варту, надаються 
безплатно за єдиними нормами, встановленими Кабінетом Міністрів 
України, харчування, індивідуальне спальне місце, постільні речі та 
інші види матеріально-побутового забезпечення. В необхідних ви-
падках їм видається одяг і взуття встановленого зразка. Медичне 
обслуговування, а також лікувально-профілактична й протиепі-
демічна робота в місцях попереднього ув’язнення організовуються 
і проводяться відповідно до законодавства про охорону здоров’я та 
порядку, що визначається Державним департаментом України з пи-
тань виконання покарань, Службою безпеки України і Міністерст-
вом охорони здоров’я України.

36. Стаття 17 передбачає, що особи, взяті під варту, можуть за-
лучатися до роботи за їх згодою. Праця таких осіб оплачується за та-
рифними ставками (окладами), що діють у народному господарстві. 
Із заробітку ув’язнених за виконавчими документами можуть прова-
дитися відрахування. Взяті під варту особи можуть залучатися без 
оплати їх праці лише до робіт, пов’язаних із створенням належних 
санітарно-побутових умов і впорядкуванням місця попереднього 
ув’язнення. До таких робіт ці особи залучаються почергово у віль-
ний від проведення слідчих дій час і не більше як на дві години 
протягом дня.

37. Відповідно до статті 22 нагляд за дотриманням законодавст-
ва в місцях попереднього ув’язнення здійснюють прокурори. Поста-
нови і вказівки прокурорів щодо дотримання встановлених законо-
давством порядку і умов тримання осіб, узятих під варту, підляга-
ють обов’язковому виконанню адміністрацією місць попереднього 
ув’язнення.
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C. виправно-трУдовий КодеКс 1970 роКУ (далі – КодеКс) 
(станом на період з 19 червня 1999 роКУ до 1 ГрУдня 2000 роКУ)

38. Відповідно до статті 24 осіб, уперше засуджених на строк не 
більше п’яти років у виняткових випадках може бути за їх згодою 
залишено в слідчому ізоляторі для роботи по господарському обслу-
говуванню.

III. ДОПОВІДь ЄВРОПЕЙСьКОгО КОмІТЕТУ 
зАПОБІгАННЯ КАТУВАННЯм ТА НЕлЮДСьКОмУ, 

АБО ТАКОмУ, ЩО ПРИНИЖУЄ гІДНІСТь, 
ПОВОДЖЕННЮ ЧИ ПОКАРАННЮ 2000 РОКУ («ЄКП»)

39. Візит делегації ЄКП до України відбувся з 10 по 26 вересня 
2000 року, впродовж якого делегація відвідала, зокрема, ізолятор 
тимчасового тримання № 15 м. Сімферополя. Делегація зазначила, 
що «умови тримання знаходились у загрозливій ситуації»; зокрема, 
спостереження зроблені в Сімферопольському СІЗО № 15, дово-
дять це. Було також зазначено, що значне переповнення є головним 
недоліком СІЗО. Делегація ЄКП наголосила, що українській владі 
необхідно «збільшити площу на одного засудженого з 2,5 м2 до що-
найменше 4 м2» (§ 59).

40. Необхідні частини доповіді ЄКП передбачають наступне 
(наголос ЄКП):

«86. Сімферопольський СІЗО № 15, що розташований у місті, був побу-
дований на початку ХІХ століття, він має 2 200 місць у 210 камерах. На 
час візиту у слідчому ізоляторі розміщалося 2 500 осіб, 177 із яких жінки 
і 155 неповнолітні. У той час, коли більша частина ув’язнених були під 
слідством, близько 600 осіб були засуджені, включаючи 30 засуджених 
до довічного позбавлення волі.
Ув’язнені трималися у двох блоках, один із яких відносився до початку 
ХІХ століття, а інший – до пізнішого часу, побудований у 1973 році.
87. У житлових приміщеннях для жінок і неповнолітніх (чоловічої і жі-
ночої статі) матеріальні умови, говорячи про денне світло, штучне ос-
вітлення, чистоту і меблювання, були найкращими. Зокрема, ЄКП при-
вітав той факт, що металеві жалюзі з вікон були зняті незадовго перед 
візитом, що призвело не тільки до покращення денного освітлення, але 
й набагато покращилась вентиляція.
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Однак, залишилась більшість недоліків. Зокрема, рівень населення був 
перевищений у багатьох камерах (наприклад, 9 жінок на площі 16 м2, 24 
жінки на 35 м2) і більш того, не всі жінки мали власні ліжка.

88. Інший спецконтингент (чоловіки, більшість із яких під слідством) 
знаходився у жахливих матеріальних умовах. Ці ув’язнені тіснилися у 
надто переповнених спальних приміщеннях (наприклад, 22 чоловіки на 
площі у 18 м2, 32 – на 26 м2) фактично без денного світла, із недостат-
нім штучним освітленням та неналежною вентиляцією. Повітря було 
настільки удушливим, що більшість ув’язнених вимушена була залиша-
тись у натільній білизні. Більш того, установа не могла забезпечити ок-
ремі ліжка для кожного ув’язненого; унаслідок чого у багатьох спальних 
приміщеннях ув’язнені мали спати по черзі.

У той час, коли деякі спальні приміщення були свіжопофарбовані, ба-
гато інших були брудними й кишіли тарганами та іншими паразитами. 
Туалети в камерах (як правило, частково відокремлені) були у надто не-
задовільному стані.

89. Чоловіки мали великий дефіцит основних предметів для підтримки 
особистої гігієни (лише 80 грамів мила на місяць проти 200 г для жінок 
і 400 г для неповнолітніх). Також їм не надавався туалетний папір, який 
був обмежений лише для жінок і неповнолітніх. Практично, у цьому 
плані ув’язнені залежали від своїх сімей.

До того ж, як і у Бучі, умови для прання речей були незадовільними: усі 
ув’язнені вимушені були це робити в холодній воді в камерах.

90. Стосовно діяльності, було докладено зусиль на забезпечення освіт-
ньої діяльності для неповнолітніх (середня освіта), зокрема, за допомо-
гою місцевої влади, яка надавала підручники, та вчителі, які за влас-
ним бажанням приходили до СІЗО у вільний час. Персонал працював 
з неповнолітніми в соціальній сфері, що включала навчання стосовно 
норм поведінки і правил суспільного життя. Крім цього, неповнолітні 
не мали інших форм організованої корисної діяльності (спорт, культур-
на діяльність тощо).

Інша частина спецконтингенту не займалася організованою діяльністю. 
Крім сотні ув’язнених, які займалися в хорі, інші ув’язнені не мали ро-
боти чи організованої спортивної діяльності. На практиці, єдиний час, 
що вони проводили поза камерами, – це годинна прогулянки щодня в 
умовах, що не дозволяли у повній мірі виконувати фізичні вправи (пло-
ща дворів для прогулянок коливалася від 10 до 25 м2).
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91. Підсумовуючи викладене, більшість ув’язнених була закрита протя-
гом майже цілої доби в переповнених шкідливих для здоров’я камерах 
без будь-якої запропонованої діяльності. За таких умов, позбавлення 
волі у Сімферопольському СІЗО може бути лише досвідом, зведеним до 
нуля.
92. Досягнення постійних покращень ситуації у Сімферопольському 
СІЗО № 15 звичайно потребує часу. Наперед це залежить від значно-
го зменшення переповненості. Ще раз факти, зібрані делегацією, де-
монструють важливість та негайність імплементації рекомендацій, що 
викладені у § 59 цієї доповіді.
Проте, для подолання деяких самих значних недоліків можливо і необ-
хідно негайно вжити заходів.
93. Стосовно матеріальних умов, ЄКП рекомендує вжити заходів, щоб 
забезпечити:

– усіх ув’язнених (чоловіків і жінок) відповідною кількістю предметів 
особистої гігієни та миючих засобів для спальних приміщень, а також 
відповідними умовами для прання одягу;
– кожного ув’язненого окремим ліжком чи спальним місцем;
– щоб матеріальні умови обох блоків якомога скоріше досягли рівня 
умов у жіночій секції та секції для неповнолітніх, що стосується до-
ступу денного світла (зняття жалюзі з вікон), штучного освітлення, 
вентиляції та чистоти.

Що стосується організованої діяльності, ЄКП рекомендує надати висо-
кого пріоритету розвитку програм діяльності для неповнолітніх, щоб 
надати їм змогу оволодіти повною програмою освіти, виховання та ін-
шої активної діяльності з метою використання їхнього потенціалу для 
соціальної реінтеграції; фізичне виховання має стати важливою части-
ною такої програми.
Стосовно дорослих ув’язнених, ЄКП рекомендує використовувати шля-
хи для забезпечення їх мінімальною спортивною активністю. Є аксіо-
мою той факт, що коли зменшується переповнення, необхідно впровад-
жувати більш повну програму діяльності ув’язнених. Стосовно цього, 
ЄКП приділяє увагу довгостроковій меті щодо діяльності, яка викладе-
на у §§ 130 і 33 доповідей, відповідно, 1998 та 1999 років та стосується 
всіх СІЗО країни.
Останнє, ЄКП рекомендує переглянути проекти двориків для прогуля-
нок з метою їх розширення.»
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41. Що стосується медичної допомоги особам, що трималися в 
СІЗО м. Сімферополя, делегація ЄКПТ зазначила наступне:

«104. Візит 2000 року ще раз висвітлив крайню невідповідність домо-
вленостей щодо постачання необхідних медикаментів (наприклад, у 
колонії № 52 на час візиту не було у складі медикаментів, У СІЗО № 15 
спостерігалася недостатня кількість та різноманітність медикаментів 
і не було ліків для лікування туберкульозу). Незважаючи на внески 
Департаменту з питань виконання покарань із свого бюджету, тюрми 
розраховували, головним чином, на гуманітарну допомогу і сім’ї засуд-
жених.
Як неодноразово наголошував ЄКП, це вирішення проблеми не є за-
довільним і є нестерпним, коли йдеться про лікування деяких хвороб, 
таких як туберкульоз. Комітет має наголосити ще раз, що це відпові-
дальність держави забезпечувати, щоб незалежно від економічних 
обставин, особи, позбавлені волі, мали доступ до основних елементів 
медичного обслуговування, включаючи забезпечення медикаментами, 
яких потребує їхній стан здоров’я...
106. У Сімферопольському СІЗО № 15 були забезпечені повні посади де-
сяти медичних лікарів (терапевтів, спеціалістів пневмології, психіатрії, 
гінекології та дерматології, а також стоматолог). Проте, залишалася віль-
ною одна посада терапевта. Більш того, гінеколог був консультантом із 
іншої лікарні і багато жінок не мали доступу до цього спеціаліста, тому 
що не могли заплатити за консультації. Така ситуація є неприйнятною. 
Щодо фельдшерів, було зайнято 8 посад із 12.
Важко вважати, що така команда достатня для забезпечення належно-
го медичного обслуговування 2 500 ув’язнених, зокрема це стосується 
кількості фельдшерів. ЄКП рекомендує якомога скоріше заповнити ва-
кантні посади лікарів і фельдшерів та негайно переглянути питання 
гінекологічного обслуговування жінок.
Кімнати для огляду/консультацій були елементарно обладнані, але чис-
ті. Стосовно постачання медикаментів, необхідно звернутися до реко-
мендації у § 104...
108. Медичне обстеження ув’язнених, які прибувають до установи, бу-
ло невідповідним у деяких із відвіданих установ. Медичне обстежен-
ня було поверховим, що обмежувалося, у кращому разі, зважуванням 
ув’язненого та вимірянням його кров’яного тиску; більш того, у Сімфе-
ропольському СІЗО це завдання покладалося на фельдшера, який кон-
сультувався з лікарем лише в разі крайньої вимоги ув’язненого.
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Кожний ув’язнений, який прибуває до установи, має бути належним 
чином обстежений і вислуханий лікарем якомога скоріше після його/
її прибуття; медичне обстеження має проводитися у день прийому до 
установи, крім виняткових випадків, і особливо, якщо це стосується 
СІЗО. Таке медичне обстеження при прийомі може також проводитись 
фельдшером, який доповідає лікареві. ЄКП рекомендує вжити заходів, 
щоб це стосувалося всіх пенітенціарних установ.
109. Що стосується реєстрації пошкоджень/травмувань ув’язнених, слід 
звернутися до рекомендацій, наданих у § 26 цієї Доповіді та § 151 До-
повіді 1998 року.

110. Щонайменше у двох відвіданих установах (Сімферопольське СІЗО 
і колонія № 52) ні медичне обстеження при прибутті, ні таке, що про-
водилося протягом ув’язнення, не були конфіденційними, тому що був 
присутній тюремний персонал. ЄКП рекомендує, щоб усі медичні обсте-
ження ув’язнених (незалежно від часу проведення і категорії ув’язнених) 
проводилися – якщо лікар не вимагає цього в окремих випадках – поза 
присутності тюремних офіцерів; таке правило необхідно застосовува-
ти і під час лікування ув’язнених».

42. Доповідь 2000 року містить також висновки ЄКП стосовно 
умов, у яких ув’язнені особи транспортувалися з однієї установи до 
іншої:

«129. Стосовно автодорожнього транспортування ув’язнених, делега-
ція перевірила два фургони Міністерства внутрішніх справ у Сімферо-
польському СІЗО. Кожний фургон має колективні та індивідуальні від-
ділення. Індивідуальне відділення було площею 0,5 м2; у § 189 доповіді 
1998 року ЄКП вже рекомендував припинити практику поміщення 
ув’язнених у відділення такого розміру. Умови цих фургонів схожі на ті, 
що були описані у вищезгаданому параграфі Доповіді 1998 року (погане 
штучне освітлення, недостатня вентиляція).

130. Стосовно залізничного транспортування, делегація перевірила умо-
ви одного із спеціальних вагонів для перевезення ув’язнених. У вагоні 
були відділення розмірами 2 і 3,5 м2 з відкидними лавками. Кількість 
людей у менших відділеннях – шість осіб при тривалості перевезення 
не більше чотирьох годин, і чотири особи для триваліших перевезень. 
У більших (3,5 м2) відділеннях – до 16 осіб у разі короткотривалих пе-
ревезень та 12 осіб – на далекі відстані. Відділення мали деякий доступ 
денного світла; проте, вентиляція була недостатньою. Туалети були в 
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огидному стані, заповнені екскрементами, незважаючи на той факт, що 
засуджені мали від’їздити за декілька хвилин.

Під час перевезення, навіть на далекі відстані, ув’язнені не забезпечува-
лись їжею, питної води було також недостатньо.

131. Спосіб перевезення ув’язнених, зокрема, залізницею – є неприй-
нятним, беручи до уваги матеріальні умови та тривалість подорожі.

ЄКП рекомендує переглянути умови транспортування засуджених по 
Україні у світлі наступних зауважень. Комітет рекомендує українській 
владі негайно вжити таких заходів щодо:

– значного зменшення максимальної кількості засуджених у відділен-
нях спеціального вагону: у відділенні 3,5 м2 може знаходитись не біль-
ше шести осіб, а у відділенні 2 м2. не більше трьох осіб;

– забезпечення засуджених під час перевезення питною водою та в 
разі довготривалого перевезення – їжею;

– невикористання відділень розміром 0,5 м2 у фургонах для переве-
зення засуджених.»

ПРАВО

І. ПРИЙНЯТНІСТь

43. Заявник скаржився на нелюдське або таке, що принижува-
ло його гідність, поводження під час його перебування під вартою. 
Зокрема, він стверджував, що умови тримання його під вартою в 
СІЗО м. Сімферополя були принизливими з огляду на розмір ка-
мер, у яких він перебував, кількість осіб у цих камерах, санітарно-
гігієнічні умови, постільні речі, вентиляцію, харчування, щоденні 
прогулянки й доступ до природного світла та свіжого повітря. Він 
також зазначив, що не отримував необхідної медичного лікування 
та допомоги з огляду на його хвороби, а також, що його примушува-
ли працювати без оплати більше ніж 12 годин на день. Насамкінець 
заявник стверджував, що він не мав у своєму розпорядженні ефек-
тивного засобу юридичного захисту щодо його скарги на підставі 
Конвенції на умови тримання, як це вимагається статтею 13 Кон-
венції. Свої скарги заявник обґрунтовував статтями 3 та 13 Конвен-
ції, які передбачають:
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Стаття 3. Заборона катування

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

Стаття 13. Право на ефективний засіб юридичного захисту

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

44. Суд зауважує, що ці скарги стосуються двох періодів, про-
тягом яких заявник перебував під вартою. Перший почався 19 лип-
ня 1999 року і закінчився 9 лютого 2000 року, в той час як другий 
тривав з 23 березня по 1 грудня 2000 року. Таким чином, скарги 
стосовно вищевказаних періодів перебування під вартою мають роз-
глядатися окремо.

A. перебУвання заявниКа під вартою 
з 19 червня 1999 роКУ 

по 9 лютоГо 2000 роКУ

45. Уряд стверджував, що скарга заявника стосовно першого пе-
ріоду його перебування під вартою була подана надто пізно і тому ця 
частина його заяви має бути визнана неприйнятною.

46. Суд нагадує, що у справах стосовно триваючої ситуації і де з 
самого початку є зрозумілим, що для заявника не існує ефективного 
засобу юридичного захисту, шестимісячний строк починає перебіг з 
моменту припинення існування цієї ситуації (див. «Антоненков та 
інші проти України», заява № 14183/02, § 32, 22 листопада 2005 року 
та «Коваль проти України», ухвала щодо прийнятності від 30 березня 
2004 року, заява № 65550/01). Суд зауважує, що перший період пере-
бування заявника під вартою закінчився 9 лютого 2000 року, тобто 
більше ніж за шість місяців до того, як заявник звернувся до Суду 
(25 січня 2001 року). Суд також зауважує, що сторони не зазначали 
про наявність ефективного засобу юридичного захисту для заявни-
ка стосовно цієї частини його заяви. Відповідно, вона була подана 
надто пізно і має бути відхилена згідно пунктів 1 та 4 статті 35 Кон-
венції.
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B. перебУвання заявниКа під вартою 
з 23 березня по 1 ГрУдня 2000 роКУ, йоГо стан здоров’я 

та медичне ліКУвання

47. Суд зазначає, що ця частина заяви містить три окремі ас-
пекти, прийнятність яких має розглядатися окремо. Перший аспект 
стосується умов тримання заявника під вартою та стверджувана 
відсутність ефективних національних засобів юридичного захисту, 
другий стосується скарг на неналежний медичний догляд, а третій – 
умов його праці під час перебування під вартою.

(a) Умови тримання заявника під вартою

48. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національних за-
собів юридичного захисту, запропонованих йому національним за-
конодавством, перед тим як звернутися з заявою до Суду. Зокрема, 
Уряд зазначав, що заявник не звертався до національних судів задля 
оскарження умов його тримання під вартою та отримання компен-
сації за матеріальну та нематеріальну шкоду.

49. Заявник не погодився.
50. Суд вважає, що з огляду на його висновки в подібних спра-

вах, скарга заявника за статтею 3 Конвенції на неналежні умови 
тримання не може бути відхилена через невичерпання національних 
засобів юридичного захисту (див., напр., «Мельник проти України», 
заява № 72286/01, §§ 70-71, 28 березня 2006 року). Жодної іншої під-
стави для визнання цієї скарги неприйнятною не було виявлено. От-
же, вона порушує серйозні питання фактів та права за Конвенцією, 
вирішення яких потребує її розгляду по суті.

51. За цих обставин скарги заявника за статтею 13 Конвенції на 
відсутність ефективних національних засобів юридичного захисту 
мають також розглядатися по суті.

(б) медичне лікування й допомога заявникові 
та умови його праці під час перебування під вартою

52. Стосовно скарги заявника про те, що йому не було надано 
адекватної медичної допомоги під час перебування під вартою, Уряд 
зазначив, що ця скарга є необґрунтованою. Уряд зауважив, що стан 
здоров’я заявника був задовільним. Після прибуття до СІЗО його в 
той же день було оглянуто лікарями, в результаті якого було вста-
новлено діагноз ішемічної хвороби серця та рекомендовано заявни-
кові при погіршенні стану здоров’я пройти профілактичний курс 



двойних проти України

��

лікування. Заявник звертався за медичною допомогою лише один 
раз. Його негайно оглянув лікар та призначив відповідне лікування, 
в результаті якого заявник одужав (див. § 15 вище). Ніяких інших 
звернень чи скарг заявника на стан здоров’я під час перебування 
його під вартою не надходило.

53. Уряд також заявив, що заявника не залучали до 12-годинної 
примусової праці; його не залучали до праці до зарахування його за 
його ж бажанням на відповідну посаду.

54. Заявник спростовував твердження Уряду. Він, зокрема, за-
явив, що медична документація, яку надав Уряд, підроблена. Він 
також зазначив, що не страждав на ішемічну хворобу серця, коли 
прибув до СІЗО м. Сімферополя.

55. Суд також зауважує, що заявник не оскаржує той факт, що в 
день прибуття до СІЗО м. Сімферополя його оглянули два лікарі та 
фельдшер. Шість місяців потому його оглянули терапевт та дерма-
товенеролог. Заявник не скаржився лікарям, які його оглядали, на 
свій стан здоров’я; лікарі ж не дійшли висновку, що заявник потре-
бував якогось лікування. Суд також зазначає, що лікарі вилікували 
заявника, коли він захворів на гостре респіраторне вірусне захворю-
вання.

56. Більше того, Суд зауважує, що заявник не вимагав жодної 
медичної допомоги після свого звільнення в грудні 2000 року. Той 
факт, що його було прооперовано на черевній порожнині більше 
ніж через рік після звільнення не може привести до висновку, що 
заявник страждав на виразку шлунку чи потребував з цього приводу 
медичного лікування під час перебування під вартою. За відсутності 
доказів протилежного, Суд робить припущення, що заявник отри-
мував адекватну і вчасну медичну допомогу та лікування в СІЗО 
м. Сімферополя і що немає ознак порушення статті 3.

57. Суд далі зазначає, що заявник надав недостатнє підтверд-
ження своїм скаргам про те, що він був примушений під час пе-
ребування під вартою працювати без оплати протягом 12 годин на 
добу.

58. Суд, таким чином, доходить висновку, що скарги заявника 
на неадекватну медичну допомогу та на умови його праці під час 
перебування під вартою мають бути відхилені через явну необґрун-
тованість відповідно до пп. 3 та 4 статті 35 Конвенції.
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II. ЩОДО СУТІ

A. стверджУване порУШення статті 3 Конвенції

59. Уряд зауважив, що після того, як вирок стосовно заявни-
ка набув чинності (див. § 24 вище), заявника мали перевести до 
виправно-трудової колонії посиленого режиму для відбування пока-
рання. Однак, начальник СІЗО м. Сімферополя задовольнив заяву 
заявника про залишення його в СІЗО м. Сімферополя і зарахування 
до складу господарського обслуговування установи. На цій підставі 
Уряд стверджував, що умови відбування заявником покарання в СІЗО 
м. Сімферополя не були такими, що принижували, оскільки заяв-
ник сам виявив бажання залишитися в СІЗО.

60. Заявник не погодився. Він, зокрема, стверджував, що він 
просив начальника СІЗО м. Сімферополя не переводити його до 
місця, де він мав відбувати покарання, оскільки боявся, що опи-
ниться у вищезгаданих умовах етапування засуджених. Заявник, 
більше того, вирішив залишитися у своєму рідному місті, поближче 
до своїх родичів.

61. Заявник скаржився, що через умови тримання його під вар-
тою він страждав на виразку шлунку, аденому простати, геморой, 
судинні захворювання, погіршення зору та безсоння. Він також 
стверджував, що через це у 2002 році йому було зроблено операцію 
на черевній порожнині.

62. Суд нагадує, що відповідно до його практики погане повод-
ження має відповідати мінімальному рівню суворості для того, щоб 
потрапити під сферу дії статті 3. Оцінка цього мінімуму є відносною 
і залежить від усіх обставин справи, таких як тривалість лікування, 
фізичний і психічний вплив та в деяких випадках стать, вік та стан 
здоров’я жертви (див., серед інших, рішення у справі «Ireland v. the 
United Kingdom», 18 січня 1978 року, Series A № 25, стор. 65, § 162). 
Більше того, вирішуючи, чи є поводження «таким, що принижує 
гідність», у розумінні статті 3 Конвенції, Суд братиме до уваги, чи 
було його метою принизити і зневажити відповідну особу і чи його 
наслідки вплинули несприятливо на особистість людини у спосіб, 
який не відповідає статті 3. Навіть відсутність такої мети не може 
переконливо виключити констатацію порушення цього положення 
(див. «Peers v. Greece», заява № 28524/95, §§ 67-68 і 74, ECHR 2001-III, 
та «Valašinas v. Lithuania», заява № 44558/98, § 101, ECHR 2001 VIII).
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63. Суд послідовно наголошував, що відповідне страждання і 
приниження мають у будь-якому разі виходити за межі неминучого 
елементу страждання і приниження, пов’язаного з певною формою 
законного поводження або покарання. Заходи, які позбавляють осо-
бу волі, часто можуть містити такий елемент. Відповідно до статті 3 
Конвенції, держава мусить забезпечити тримання особи під вартою 
в умовах, які відповідають принципові поваги до людської гідності, 
щоб спосіб і метод виконання заходу не завдавали їй душевного 
страждання чи мук, які перевищували б неминучий рівень страж-
дання, властивого триманню під вартою, і щоб з огляду на прак-
тичні вимоги ув’язнення її здоров’я і благополуччя були належним 
чином забезпечені (див. «Kudła v. Poland» [GC], № 30210/96, §§ 92-
94, ECHR 2000-XI).

64. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що де-
які твердження заявника щодо умов його перебування під вартою, 
зокрема, про перенаселеність камер, санітарно-гігієнічні умови, пос-
тільні речі, вентиляцію, щоденні прогулянки й доступ до природ-
ного світла та повітря, підтверджуються висновками ЄКП, що були 
зроблені після візиту до СІЗО м. Сімферополя у вересні 2000 року, – 
коли заявник відбував там покарання. Суд зазначає, що зауваження 
Уряду, окрім тих, що стосуються розміру камер та щоденних прогу-
лянок заявника, викладені в узагальненій формі та не підкріплені 
жодним доказом. За цих обставин, Суд вважає, що висновки ЄКПТ 
дають, принаймні деякою мірою, підставу для оцінки умов триман-
ня заявника під вартою в період між березнем та груднем 2000 року 
(див. «Iovchev v. Bulgaria», № 41211/98, § 130, 2 лютого 2006 року).

65. Суд далі зазначає, що Уряд надав фотографії деяких камер 
СІЗО м. Сімферополя, зроблені приблизно через чотири роки піс-
ля звільнення заявника. Суд, відповідно, вважає, що ці фотографії 
жодним чином не пов’язані з цією справою, а, отже, немає потреби 
їх розглядати.

66. Хоча Уряд не погодився з твердженнями заявника щодо роз-
міру камер, дані, які були надані Урядом, свідчать про те, що площа 
камер, в яких тримався заявник, складала 1,3-2,25 м2 на одну осо-
бу. На думку Суду, ці камери були постійно перенаселені. Такий 
стан речей сам по собі порушує питання статті 3 Конвенції (див. 
«Kalashnikov v. Russia», № 47095/99, § 97, ECHR 2002-VI).

67. Ця ситуація була погіршена тим фактом, що заявник перебу-
вав у переповнених камерах впродовж 23 годин на добу за відсутності 
належної вентиляції та природного світла. Суд також зауважує, що 
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заявникові доводилося спати по черзі і він не мав належної кількості 
предметів особистої гігієни та миючих засобів. Беручи до уваги ви-
щезазначені чинники, Суд вважає, що умови тримання заявника під 
вартою протягом більше ніж восьми місяців завдавали йому значних 
фізичних та моральних страждань, що ображали його гідність та 
викликали в нього почуття приниження й зневаги.

68. Суд не поділяє точку зору Уряду, що рішення заявника за-
лишитися в СІЗО м. Сімферополя може розцінюватися як доказ то-
го, що він тримався в задовільних умовах. Суд вважає що, з огляду 
на висновки ЄКП щодо умов етапування осіб, які перебувають під 
вартою, з однієї установи до іншої, заява заявника про залишення в 
СІЗО м. Сімферополя може пояснюватися його страхом потрапити 
до гірших умов під час етапування до іншої установи. Більше того, 
СІЗО знаходиться в тому ж місті, де мешкають родичі заявника.

69. Таким чином, беручи до уваги висновки Суду щодо перена-
селення, незадовільних санітарно-гігієнічних умов і недостатність 
природного світла та повітря (див. §§ 66-67 вище), Суд доходить вис-
новку, що умови тримання заявника під вартою в СІЗО м. Сімферо-
поля є поводженням, що принижує гідність. Відповідно, мало місце 
порушення статті 3 Конвенції.

B. стверджУване порУШення статті 13 Конвенції

70. Уряд стверджував, що заявник мав ефективні механізми ос-
карження на тих же підставах, що викладені в запереченнях про 
невичерпання заявником національних засобів юридичного захисту 
щодо його скарг про порушення статті 3 Конвенції.

71. Заявник заперечив проти цього.
72. Суд посилається на свої висновки (§ 50 вище) у цій справі 

щодо доводів Уряду про національні засоби юридичного захисту. На 
цих підставах Суд робить висновок, що заявник не мав ефективного 
національного засобу юридичного захисту, як це вимагається стат-
тею 13 Конвенції, для того щоб відшкодувати шкоду, завдану умова-
ми його тримання. Відповідно, мало місце порушення цієї статті.

IV. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

73. Стаття 41 Конвенції передбачає:
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«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A. ШКода

74. Заявник вимагав 109 000 євро для відшкодування матеріаль-
ної шкоди, яка полягала у медичних витратах та втраті заробітної 
платні. Він також вимагав 75 000 євро для відшкодування нема-
теріальної шкоди.

75. Уряд не погодився, стверджуючи, що вимоги є необґрунто-
ваними та надмірними. Уряд також просив Суд визначити розмір 
відшкодування нематеріальної шкоди на засадах справедливості.

76. Суд, беручи до уваги його висновки щодо скарг заявника на 
порушення статей 3 та 13 Конвенції, вважає, що жодного причинно-
наслідкового зв’язку між стверджуванню шкодою та констатовани-
ми порушеннями (див. рішення у справі Kalashnikov, цитовано вище, 
§ 139). Суд відповідно відхиляє вимогу заявника щодо відшкодуван-
ня матеріальної шкоди.

77. Стосовно ж нематеріальної шкоди Суд, беручи до уваги його 
практику у подібних справах та здійснюючи оцінку на засадах спра-
ведливості, присуджує заявникові 2 000 євро.

B. сУдові витрати

78. Заявник також вимагав 1 000 євро, що включала поштові 
витрати, витрати на переклади та на юридичну допомогу.

79. Уряд заперечив проти цього.
80. Відповідно до практики Суду заявникові відшкодовуються 

тільки ті судові витрати, які були доведені, що вони були необхід-
ними та фактично здійсненими, а також обґрунтованими щодо роз-
міру. У цій справі, з огляду на наявну інформацію та вищенаведені 
критерії, Суд вважає розумним присудити 100 євро за судові витрати 
під час провадження перед Судом.

C. пеня

81. Суд вважає, що відсотки, які нараховуватимуться у разі не-
своєчасної сплати, мають дорівнювати річній відсотковій ставці у 
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розмірі граничної кредитної ставки Європейського центрального 
банку плюс три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує скарги заявника щодо умов його тримання під вар-
тою в період між 23 березня та 1 грудня 2000 року та щодо відсут-
ності ефективних національних засобів юридичного захисту прий-
нятними, а решту заяви – неприйнятною;

2. Постановляє, що в цій справі було порушення статті 3 Кон-
венції;

3. Постановляє, що в цій справі було порушення статті 13 Кон-
венції;

4. Вирішує, що:
а) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане оста-

точним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відпові-
дач має виплатити заявникові суми, що мають бути конвертовані у 
національну валюту держави-відповідача на день виплати:

(i) 2 000 (дві тисячі) євро відшкодування нематеріальної 
шкоди;

(ii) 100 (сто) євро відшкодування судових витрат;
(iii) будь-які податки, що можуть бути нараховані на зазна-

чені вище суми;
б) після закінчення вищезазначених трьох місяців і до оста-

точного розрахунку на вказану суму нараховуватиметься відсоток у 
розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального 
банку, що діятиме протягом періоду несплати, плюс три відсотки;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською і повідомлено в письмовій формі 12 жовт-
ня 2006 року згідно з пунктами 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ПЕРшА СЕКЦІЯ

СПРАВА «КОВАль пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 65550/01)

Рішення

Страсбург 
19 жовтня 2006 року

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

У справі «Коваль проти України»

Європейський суд з прав людини (перша секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. К.Л. Розакіс, голова,
п. Л. Лукайдес,
пані Ф. Тюлкенс,
п. В. Буткевич,
пані Н. Важич,
п. А. Ковлер,
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пані Е. Штайнер, судді,
та пані С. Нільсен, заступник секретаря секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 28 вересня 2006 р., виносить 

таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою (№ 65550/01), поданою проти Ук-
раїни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав лю-
дини та основоположних свобод (далі – Конвенція) громадянином 
України, паном Василем Гавриловичем Ковалем (далі – заявник) 12 
жовтня 2000 року.

2. Заявника представляли п. С. Дуниковський і п. А. Вакулен-
ко, адвокати, які практикують у Нантеррі та в Україні відповідно. 
Уряд України (далі – уряд) був представлений його уповноваженими 
пані З. Бортновською і її наступницею пані В. Лутковською, заступ-
ником Міністра юстиції.

3. Заявник стверджував, що умови його ув’язнення, відсутність 
належного медичного догляду та допомоги були принизливими у пе-
ріод з 30 листопада 1998 року до 8 червня 2000 року, що суперечить 
положенням статті 3 Конвенції. Він також стверджував, що в нього 
не було ефективних засобів юридичного захисту щодо його скарги 
відповідно до статті 3, що суперечить статті 13 Конвенції. Він також 
стверджував, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції, оскільки 
провадження у справі, в якій розглядалась втрата застави, сплаченої 
дружиною заявника за його звільнення, було несправедливим.

4. Заяву було передано до другої секції Суду (пункт 1 правила 52 
Регламенту Суду). У межах цієї секції відповідно до пункту 1 прави-
ла 26 Регламенту Суду було створено палату для розгляду цієї справи 
(пункт 1 статті 27 Конвенції).

5. Рішенням від 30 березня 2004 Суд оголосив заяву частково 
прийнятною.

6. Заявник і уряд надали свої письмові зауваження щодо суті 
справи (пункт 1 правила 59). Після консультацій зі сторонами па-
лата вирішила, що немає необхідності в організації слухання щодо 
суті справи (пункт 3 правила 59 in fine), і сторони надали відповіді у 
письмовій формі на зауваження один одного.
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7. 1 листопада 2004 року Суд змінив склад своїх секцій (пункт 1 
правила 25). Справу було передано до новоствореної першої секції 
(пункт 1 правила 52).

ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

8. Заявник народився 28 квітня 1951 року і на цей час проживає 
у Києві.

а. відповідний строК Ув’язнення заявниКа

9. 29 листопада 1997 року Генеральна прокуратура (далі – ГП) 
затримала заявника за підозрою у скоєнні посадового підлогу.

10. 30 листопада 1997 року начальник відділу ГП (далі – началь-
ник відділу) виніс постанову про арешт заявника, оскільки існував 
ризик того, що він може ухилитися від правосуддя та перешкодити 
розслідуванню справи.

11. 2 грудня 1997 року начальник відділу видав постанову про 
застосування запобіжного заходу у вигляді взяття заявника під варту 
та направлення його до слідчого ізолятора УМВС у Житомирській 
області (далі – СІЗО).

12. 29 червня 1998 року ГП винесла постанову про звільнення 
заявника під заставу, оскільки не можливо було забезпечити йому 
належний медичний догляд під вартою. Заявника було звільнено.

13. 20 жовтня 1998 року ГП, знайшовши нові докази, що під-
тверджували участь заявника у незаконних операціях з валютою та 
зловживання владою, порушила кримінальну справу.

14. Того ж дня ГП видала санкцію на арешт заявника на підставі 
того, що він перешкоджав розслідуванню кримінальних дій. Проти 
нього було висунуто нові звинувачення у вчинені інших тяжких зло-
чинів. ГП видала санкцію на переведення звинуваченого до слідчого 
ізолятора Служби безпеки України (далі – СІЗО СБУ). Того ж дня 
заявника було поміщено до СІЗО.

15. 27 листопада 1998 року Печерський районний суд м. Києва 
скасував санкцію ГП від 20 жовтня 1998 року та змінив запобіжний 
захід на підписку про невиїзд заявника. Заявника було звільнено.
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16. 30 листопада 1998 року заступник Генерального прокурора 
подав протест у порядку нагляду за рішенням Печерського район-
ного суду, вимагаючи скасування цього рішення, оскільки воно не 
відповідало фактичним обставинам справи та суперечило відповід-
ному законодавству.

17. Київський міський суд задовольнив протест заступника Ге-
нерального прокурора та 30 листопада 1998 року скасував рішення 
Печерського районного суду м. Києва від 27 листопада 1998 року. 
Того ж дня ГП винесла постанову про застосування запобіжного 
заходу у вигляді взяття заявника під варту. Заявника було негайно 
затримано та доставлено до СІЗО СБУ.

18. 3 серпня 1999 року Київський міський суд виніс рішення 
залишити звинуваченого під вартою та перевести його із СІЗО СБУ 
до Київського регіонального слідчого ізолятора № 13 (далі – СІЗО 
№ 13) у зв’язку із тим, що звинувачений потребував особливої ме-
дичного допомоги, яку не можна було забезпечити в СІЗО СБУ. За-
явника утримували у СІЗО № 13 із 3 серпня 1999 року по 6 червня 
2000 року.

19. 6 червня 2000 року заявника перевели до Менської виправ-
ної колонії. Безперечним є той факт, що заявник почав відбувати 
своє покарання 8 червня 2000 року, день його прибуття до Менської 
виправної колонії, де він почав отримувати стаціонарне лікування 
у медчастині.

B. ріШення про стяГнення застави і йоГо переГляд

1. первинне рішення про стягнення застави

20. 23 і 26 червня 1998 року дружина заявника, пані Лариса 
М. Коваль, внесла суму у розмірі 500 000 гривень на депозит ГП як 
заставу для подальшого звільнення заявника1.

21. 29 червня 1998 року заступник голови управління ГП з роз-
слідування особливо важливих справ прийняв рішення про звіль-
нення заявника під заставу, оскільки було неможливо надати йому 
необхідне лікування під час ув’язнення. Це рішення було схвалене 
заступником Генерального прокурора. У зв’язку з цим рішенням за-
явникові було заборонено покидати територію України. Того ж дня 

1 Заявник стверджує, що на час сплати 500 000 гривень становили приблизно 
250 000 доларів США (USD – приблизно 196 900 євро (EUR)).
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пані Коваль підписала заяву, в якій вона підтверджувала, що її було 
поінформовано про умови застави та можливість конфіскації суми. 
Заявник підписав такий самий документ.

22. 9 вересня 1998 року заявник, за непідтвердженими даними 
випадково зустрів одного зі свідків, п. О. Богомолова, на Київському 
центральному залізничному вокзалі. Під час зустрічі він очевидно 
попросив п. О Богомолова сказати слідству, що плата за квартиру, 
яку заявник у нього придбав, була проведена не в іноземній валюті, 
а в українських гривнях.

23. 12 жовтня 1998 року слідчий ГП отримав від п. О. Богомо-
лова інформацію, що заявник зустрів його 9 вересня 1998 року і 
намагався вплинути на його свідчення. Це було пізніше підтверд-
жено дружиною свідка (пані Тищенко), яка повідомила слідству, що 
заявник погрожував порушенням кримінального провадження про-
ти неї і п. О. Богомолова за незаконні операції з валютою. Слідчий 
здійснив аудіозапис допиту і зробив стенографічний запис допиту та 
свідчень пані Тищенко.

24. 20 жовтня 1998 року ГП розпочала кримінальне розслідуван-
ня стверджуваних незаконних операцій з валютою та зловживань 
владою. Того ж дня заступник Генерального прокурора віддав наказ 
про взяття заявника під варту у зв’язку з тим, що він перешкоджав 
розслідуванню злочинів, порушив зобов’язання, взяті під час звіль-
нення з ув’язнення, і був обвинувачений у тяжких злочинах. Він 
також стверджував, що проти заявника були висунуті нові звинува-
чення в інших тяжких злочинах.

25. 4 листопада 1998 року адвокати заявника оскаржили в Пе-
черському районному суді рішення про ув’язнення заявника, ствер-
джуючи, що воно було незаконним, та посилаючись на істотне по-
гіршення стану його здоров’я. Вони стверджували, що висновки його 
попереднього медичного огляду були підтверджені 2 листопада 1998 
року.

26. 27 листопада 1998 року Печерський районний суд скасував 
наказ ГП від 20 жовтня 1998 року відповідно до скарги заявника. 
Того ж дня ГП змінила запобіжний захід на підписку про невиїзд. 
Зокрема, суд постановив:

...20 жовтня 1998 року відносно Коваля В.Г. була порушена криміналь-
на справа за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 165 ч. 2 та 80 ч. 2 
Кримінального кодексу України і в цей же день він був притягнутий 
як обвинувачений у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 80 ч. 2, 165 
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ч. 2 172 ч. 1 Кримінального Кодексу України та допитаний, як обвинува-
чений за вказаними статтями.
20 жовтня слідчим була прийнята постанова про взяття під варту 
п. В. Г. Коваля.
Як видно з рішення слідчого, підставами для взяття під варту п. В. Г. Ко-
валя послужило те, що він обвинувачується у вчиненні тяжких злочинів, 
і міру запобіжного заходу йому обрано з урахуванням небезпечності 
цих злочинів, а також те, що перебуваючи на волі він перешкоджав вста-
новленню істіни по справі, грубо порушуючи взяті на себе зобов’язання 
щодо належної поведінки.
...Представник Генеральної прокуратури, на думку суду, не надав су-
ду переконливих доказів того, що п. В. Г. Коваль ухилявся від вимог 
з’явитися перед слідчим або робив спроби вплинути на хід слідства. 
У матеріалах справи відсутні докази вищезазначених фактів...
Посилання Генеральної прокуратури на те, що п. В.Г. Коваль пропону-
вав свідкам пані Л.Д. Тищенко і п. О.І. Богомолова змінити покази в тій 
частині, що вони проводили розрахунок з ним при продажі квартири 
в іноземній валюті... не можуть бути розцінені судом, як такі, що ма-
ли вплив на хід слідства, оскільки В.Г. Коваль мав зустріч із вказаними 
особами випадково і не наполягав на зміні показів вказаними свідками, 
його рекомендації говорити слідчому про розрахунок у національній 
валюті, як це випливає із протоколів допиту вказаних осіб, носили кон-
сультативний характер.
Суд не отримав інших доказів того, що п. В.Г. Коваль впливав на хід 
слідства чи перешкоджав встановленню істини по справі, або порушу-
вав взяті на себе зобов’язання щодо належної поведінки...
...на підставі вищевикладеного та, керуючись статтею 326-4 Криміналь-
но-процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВЛЯЄ

...скасувати санкцію на арешт, подану заступником Генерального про-
курора України від 20 жовтня 1998 року…»

27. 30 листопада 1998 року заступник Генерального прокурора 
подав протест про перегляд рішення Печерського районного суду 
в порядку нагляду, вимагаючи скасувати його у зв’язку із відсут-
ністю доказів у матеріалах справи та як таке, що суперечить зако-
нодавству.



��

коваль проти України

28. Того ж дня президія Київського міського суду підтримала 
протест заступника Генерального прокурора та скасувала рішення. 
Того ж дня ГП видала наказ про взяття заявника під варту. У зв’язку 
з цим заявник був негайно затриманий і направлений до СІЗО СБУ. 
Зокрема, Київський міський суд постановив:

«...з протоколу допиту свідка О. І. Богомолова видно, що в період, ко-
ли відносно п. Коваля діяла міра запобіжного заходу у вигляді застави 
(вересень 1998 року) п. Коваль зустрічався з п. Богомоловим і ставив 
питання про зміну тим показів щодо валюти, на яку ним була придбана 
квартира, що могло вплинути на встановлення в діях п. Коваля ознак 
злочину, передбаченого у частині 2 статті 80 Кримінального кодексу 
України.
Зважаючи на наведене, спробу п. Коваля вплинути на хід слідства та 
у зв’язку з звинуваченням його в скоєнні тяжких злочинів, 20 жовтня 
1998 року п. Ковалю була змінена міра запобіжного заходу із застави на 
взяття під варту.
[Суд відповідно]   ПОСТАНОВЛЯЄ...
Скасувати постанову судді Печерського районного суду, від 27 листопа-
да 1998 року, про скасування санкції заступника Генерального прокуро-
ра України на арешт п. В.Г. Коваля.»

29. Інші скарги заявника, подані до Голови Верховного Суду Ук-
раїни з метою подання протесту в наглядовому порядку на рішення 
київського міського суду, були відхилені 13 січня 1999 року як явно 
необґрунтовані.

30. 19 січня 1999 року слідчий ГП відмовився відкрити кримі-
нальне провадження проти заявника за спробу вплинути на свідків, 
оскільки його дії не відповідали corpus delicti, викладеному в статті 
180 Кримінального кодексу. Магнітний запис показів п. Богомолова 
знищено 3 березня 1999 року на підставі того, що він більше не був 
необхідним, оскільки кримінальне провадження проти п. Богомоло-
ва закінчилося. Це рішення ґрунтувалося на статтях 81 і 131 Кримі-
нально-процесуального кодексу.

31. 27 травня, 1 червня і 4 червня 1999 року заявник, його дру-
жина і адвокати подавали скарги, в задоволенні яких їм було відмов-
лено, до Київського міського суду з метою зміни запобіжного заходу 
на підписку про невиїзд, а також медичного обстеження заявника. 
Слухання відбулося 14 червня , 15, 20, 27 та 29 липня і 3 серпня 1999 
року.
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2. Щодо суті обвинувачень проти заявника

32. 27 грудня 1999 року Київський міський суд засудив заявника 
до п’яти років і шести місяців позбавлення волі з конфіскацією осо-
бистого майна. Суд також позбавив заявника права займати посади 
в державних органах строком на три роки і рангу Надзвичайного і 
Повноважного посланника другого класу у зв’язку з його засуджен-
ням за незаконні операції з валютою (стаття 80-2 Кримінального 
кодексу України від 1960 року2, далі – ККУ), зловживання владою 
(частина 1 статті 165 ККУ) і посадовий підлог (стаття 172 ККУ). 
У ході провадження заявник попросив дозволу допитати певних свід-
ків, які, як він стверджував, могли довести його невинуватість. Це 
прохання було відхилене Київським міським судом, який обґрунто-
вував обвинувачення іншими додатковими доказами.

33. Київський міський суд також постановив звернути заставу 
заявника у розмірі 500 000 грн.3 в доход держави. Зокрема, суд пос-
тановив:

«...під час допиту в якості обвинуваченого. О.І. Богомолов пояснив, що 
показання, в цій частині, змінив після розмови з п. В.Г. Ковалем, який 
порадив сказати, якщо він не хоче бути притягнутим до кримінальної 
відповідальності, що угода була вчинена за гривні, а не за долари США.
...Свідок пані Тищенко пояснила, що п. О. І. Богомолов змінив свої по-
казання після зустрічі з п. В. Г. Ковалем, який сказав, що його адвокати 
будуть клопотати про порушення проти п. О.І. Богомолова криміналь-
ної справи
відповідно до частини 2 статті 80 Кримінального кодексу.
...Як вбачається з матеріалів справи, 29 червня 1998 року було обрано 
запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 500 000 грн.
Вказана сума була внесена ... пані Л.М. Коваль на рахунок Генеральної 
прокуратури Украйни.
п. В.Г. Ковалю були роз’яснені його обов’язки та наслідки їх невиконан-
ня, а заставодавцю – пані Л.М. Коваль, було роз’яснено у вчиненні яких 
злочинів обвинувачується п. В.Г. Коваль, а також те, що в разі невико-
нання ним своїх обов’язків застава буде звернута в доход держави. Од-
ним з обов’язків п. В.Г. Коваля була його належна поведінка.

2 Новий Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року набув чинності 1 ве-
ресня 2001 року.
3 Заявник стверджував, що 500 000 грн. становлять USD 250 000.
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Постановою від 20 жовтня 1998 року запобіжний захід у вигляді заста-
ви В.Г. Ковалю було змінено на взяття під варту. Однією з причин цього 
було грубе порушення ним зобов’язань щодо належної поведінки, а са-
ме те, що він, схиляючи свідків до неправдивих свідчень, щодо скоєних 
ним злочинів, перешкоджає встановленню істини у справі.
Відповідно до статті 154-1 Кримінально-процесуального кодексу, якщо 
підозрюваний, обвинувачений та/або підсудний порушує взяті на себе 
зобов’язання, застава звертається в доход держави.
Та обставина, що п. В.Г. Коваль порушував взяті на себе зобов’язання 
щодо належної поведінки, схиляючи свідка п. О.І. Богомолова до не-
правдивих свідчень, підтверджується наведеними вище показаннями 
п. О.І. Богомолова, пані Л.Д. Тищенко, постановою президії Київського 
міського суду від 30 листопада 1998 року.
За таких обставин суд вважає необхідним звернути заставу, внесену 
пані Л.М. Коваль у розмірі 500 000 грн., в доход держави.
На підставі викладеного і відповідно до статей 323 і 324 Кримінально-
процесуального кодексу, суд

ПРИСУДИВ:

...звернути в доход держави суму застави у розмірі 500 000 грн., які зна-
ходяться на депозитному рахунку Генеральної прокуратури України.»

34. 4 січня 2000 року заявник звернувся до Верховного Суду, з 
вимогою скасувати рішення Київського міського суду від 27 грудня 
1999 року і закінчити провадження у справі. Він і його адвокати 
заявили, що Київський міський суд несправедливо оцінив докази у 
справі, ґрунтуючи свої висновки на доказах, які не доводили його 
вини, і не встановив об’єктивну істину у справі.

35. 27 квітня 2000 року Верховний Суд частково задовольнив 
скаргу заявника і змінив рішення від 27 грудня 1999 року. Зокрема, 
він перекваліфікував злочин незаконних операцій з валютою і засу-
див його до п’яти років і шести місяців позбавлення волі за допомогу 
і спонукання до незаконних операцій з валютою. Він також поста-
новив, що заявник повинен вважатися таким, що був засуджений 
за підлог, здійснений державним службовцем відповідно до Кримі-
нального кодексу від 12 січня 1983 року. Решту рішення він залишив 
у силі. Верховний Суд, зокрема, постановив:

«...Як вбачається з матеріалів справи, 29 червня 1998 року було обрано 
запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 500 000 грн.
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Вказана сума була внесена ... пані Л.М. Коваль на рахунок Генеральної 
прокуратури України.
п. В.Г. Ковалю були роз’яснені його обов’язки та наслідки їх невиконан-
ня, а заставодавцю – пані Л.М. Коваль, було роз’яснено у вчиненні яких 
злочинів обвинувачується п. В.Г. Коваль, а також те, що в разі невико-
нання ним своїх обов’язків застава буде звернута в доход держави. Од-
ним з обов’язків п. В.Г. Коваля була його належна поведінка.
Постановою від 20 жовтня 1998 року запобіжний захід у вигляді заста-
ви В.Г. Ковалю було змінено на взяття під варту. Однією з причин цього 
було грубе порушення ним зобов’язань щодо належної поведінки, а са-
ме те, що він, схиляючи свідків до неправдивих свідчень щодо скоєних 
ним злочинів, перешкоджає встановленню істини у справі.
Відповідно до статті 154-1 Кримінально-процесуального кодексу, якщо 
підозрюваний, обвинувачений та/або підсудний порушує взяті на себе 
зобов’язання, застава звертається в доход держави.
 Та обставина, що п. В.Г. Коваль порушував узяті на себе зобов’язання 
щодо належної поведінки, схиляючи свідка п. О.І. Богомолова до не-
правдивих свідчень, підтверджується наведеними вище показаннями 
п. О.І. Богомолова пані Л.Д. Тищенко, постановою президії Київського 
міського суду від 30 листопада 1998 року.
Тому слідчі органи на законних підставах змінили заявникові запобіж-
ний захід на взяття під варту.
Посилання у скаргах на незаконність рішення, і рішення президії 
міського суду є безпідставне, оскільки з матеріалів справи вбачаєть-
ся, що п. Коваль намагався схилити свідків до дачі неправдивих по-
казань.
Посилання у скаргах на те, що постановою слідчого в порушенні кримі-
нальної справи за ознаками статті 180 Кримінального кодексу України 
щодо п. Коваля відмовлено на підставі частини 2 статті 6 і статті 130 
Кримінально-процесуального кодексу є неспроможними через те, що 
відмовлено в порушенні цієї кримінальної справи за фактом приму-
шення свідків п. Богомолова і пані Тищенко до дачі неправдивих пока-
зань. Водночас у цій постанові зазначено про те, що п. Коваль схиляв 
вказаних свідків до дачі неправдивих показань.
Посилання у скаргах заявника та його адвокатів на те, що в судовому за-
сіданні не була допитана заставодавець пані Л.М. Коваль, що на думку 
авторів скарги свідчить про порушення вимог закону є безпідставним, 
оскільки відповідно до частини 6 статті 154-1 Кримінально-процесу-
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ального кодексу України, неявка заставодавця в судове засідання без 
поважних причин не перешкоджає розгляду питання про звернення 
застави в доход держави.
Як вбачається із матеріалів справи, ні засуджений, ні його адвокати не 
заявляли клопотань про допит заставодавця пані Л.М. Коваль в судо-
вому засіданні.
За таких обставин слід вважати, що мало місце порушення закону при 
вирішенні питання звернення застави в доход держави.
На підставі викладеного суд УХВАЛИВ:
Вважати п. Коваля засудженим за сукупністю злочинів, передбачених 
у частині 6 статті 19, частині 2 статті 80, частинах 1 і 2 статті 165, час-
тині 1 статті 172 і статті 172 Кримінального кодексу від 12 січня 1983 
року, до п’яти років і шести місяців позбавлення волі ... з конфіскацією 
всього належного йому майна, з позбавленням права займати посади, 
пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах 
державної влади та управління, строком на три роки, і рангу Надзви-
чайного і Повноважного Посланника другого класу.»

3. прохання заявника про подання протесту на звернення 
застави в порядку нагляду

36. 6 і 18 липня 2000 року заявник і його адвокати подали скаргу 
до голови Верховного Суду з метою порушити провадження у справі 
в порядку нагляду і скасувати вищезазначені рішення. 6 грудня 2000 
року заступник голови Верховного Суду відхилив ці скарги як не-
обґрунтовані.

37. Заявник і його адвокати оскаржили вищевказане рішення до 
голови Верховного Суду. На підставі цієї скарги 5 лютого 2001 року 
заступник голови Верховного Суду звернувся до Пленуму Верховно-
го Суду про наглядовий перегляд з метою скасування рішення, пере-
кваліфікації злочину і направлення справи щодо звернення застави 
на новий розгляд.

38. 6 квітня 2001 року Пленум Верховного Суду, засідаючи у 
складі 85 суддів, частково підтримав заяву заступника голови. Він 
прийняв рішення змінити рішення Київського міського суду від 27 
грудня 1999 року і рішення Верховного Суду від 27 квітня 2000 року. 
Він також постановив перекваліфікувати один зі злочинів, вчине-
них заявником, зі зловживання владою з тяжкими наслідками на 
зловживання владою без тяжких наслідків. Він засудив заявника до 
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чотирьох років позбавлення волі і заборонив йому обіймати поса-
ди в органах державної влади строком на два роки. Він постановив 
виключити з рішення покарання у вигляді позбавлення рангу Над-
звичайного і Повноважного Посланника другого класу. Суд підтри-
мав рішення про звернення застави, вважаючи, що скарги заявника 
є необґрунтованими, і не вбачаючи процесуальних порушень закону 
про кримінальний процес у цій справі.

C. ліКУвання і медична допомоГа заявниКові

1. стан здоров’я заявника до ув’язнення 30 листопада 1998 року

39. Заявник був обстежений 11 березня 1998 року у бюро судо-
во-медичної експертизи Управління охорони здоров’я Житомирської 
області (далі – Житомирське бюро судово-медичної експертизи). Ек-
спертний висновок про стан здоров’я заявника між 18 лютого і 3 бе-
резня 1998 року показав, що його хвороби включають міокардний 
кардіосклероз першого ступеню, поширений спинний остеохондроз, 
хронічний дуоденіт, хронічний паренхіматозний простатит, внут-
рішньо-зовнішній геморой та залишкові явища малого інсульту в 
басейні правої середньо-мозкової артерії з лівосторонньою пірамі-
дальною недостатністю на фоні вегето-судинної дистонії. Він уста-
новив, що заявник може триматися під вартою у Житомирському 
СІЗО і в змозі брати участь у розслідуванні. В необхідних випадках 
йому може бути надана невідкладна медична допомога.

40. 19 травня 1998 року Київське міське бюро судово-медичної 
експертизи (далі – Київське судово-медичне бюро) провело друге 
обстеження заявника. У результаті обстеження було виявлено, що 
заявник страждає на гіпертонію другого ступеню, залишкові явища 
інсульту, доброякісну пухлину потиличної частини голови і на по-
ширений спинний остеохондроз.

41. 24 і 27 жовтня 1998 року заявник був обстежений лікарем 
СІЗО СБУ. Санчастина СІЗО СБУ провела аналіз його крові.

42. 11, 19 і 22 листопада 1998 року та 12 і 19 листопада 1998 року 
заявник був обстежений службою швидкої медичної допомоги і лі-
карями СІЗО СБУ відповідно, оскільки він скаржився на серцевий 
біль. Служба швидкої медичної допомоги підтвердила, що заявник 
страждає на гіпертонічну хворобу другого ступеню, міокардичний 
кардіосклероз першого ступеню та ішемічну хворобу серця.
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2. медичне обстеження і лікування заявника 
з 30 листопада 1998 року по 8 червня 2000 року

43. 30 листопада 1998 року заявник був госпіталізований з силь-
ною гіпертонією.

44. З грудня 1998 року по червень 1999 року безрезультатно по-
давав скарги до ГП, Верховного Суду і СІЗО СБУ про звільнення 
з-під варти у зв’язку з поганим станом здоров’я.

45. Уряд не надав доказів лікування заявника або надання йому 
медичної допомоги з 22 листопада 1998 року по 13 березня 1999 ро-
ку. Між 10 жовтня 1998 року і 19 липня 1999 року заявника десять 
разів відвідували лікарі СІЗО СБУ. Сюди входять два відвідування 
стоматолога і хірурга. 5 і 12 березня 1998 року заявник відмовився 
ознайомитись з обвинуваченням висунутим проти нього і матеріа-
лами справи у зв’язку з поганим станом здоров’я. 13 (двічі), 15, 17 і 
18 березня, 5 і 22 квітня, 27 травня, 1, 2, 4, 5, 9 і 16 червня та 8, 9, 11, 
13, 16 (двічі) і 18 липня 1999 року заявник був обстежений лікарями 
служби швидкої медичної допомоги і СІЗО СБУ.

3. третя судово-медична експертиза стану здоров’я заявника

46. 27 травня, 1 червня і 4 липня 1999 року заявник, його дру-
жина і адвокати подавали скарги до Київського міського суду, ви-
магаючи медичного обстеження заявника. Слухання відбулися 14 
червня, 15, 20, 27 і 29 липня та 3 серпня 1999 року.

47. Під час слухань щодо суті кримінальних обвинувачень про-
ти заявника 14 червня 1999 року Київський міський суд прийняв 
рішення про його медичне обстеження.

48. Між 30 червня і 1 липня 1999 року стан здоров’я заявника 
був вивчений у СІЗО СБУ і в поліклінічному відділенні Київської 
центральної лікарні.

49. 7 липня 1999 року суд зобов’язав СІЗО СБУ надати інформа-
цію про те, чи можливо було надати заявникоі необхідне стаціонар-
не лікування хвороб, на які він страждає.

50. 14 липня 1999 року заступник голови Служби безпеки Ук-
раїни надав відповідь, що таке лікування надати неможливо. Зок-
рема, він вказав, що медичний склад СІЗО СБУ включає тільки те-
рапевта і фельдшера, які надають медичну допомогу в невідкладних 
випадках.

51. З 16 червня по 2 липня 1999 року медична експертиза, прове-
дена комісією Київського бюро судово-медичної експертизи у складі 



�0�

право на життя, свободу від катувань та поганого поводження

шести лікарів на підставі рішення Київського міського суду від 14 
червня 1999 року, дійшла висновку, що заявник не страждає на жодну 
небезпечну для життя хворобу і йому потрібно надати стаціонарне лі-
кування, якщо виявиться, що його неможливо належно лікувати під 
час ув’язнення. Зокрема, медична експертиза виявила, що заявник 
страждає на гіпертонічну хворобу другого ступеню, дисциркулятор-
ну енцефалопатію другого ступеню, залишкові явища малої цереб-
ральної кровотечі, астено-вегетативний синдром, виразкову хворобу 
дванадцятипалої кишки, гастрит, ерозивний бульбіт, гіпокінетичну 
дискінезію товстої кишки, спастичний коліт, зовнішньо-внутрішній 
геморой, фіброліпому десятого міжреб’я зліва, себорейний дерматит 
та ангіопатію сітчатки із зниженням гостроти зору.

52. 22 липня 1999 року начальник СІЗО № 13 повідомив Київсь-
кий міський суд, що заявникові не може бути надано необхідне лі-
кування у медчастині СІЗО у зв’язку з нестачею необхідного медич-
ного персоналу й обладнання.

53. 3 серпня 1999 року Київський міський суд після вивчення 
результатів медичної експертизи, проведеної між 16 червня і 2 липня 
1999 року, і доказів, наданих до того сторонами, прийняв рішення 
про переведення заявника з СІЗО СБУ до СІЗО № 13 у зв’язку з 
його потребою у медичній допомозі. В ході слухання сторона обви-
нувачення подала інший документ, виданий СІЗО № 13 і підписний 
заступником начальника 29 липня 1999 року, у я кому вказується, 
що заявникові може бути надано необхідне лікування, і що для цієї 
мети можна залучати інших лікарів, крім тих, що працюють у СІЗО. 
Суд також узяв до уваги схожу відповідь директора Державного де-
партаменту з питань виконання покарань від 2 серпня 1999 року. 
Суд також наказав СІЗО № 13 інформувати його про стан здоров’я 
заявника і про його здатність брати участь у засіданнях. В окремому 
рішенні суд відмовився змінити запобіжний захід.

54. З 8 червня 2000 року, коли заявника було переведено до 
Менської установи для відбування покарання, він отримав стаціо-
нарне лікування в медичній частині установи.

4. Умови ув’язнення заявника

55. Заявник стверджував, що камери СІЗО № 13 були повні па-
разитів. Піднятий, відкритий туалет був розташований недалеко від 
столу, навпроти дверей камери розміром 12 квадратних метрів, у якій 
перебували вісім в’язнів. У камері не було особистого простору, і всі 
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палили. Умови в медчастині, де заявник перебував з 3 серпня 1999 
року по 6 червня 2000 року, були практично такими ж, як у решті 
камер. Камери були переповнені, 10-12 осіб на 14 квадратних метрів. 
Хворі в’язні, перевезені під вартою з інших установ виконання пока-
рань та слідчих ізоляторів, деякі з яких страждали на туберкульоз та 
венеричні захворювання, трималися з іншими в’язнями у тих самих 
приміщеннях, створюючи таким чином небезпеку зараження.

56. Щодо умов ув’язнення у СІЗО СБУ заявник стверджував, що 
вони були набагато кращими, але камера обладнана таким чином, 
що в’язень весь час почувається приниженим. Туалет був розміще-
ний посередині камери на піднятому бетонному постаменті, абсо-
лютно відкритий. Його було видно не тільки іншим ув’язненим, але 
й охоронцям. Майже половину охорони становили жінки. У камері 
не було води. Холодну воду подавали тільки на прохання ув’язненого 
на короткий проміжок часу.

57. Заявник стверджував, посилаючись на звіт Рахункової па-
лати за 1999 рік «Про результати перевірки бюджетних асигнувань 
на утримання Державного департаменту з питань виконання пока-
рань та його установ і підприємств», що умови ув’язнення були на 
низькому рівні, тому що Державний бюджет виділив тільки 2,9 млн. 
грн. на пенітенціарну систему, що в середньому означає 13 грн. на 
одного ув’язненого на рік4, або 1 грн. на місяць. У 2000 році ця сума 
зменшилася до 11 грн. на рік5, тобто 0,9 грн. на місяць. У 1999 ро-
ці Державним бюджетом було передбачено тільки 25,4 % необхід-
ної суми на потреби в харчуванні ув’язнених, а в 2000 році ця сума 
зменшилася до 14,5 %, тобто 0,38 грн. на день для харчування однієї 
особи6. Заявник стверджував, що під час його ув’язнення Київський 
регіональний слідчий ізолятор № 1 (СІЗО № 13) отримував тільки 
0,08 грн. на день на одного ув’язненого7 з Державного бюджету, і 
відповідно не було можливості під час ув’язнення лікувати заявника 
від такої хвороби, як виразка.

58. Уряд заперечив твердження заявника щодо умов, у яких він 
утримувався, однак не надав жодних подробиць на підтримку своїх 
коментарів про умови утримання в СІЗО СБУ і СІЗО № 13.

4 Приблизно євро 2.
5 Приблизно євро 0,15.
6 Приблизно євро 0,06.
7 Приблизно євро 0,01.
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ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

а. Кримінальний КодеКс УКраїни 1960 роКУ 
(чинний на даний момент)

59. Відповідні положення Кримінального кодексу:

стаття 180. перешкодження явці свідка, потерпілого, експерта, 
примушування їх до відмови від дачі показань чи висновку, 
підкуп цих осіб або погроза помстою за раніше дані показання 
чи висновок

«Перешкодження явці свідка... до суду, органів попереднього 
слідства чи дізнання, примушування їх до відмови від дачі показань 
чи висновку, до дачі завідомо неправдивих показань чи висновку 
шляхом погрози вбивством, насильством, знищенням майна цих 
осіб чи їхніх близьких родичів або розголошення відомостей, що 
їх ганьблять, підкуп свідка, ...з тією ж метою, а так само погроза 
вчинити зазначені дії з помсти за раніше дані показання чи висно-
вок — карається позбавленням волі на строк до чотирьох років або 
виправними роботами на строк до двох років».

B. Кримінально-процесУальний КодеКс УКраїни 1960 роКУ

60. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу 
такі:

стаття 148. мета і підстави застосовування запобіжних заходів

«Запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвину-
ваченого, підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухи-
литися від дізнання, слідства або суду, перешкодити встановленню 
істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, 
а також для забезпечення виконання процесуальних рішень.

Запобіжні заходи застосовуються за наявності достатніх підстав 
вважати, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений 
буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання 
процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі 
або продовжувати злочинну діяльність.

Якщо немає достатніх підстав для застосування запобіжного за-
ходу, від підозрюваного, обвинуваченого або підсудного відбираєть-
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ся письмове зобов’язання про явку на виклик особи, яка проводить 
дізнання, слідчого, прокурора або суду, а також про те, що він пові-
домить про зміну свого місця перебування.

При застосуванні запобіжного заходу до підозрюваного обвину-
вачення йому має бути пред’явлене не пізніше десяти діб з моменту 
застосування запобіжного заходу. Якщо в цей строк обвинувачення 
не буде пред’явлене, запобіжний захід скасовується».

стаття 149. запобіжні заходи

Запобіжними заходами є:
1) підписка про невиїзд;
2) особиста порука;
3) порука громадської організації або трудового колективу;
3-1) застава;
4) взяття під варту;
5) нагляд командування військової частини.
Тимчасовим запобіжним заходом є затримання підозрюваного, 

яке застосовується з підстав і в порядку, передбачених статтями 106, 
115, 165-2 цього Кодексу.

стаття 150. обставини, що враховуються 
при обранні запобіжного заходу

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу 
крім обставин, зазначених у статті 148 цього Кодексу, враховуються 
тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується 
особа, її вік, стан здоров’я, сімейний і матеріальний стан, вид діяль-
ності, місце проживання та інші обставини, що її характеризують.

стаття 154-1. Застава

Застава полягає у внесенні на депозит органу досудового розслі-
дування або суду підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, іншими 
фізичними чи юридичними особами грошей чи передачі їм інших 
матеріальних цінностей з метою забезпечення належної поведінки, 
виконання зобов’язання не відлучатися з місця постійного прожи-
вання або з місця тимчасового знаходження без дозволу слідчого чи 
суду, явки за викликом до органу розслідування і суду особи, щодо 
якої застосовано запобіжний захід.

Розмір застави встановлюється з урахуванням обставин справи 
органом, який застосував запобіжний захід. Він не може бути мен-
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шим: щодо особи, обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, за 
який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 
понад десять років, – однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян; щодо особи, обвинуваченої у вчиненні іншого 
тяжкого злочину чи раніше судимої особи, – п’ятисот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян; щодо інших осіб – п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У всіх випадках 
розмір застави не може бути меншим розміру цивільного позову, 
обґрунтованого достатніми доказами.

При внесенні застави підозрюваному, обвинуваченому, підсуд-
ному роз’яснюються його обов’язки і наслідки їх невиконання, а 
заставодавцю – у вчиненні якого злочину підозрюється чи обвину-
вачується особа, щодо якої застосовується запобіжний захід, і що в 
разі невиконання нею своїх обов’язків застава буде звернена в доход 
держави.

Міра запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка зна-
ходиться під вартою, до направлення справи до суду може бути обра-
на лише з дозволу прокурора, який давав санкцію на арешт, а після 
надходження справи до суду – судом.

Заставодавець може відмовитись від взятих на себе зобов’язань до 
виникнення підстав для звернення застави в доход держави. У цьому 
випадку він забезпечує явку підозрюваного, обвинуваченого, підсуд-
ного до органу розслідування чи суду для заміни йому запобіжного 
заходу на інший. Застава повертається лише після обрання нового 
запобіжного заходу.

Якщо підозрюваний, обвинувачений, підсудний порушує взяті 
на себе зобов’язання, застава звертається в доход держави. Питання 
про звернення застави в доход держави вирішується судом у судово-
му засіданні при розгляді справи або в іншому судовому засіданні. 
В судове засідання викликається заставодавець для дачі пояснень. 
Неявка без поважних причин заставодавця в судове засідання не 
перешкоджає розгляду питання про звернення застави в доход дер-
жави.

Питання про повернення застави заставодавцю вирішується су-
дом при розгляді справи. Застава, внесена підозрюваним, обвинува-
ченим, підсудним, може бути звернена судом на виконання вироку в 
частині майнових стягнень.

(Кодекс доповнено статтею 154-1 згідно із Законом № 530/96-ВР 
від 20.11.96).
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стаття 165-1. постанова (ухвала) про застосування, 
скасування чи зміну запобіжного заходу

Про застосування, скасування чи зміну запобіжного заходу ор-
ган дізнання, слідчий, прокурор, суддя виносять постанову, а суд – 
ухвалу.

стаття 165-2. порядок обрання запобіжного заходу

На стадії досудового розслідування справи запобіжний захід, не 
пов’язаний з триманням під вартою, обирає орган дізнання, слід-
чий, прокурор.

Якщо орган дізнання, слідчий вважає, що є підстави для об-
рання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, він вносить за 
згодою прокурора подання до суду. Таке ж подання вправі внести 
прокурор. При вирішенні цього питання прокурор зобов’язаний оз-
найомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під 
варту, перевірити законність одержання доказів, їх достатність для 
обвинувачення.

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

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

Після одержання подання суддя вивчає матеріали криміналь-
ної справи, представлені органами дізнання, слідчим, прокурором, 
допитує підозрюваного чи обвинуваченого, а при необхідності бере 
пояснення в особи, у провадженні якої перебуває справа, вислуховує 
думку прокурора, захисника, якщо він з’явився, і виносить поста-
нову:

1) про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його 
обрання немає підстав;

2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного за-
ходу у вигляді взяття під варту.

Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під 
варту, суд вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіж-
ний захід, не пов’язаний із триманням під вартою.
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На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підозрю-
ваним, обвинуваченим, його захисником чи законним представни-
ком протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеля-
ція. Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді.

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

C. постанова № 6 пленУмУ верховноГо сУдУ УКраїни 
від 26 березня 1999 роКУ «про праКтиКУ 

застосУвання застави»

61. Відповідні витяги з Постанови Пленуму Верховного Суду:

«...2. За змістом ст. 154-1 КПК застосування чи незастосування заста-
ви повністю залежить від розсуду особи чи органу, в провадженні яких 
перебуває справа. Суд повинен вирішувати це питання (з наведенням 
відповідних мотивів) [сторін] у кожному конкретному випадку з ура-
хуванням характеру та ступеня тяжкості вчиненого злочину, даних про 
особу, яка притягується до відповідальності, й інших обставин справи; 
і обирати цей запобіжний захід замість тримання під вартою лише тоді, 
коли є всі підстави вважати, що він може забезпечити належну поведін-
ку підсудного та виконання ним процесуальних обов’язків, а також ви-
конання вироку...
9. ...Визначаючи в кожному окремому випадку розмір застави, суди по-
винні враховувати обставини справи і особу обвинуваченого (підозрю-
ваного) (зокрема, його або її сімейний і матеріальний стан).
12. Згідно з ч. 6 ст. 154-1 КПК порушення підозрюваним, обвинуваче-
ним, підсудним взятих на себе зобов’язань тягне звернення застави в 
доход держави. Це питання [звернення] може бути вирішено як у су-
довому засіданні при розгляді справи щодо підсудного (вироком, а до 
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його постановлення – постановою чи ухвалою), так і в іншому судовому 
засіданні.»

D. звіти міжнародноГо права про Умови тримання 
в місцях попередньоГо Ув’язнення в УКраїні

62. Відповідні витяги зі звітів викладені у рішенні «Невмержиць-
кий проти України» (заява № 54825/00, пп. 60-61 і 66, ЄСПЛ 2005-ІІ).

ПРАВО

ІІ. ПОПЕРЕДНІЙ РОзглЯД СПРАВИ

63. Після рішення суду про прийнятність заявник надав свої 
зауваження щодо суті справи, у яких він знову стверджував, що 
розгляд його справи був несправедливим і був порушений принцип 
презумпції невинуватості, та скаржився на умови свого ув’язнення 
відповідно до попереднього рішення про його затримання як підоз-
рюваного та до моменту його звільнення від відбування покарання.

64. Суд зазначає, що у своєму останньому рішенні про прий-
нятність від 6 квітня 2004 року він визнав прийнятними скарги за-
явника на умови ув’язнення і відсутність належного лікування та 
медичної допомоги з 30 листопада 1998 року до 8 липня 2000 ро-
ку (стаття 3 Конвенції), його скарги на нестачу ефективних засобів 
юридичного захисту щодо скарги відповідно до статті 3 (статей 3 і 13 
Конвенції) та скарги на звернення застави (пункт 1 статті 6 Конвен-
ції). Таким чином, межі судового розгляду обмежуються скаргами, 
які вже визнані прийнятними (див. рішення «Сокур проти України», 
заява № 29439/02, п. 25, 26 квітня 2005 року).

ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ

65. Заявник скаржився на погане поводження з ним під час пе-
ребування під вартою. Зокрема, він скаржився на те, що влада не 
забезпечила надання йому належного та необхідного лікування і 
медичної допомоги між 30 листопада 1998 року і 8 липня 2000 ро-
ку. Він заявив, що погані умови його ув’язнення спричинили тяжкі 
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страждання і погіршення стану здоров’я. У зв’язку з цим він послав-
ся на статтю 3 Конвенції, яка зазначає:

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

а. заУваження сторін Щодо Умов Ув’язнення

1. зауваження заявника

66. Заявник стверджував, що під час ув’язнення він зазнав 
жахливого поводження, яке було умисним і мало на меті зламати 
його моральний опір і змусити свідчити проти третіх осіб та зізна-
тися в злочинах, які він не вчиняв. Він також стверджував, що 
жорстокий спосіб, у який були здійснені деякі слідчі дії щодо до 
нього, та сукупний вплив поганого поводження на його фізичну 
та моральну цілісність доводять, що мало місце порушення статті 
3 Конвенції. Заявник стверджував, що взяття його під варту 30 
листопада 1998 року суперечить положенням, викладеним у стат-
ті 3 Конвенції, оскільки його стан здоров’я і хвороби, на які він 
страждає, показують те, що судове слідство велося з умисним пору-
шенням Конвенції.

67. Заявник знову наголосив на тому, що умови його ув’язнення 
в обох місцях були принизливими. Він посилався на той факт, що 
камери СІЗО № 13 були повні паразитів. Піднятий, відкритий туа-
лет розташовувався недалеко від столу, навпроти дверей камери роз-
міром 12 квадратних метрів, у якій перебувало вісім в’язнів. У камері 
не було особистого простору, і всі палили. Умови у медчастині, де 
заявник знаходився з 3 серпня 1999 року по 6 червня 2000 року, були 
практично такими ж, як у решті камер. Камери були переповнені, 
10-12 осіб на 14 квадратних метрів. Хворі в’язні, переведені під вар-
тою з інших установ виконання покарань або слідчих ізоляторів, 
деякі з яких страждали на туберкульоз та венеричні захворювання, 
перебували з іншими в’язнями у тих самих приміщеннях, створюю-
чи таким чином небезпеку зараження.

68. Щодо умов ув’язнення в СІЗО СБУ заявник стверджував, що 
вони були набагато кращими, але камера обладнана таким чином, 
що в’язень весь час почувається приниженим. Туалет був розташо-
ваний посередині камері на піднятому бетонному постаменті, пов-
ністю відкритий. Його було видно не тільки іншим ув’язненим, але 
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й охоронцям. Майже половину охоронців складали жінки. У камері 
не було води. Холодну воду подавали тільки на прохання ув’язненого 
на короткий проміжок часу.

69. Заявник стверджував, посилаючись на звіт Рахункової пала-
ти за 1999 рік Про результати перевірки бюджетних асигнувань на 
утримання Державного департаменту з питань виконання покарань 
та його установ і підприємств», що умови ув’язнення були на низь-
кому рівні, тому що Державний бюджет виділив тільки 2,9 млн. грн. 
на пенітенціарну систему, що в середньому означає 13 грн. на од-
ного ув’язненого на рік8, або 1 грн. на місяць. У 2000 році ця сума 
зменшилася до 11 грн. на рік9, тобто 0,9 грн. на місяць. У 1999 
році Державний бюджет передбачив тільки 25,4 % необхідної суми 
для потреб харчування ув’язнених, а у 2000 році ця сума зменши-
лася до 14,5 %, тобто 0,38 грн. на день для харчування однієї осо-
би10. Заявник стверджував, що під час його ув’язнення Київський 
регіональний слідчий ізолятор № 1 (СІЗО № 13) отримував тільки 
0,08 грн. на день на одного ув’язненого11 з Державного бюджету, і 
відповідно не було можливості під час ув’язнення лікувати заявника 
від такої хвороби, як виразка. Заявник також наголосив, що він був 
підданий близько сімдесяти принизливим обшукам за шість місяців 
ув’язнення.

2. пояснення Уряду

70. Уряд не надав коментарів щодо всіх скарг заявника стосовно 
статті 3 Конвенції. Він прокоментував тільки декілька питань, які 
заявник ставить уряду. Зокрема, він зазначив, що, оскільки заявник 
скаржився здебільшого на неспроможність влади забезпечити йому 
належне лікування і харчування, він буде розглядати лише скарги, 
що стосуються цих питань. Уряд заперечив твердження заявника і 
наголосив, що заявника не було піддано нелюдському або приниз-
ливому поводженню під час його перебування в СІЗО СБУ та СІЗО 
№ 13. Також він стверджував, що умови, в яких утримувався заяв-
ник, відповідали вимогам, визначеним статтею 3 Конвенції, і тому 
не було порушення цієї статті.

8 Приблизно 2 євро.
9 Приблизно 0,15 євро.
10 Приблизно 0,06 євро.
11 Приблизно 0,01 євро.
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B. заУваження сторін Щодо недостатньоГо ліКУвання 
і медичної допомоГи

1. зауваження заявника

71. Заявник не погодився з зауваженнями уряду. Він стверджу-
вав, що стан його здоров’я під час ув’язнення дедалі погіршувався, 
що свідчить про те, що він не отримував належного лікування та 
харчування. Заявник стверджував, що йому зловмисно відмовили 
в лікуванні. Також він заявив, що результат такого поводження був 
рівний катуванню. У жовтні 1998 року в заявника відбулись уск-
ладнення хвороби серця. У березні 1999 року в нього знов відбулось 
загострення відкритої виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, 
а також він страждав від пухлини в спині та хвороби шкіри. Такі 
самі проблеми із здоров’ям виникли знов, коли суддя Київського 
міського суду, який вів справу заявника в період з червня по серпень 
1999 року, строк тримання його під вартою було подовжено.

72. Заявник наголосив, що твердження уряду про те, що йому 
було надане належне і своєчасне лікування під час ув’язнення в СІЗО 
СБУ і СІЗО № 13, є недостовірними. Зокрема він зазначив, що ліку-
вання, надане йому, не призвело до одужання, а лише спричинило 
погіршення стану його здоров’я. Більше того, він заявив, що деяка 
інформація надана урядом у медичній записах, була неправдивою, а 
частину її було навмисно пропущено.

73. Також заявник зазначив, що відповідно до рішень суду, ви-
несених 29 квітня 2003 року проти України (див. рішення «Дань-
кевич проти України», заява № 40679/98, п. 112; «Хохліч проти Ук-
раїни», заява № 41707/98, п. 154; «Назаренко проти України», заява 
№ 39483/98, п. 114; і «Алієв проти України», заява № 41220/98, п. 110), 
умови ув’язнення в установах, у яких перебував заявник, були не-
людськими і принизливими. Заявник наголосив, що його навмисно 
піддавали катуванню та поганому поводженню з метою приниження 
та визнання його вини для того, щоб посприяти в кримінально-
му розслідуванню проти нього та отримати свідчення проти інших 
осіб.

2. пояснення уряду

74. Уряд наголосив, що його позиція ґрунтується, перш за все, 
на порівнянні досліджень щодо стану здоров’я заявника, коли його 
було звільнено із Служби безпеки, тобто перед тим, як він почав 
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працювати у Міністерстві закордонних справ України, з трьома ме-
дичними експертизами, що проводилися під час його попереднього 
ув’язнення. Аналіз показав, що, беручи до уваги той факт, що заяв-
ник обіймав виконавчу посаду, яка передбачала подорожі та тривале 
перебування в інших кліматичних умовах, а також стрес, спричине-
ний кримінальним розслідуванням проти нього, хвороби заявника 
могли б розвинутися за нормального перебігу подій, навіть якби його 
не тримали в місці попереднього ув’язнення. Крім того, уряд звернув 
увагу на те, що заявникові було надано відповідне лікування під час 
ув’язнення. Також він послався на факт, що у медичній картці були 
зазначені ліки, якими було забезпечено заявника та до яких він мав 
вільний доступ. Уряд зауважив, що заявник отримував належне лі-
кування під час ув’язнення в СІЗО СБУ і СІЗО № 13. Він наголосив, 
що твердження заявника з цього питання є необґрунтованими.

C. оцінКа сУдУ

1. прецедент не право, яке підлягає застосуванню

75. Прецедентне право Суду стосовно статті 3 Конвенції, як та-
кої, що підлягає застосуванню в цій справі, коротко викладено у рі-
шенні «Невмержицький проти України» (зазначено вище, пп. 79-81).

2. скарги на умови ув’язнення заявника

76. Що стосується умов ув’язнення заявника – переповнення 
камер та відсутність належної гігієни, вентиляції, сонячного світла, 
щоденних прогулянок, чистої білизни та одягу – Суд розглянув їх 
в цілому на основі пояснень заявника. Він зазначає, що неможливо 
точно встановити умови, в яких утримувався заявник, оскільки це 
сталось декілька років тому. Однак, він вказує, що уряд не запере-
чував зауваження заявника, і таким чином, вони можуть вважатись 
Судом незаперечними (див. пп. 66-69 вище). Крім того, беручи до 
уваги, що пояснення заявника послідовні, повними і такими, що 
відповідають загалом перевіркам проведеним Комітетом Ради Євро-
пи із запобігання катуванням і Уповноваженим Верховної Ради Ук-
раїни з прав людини в місцях попереднього ув’язнення (див. рішен-
ня «Невмержицький проти України», процитовано вище, пп. 60-61 та 
66) і Звіт Рахункової палати за 1999 рік «Про результати перевірки 
бюджетних асигнувань на утримання Державного департаменту з 
питань виконання покарань та його установ і підприємств» (див. 
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п. 69 вище), Суд дійшов висновку, що заявник утримувався у непри-
йнятних умовах, а держава була неспроможна, inter alia, забезпечити 
ув’язненим необхідне харчування та належні кошти для їх утриман-
ня, як це передбачено законом (див. п. 69 вище).

77. Крім того, Суд зазначає, що медичні висновки, надані сторо-
нами, показують, що під час ув’язнення заявник страждав від різних 
хвороб (див. пп. 39-45 вище). Порівняння першої і третьої судово-
медичних експертиз від 11 березня 1998 року і з 16 червня по 2 липня 
1999 року відповідно чітко показує, що стан його здоров’я значно 
погіршився (див пп. 39 і 51 вище).

78. Щодо себорейного дерматиту і хвороб серця, на які скар-
жився заявник, Суд вважає, що, незважаючи на лікування, яке дій-
сно отримував заявник, захворювання, рецидив, погіршення та його 
подальша госпіталізація 30 листопада 1998 року (див. п. 43 вище) 
вказують на те, що він утримувався в антисанітарних умовах без 
дотримання елементарної гігієни.

3. скарги на відсутність лікування і медичної допомоги

79. Спочатку Суд зазначає, що скарги заявника стосуються по-
ложень статті 3 Конвенції щодо умов утримання. Далі він повторює, 
що, незважаючи на те, що стаття 3 Конвенції не може трактуватися 
як така, що закріплює загальний обов’язок звільнення ув’язнених, 
зважаючи на стан здоров’я, вона покладає на державу обов’язок за-
хищати фізичне здоров’я осіб, позбавлених волі, наприклад шляхом 
надання їм необхідної медичної допомоги (див. рішення «Hurtado 
v. Switzerland» від 28 січня 1994 року, серія А № 280-А, висновок 
Комісії, ст.ст. 15-16, п. 79). Крім того, Суд підкреслив випадки, ко-
ли необхідно належним чином охороняти здоров’я ув’язнених (див. 
рішення «Кудла проти Польщі» [GC], заява № 30210/96, п. 94, ЄСПЛ 
2000-ХІ).

80. Суд зазначає, що заявник уперше був обстежений лікарем 
майже через чотири місяці після його другого взяття під варту, а 
саме 30 листопада, коли він був госпіталізований з гіпертонією (див. 
п. 43 вище). Крім того, з матеріалів справи видно, що 14 липня 1999 
року СІЗО СБУ повідомило заявника і державні органи про немож-
ливість надання йому необхідного лікування через брак відповідних 
засобів (див. пп. 50 і 52 вище).

81. На додаток, державні органи влади не звернули увагу на вис-
новки судово-медичної експертизи в період з 16 червня по 2 липня 
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1999 року про те, що йому потрібно надати стаціонарне лікування, 
якщо виявиться, що його неможливо надати під час ув’язнення (див. 
п. 51 вище). Тільки 22 липня 1999 року начальник Київського регіо-
нального слідчого ізолятора № 1 (СІЗО № 13) повідомив суд, який 
розглядав клопотання заявника про звільнення з-під варти через 
його стан здоров’я і необхідність лікування, що йому неможливо 
надати необхідне лікування у медчастині СІЗО (див. п. 52 вище). 
Зрештою, майже через три тижні, 3 серпня 1999 року Київський 
міський суд прийняв рішення про переведення заявника з СІЗО 
СБУ до СІЗО № 13 у зв’язку з необхідністю надання йому належного 
лікування (див. п. 53 вище).

4. висновки суду

82. Беручи до уваги вищезазначене щодо умов ув’язнення заяв-
ника (див. п. 76 вище), які очевидно мали згубний вплив на здоров’я 
заявника (див. рішення «Калашников проти Росії», заява № 47095/99, 
п. 98, ЄСПЛ 2002-VI, та «Невмержицький проти України», процито-
вано вище, п. 88), і зауваження Суду щодо відсутності лікування і 
медичної допомоги заявникові (див. пп. 79-80 вище), Суд дійшов 
висновку, що мало місце порушення статті 3 Конвенції. У світлі за-
значеного вище, Суд вважає, що природа, тривалість, жорстокість 
поводження, якому піддавався заявник, та сукупний негативний 
вплив на його здоров’я дають підстави розцінювати поводження з 
ним як нелюдське і таке, що принижує гідність (див. рішення «Egmez 
v.Cypris», заява № 30873/96, п. 77, ЄСПЛ 2000-ХІІ; «Лабзов проти 
Росії», заява № 62208/00, п. 45, 16 червня 2005 року; «Майзит проти 
Росії», заява № 63378/00, п. 42, 20 січня 2005 року).

ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ

85. Заявник також стверджував, що він не мав ефективних за-
собів юридичного захисту скарг відповідно до статті 3 Конвенції. 
Він також скаржився на порушення статті 13 Конвенції, яка у від-
повідній частині передбачає таке:

«...Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, 
має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному 
органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійсню-
вали свої офіційні повноваження».
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а. заУваження сторін

1. зауваження уряду

86. Уряд знову нагадав, що відповідно до прецедентного практи-
ки Суду щодо статті 13, якщо особа скаржиться на те, що вона стала 
жертвою порушення права, визначеного Конвенцією, вона повинна 
мати засіб юридичного захисту в національному органі для розгляду 
заяви і, якщо це доцільно, для отримання відшкодування (він по-
силається на рішення «Gustafsson v. Sweden» від 25 квітня 1996 року, 
Reports of Judgements and Decisions 1996-ІІІ, с. 660, п. 70). Уряд стверд-
жував, що заявник мав доступ до ефективних засобів юридичного 
захисту на національному рівні, але він не зміг ними скористатися.

87. Зокрема, уряд стверджував що відповідно до Законів «Про 
прокуратуру» і «Про попереднє ув’язнення» особи, взяті під варту, 
мають право оскаржувати дії посадових осіб через прокурора, який 
здійснює нагляд за умовами утримування під вартою в місцях по-
переднього ув’язнення. Прокурор повинен провести розслідування 
на підставі цієї скарги і вжити заходів щодо усунення порушення. 
Результати розслідування повідомляються особі, яка подала скаргу. 
Якщо скарга не задоволена, заявник може звернутися до Генераль-
ного прокурора або до суду відповідно до національного законодавс-
тва. Це означає, що особа, яка хоче оскаржити дії або бездіяльність 
керівництва установи попереднього ув’язнення, де вона утримува-
лась, має право звернутися безпосередньо до суду. У такому разі суд 
має розглянути скаргу і винести рішення відповідно до законодавс-
тва України.

88. Уряд стверджував, що стаття 28 Конституції України забо-
роняє катування та нелюдське або таке, що принижує гідність, по-
водження чи покарання. Конституція містить норми прямої дії і 
може використовуватися особою як підстава для її заяви. Крім того, 
відповідно до Конституції, Конвенція є частиною національного за-
конодавства України. У заявника не було перешкод для подання за-
яви до національних судів про відшкодування щодо стверджуваного 
порушення статті 3 Конвенції.

89. Уряд стверджував, що слідчий Генеральної прокуратури, дію-
чи добросовісно, неодноразово звертався до начальника СІЗО СБУ 
за інформацією про стан здоров’я заявника та його лікування. Уряд 
звернув увагу Суду на те, що суд, який прийняв рішення про взяття 
під варту заявника, брав до уваги його стан здоров’я і здатність брати 
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участь у процесі, коли вирішував питання про його можливе звіль-
нення з-під варти. Якщо заявник вважав, що прокурорський нагляд 
за дотриманням законності при наданні медичної допомоги під час 
ув’язнення був неналежним, він повинен був звернутися до суду з 
цього приводу. У будь-якому разі, Уряд стверджував, що простий 
сумнів у ефективності засобу юридичного захисту не звільняв заяв-
ника від обов’язку використати його перед тим, як подавати заяву до 
Європейського суду з прав людини.

90. Таким чином уряд робить висновок про те, що законодавс-
тво України забезпечувало ефективний засіб юридичного захисту 
в значенні статті 13 Конвенції, яким заявник міг скористатись для 
оскарження стверджуваного порушення статті 3.

2. зауваження заявника

91. Заявник стверджував, що численні відхилення його заяв до 
прокуратури і суду про звільнення, а також їх неспроможність роз-
глянути скарги є порушенням статті 3, оскільки державні органи 
діяли неналежним чином.

92. Заявник зазначив, що заяви уряду про можливість звернен-
ня до суду зі скаргою на дії або бездіяльність прокурора та слідчо-
го є безпідставними, оскільки цей засіб юридичного захисту почав 
діяти тільки 23 травня 2001 року – дата прийняття постанови Кон-
ституційного Суду, яка дозволяє подавати такі скарги відповідно до 
статей 234-236 Кримінально-процесуального кодексу і статті 248-3 
Цивільного процесуального кодексу. Заявника стверджував, що 
скарга до ГП не може вважатися ефективним засобом юридичного 
захисту в значенні статті 13, беручи до уваги функції прокуратури 
у розслідуванні справі та відсутність наміру розглядати ці скарги. 
Не було проведено жодного розслідування щодо умови утримування 
заявника під вартою, а також його скарг на відсутність належного 
лікування і медичної допомоги.

93. Заявник стверджував, що він не мав ефективного засобу ос-
карження неналежних умов його утримування та поганого повод-
ження до суду. Він не міг подати заяву про відшкодування шкоди, 
завданої йому під час попереднього розслідування та утримування 
під вартою, оскільки це не входить до компетенції суду. Заявник 
стверджував, що він використав усі судові та позасудові засоби юри-
дичного захисту, які були в його розпорядженні. Однак державні ор-
гани не змогли провести ефективного розслідування або належним 
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чином розглянути його скарги. Він зробив висновок про те, що в 
нього не було ефективних засобів юридичного захисту щодо його 
скарг відповідно до статті 3, таким чином мало місце порушення 
статті 13 Конвенції.

B. оцінКа сУдУ

94. Суд вказує на те, що стаття 13 Конвенції гарантує доступ до 
засобів юридичного захисту на національному рівні для реалізації 
прав і свобод, закріплених у Конвенції, в будь-якій формі, незалеж-
но від шляхів їх реалізації відповідно до національного правопо-
рядку. Таким чином, дія статті 13 полягає в тому, що вона вимагає 
забезпечення засобу юридичного захисту на національному рівні, 
який здійснює розгляд справи по суті, відповідно до Конвенції, і 
надає відповідну допомогу (див., серед багатьох інших, «Кудла проти 
України», зазначену вище, п. 157).

95. Сфера дії обов’язку, закріпленого в статті 13 Конвенції, змі-
нюється, залежно від природи скарги заявника. У будь-якому разі, 
засіб юридичного захисту згідно зі статтею 13 має бути ефективним 
як на практиці, так і відповідно до закону.

96. Суд вказує на те, що вирішальним питанням при оцінюванні 
ефективності засобу юридичного захисту щодо скарги про погане по-
водження, є можливість подання скарги заявником до національних 
судових органів з метою запобігання виникнення подібних випадків 
у майбутньому та отримання прямого і своєчасного відшкодування, 
а не просто непрямого захисту прав, закріплених у статті 3 Конвен-
ції. У випадках, коли особи скаржаться на погане поводження під 
час затримання та умови утримання їх під вартою, засіб юридичного 
захисту може бути превентивним та компенсаторним водночас.

97. Відповідно до перших зауважень уряду, а саме, про скаргу, 
яка мала бути поданою прокурору, який здійснює нагляд за загаль-
ним дотриманням законності в місцях попереднього ув’язнення, Суд 
вважає, що це не може вважати ефективним та доступним засобом 
юридичного захисту, беручи до уваги те, що статус прокуратури від-
повідно до національного законодавства і її особлива роль «обвину-
вачення» в розслідуванні кримінальних справ, не надають відповід-
них гарантій незалежного і неупередженого розгляду скарг заявника 
(див. рішення «Merit», зазначене вище, п. 63, і, mutatis mutandis, «Не-
вмержицький проти України», рішення зазначене вище, п. 116, і «Са-
лов проти України», заява № 65518/01, п. 58, ЄСПЛ 2005). Крім того, 



���

коваль проти України

уряд не показав, що оскарження до прокурора могло б призвести до 
вищезазначеного превентивного або компенсаторного відшкодуван-
ня щодо стверджуваного поганого поводження та умов ув’язнення, 
що суперечать статті 3 Конвенції.

98. Щодо інших скарг, які заявник міг би подати, у тому числі 
скарги до національних судових органів, Суд зазначає, що не ста-
виться під сумнів те, що заявник поскаржився лікареві установи 
попереднього ув’язнення на свою хворобу і що адміністрація цієї 
установи була поінформована про його поганий стан здоров’я. Таким 
чином органи влади були достатньо поінформовані про стан заяв-
ника і мали можливість перевірити умови його утримання та, в разі 
необхідності, надати відшкодування. Оскільки заявник справді не 
скористався шляхами, які пропонував уряд, Суд зазначає, що про-
блеми, які були спричинені умовами його утримання і стверджува-
ною відсутністю належного лікування, мають структурний характер 
і не стосувалися окремої ситуації заявника (див. ухвалу «Калашников 
проти Росії», заява № 47095/99, 18 вересня 2001 року). Крім того, 
уряд не показав, яке саме відповідне відшкодування могли надати 
заявникові національні судові та інші органи державної влади, вра-
ховуючи явні і беззаперечні економічні труднощі, з якими стика-
ються органи та установи виконання покарань (див. п. 65 вище).

99. Суд вважає, що уряд не довів, що відповідно до законодавст-
ва України заявник мав можливість оскаржити умови утримання, 
і що засоби юридичного захисту, доступні йому, були ефективни-
ми, – іншими словами, що вони могли запобігти повторним пору-
шенням або припинити їх та забезпечити йому відповідне відшко-
дування.

100. Таким чином Суд робить висновок про те, що мало міс-
це порушення статті 13 Конвенції у частині відсутності ефективних 
і доступних засобів юридичного захисту відповідно до національ-
ного законодавства щодо скарг заявника на поводження й умови 
ув’язнення.

ІV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

101. Заявник також стверджував, що йому відмовили у справед-
ливому розгляді справи про звернення застави, до якого не запроси-
ли його дружину. Він заявив про порушення п. 1 статті 6 Конвенції, 
яка у відповідній частині передбачає таке:
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«...Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, вста-
новленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого вису-
нутого проти нього кримінального обвинувачення.»

а. попередні заУваження УрядУ

102. Уряд вважає, що ця скарга несумісна ratione materiae з поло-
женнями п. 1 статті 6 Конвенції, оскільки у провадженнях не було 
встановлено обґрунтованість кримінального обвинувачення і не ви-
рішено спір щодо «прав та обов’язків цивільного характеру». З пог-
ляду уряду, звернення застави може розглядатися тільки відповідно 
до статті 5 Конвенції. Уряд навів аналогію з податковими спорами, 
стверджуючи, що звернення застави потребує подібної оцінки не-
спроможності виконати певні юридичні обов’язки. Уряд також пос-
лався на прецедентну практику Суду щодо п. 4 статті 5 Конвенції, 
стверджуючи, що стаття 6 не застосовується у провадженнях про 
розгляд заяви про звільнення з-під варти. Він навів рішення Комісії 
у справі «Moudefo v. France», (рішення від 21 січня 1987 року, заява 
№ 10868/84, Decisions and Reports 51, с. 62).

103. Уряд також зазначив, що ця частина справи має бути виз-
нана несумісною ratione personae з положеннями Конвенції, оскільки 
дружина заявника не була стороною процесу в суді. З цього приво-
ду він посилається на ухвалу Суду про часткову неприйнятність у 
справі «Невмержицький проти України» (заява № 54825/00, 28 січня 
2003 року).

104. Суд звертає увагу на те, що у своїй ухвалі про прийнятність 
від 30 березня 2004 року у цій справі він визнав, що пункт 1 статті 6 
Конвенції, як питання кримінального права, підлягає застосуванню 
в цій справі з огляду на загальний характер норму законодавства, 
яку порушив заявник (стаття 154-1 Кримінально-процесуального 
кодексу), та превентивну і каральну мету покарання, призначено-
го йому, і значний розмір суми конфіскованих грошей (приблизно 
196 900 євро), яких достатньо для доведення того, що провадження 
дійсно було кримінальним за своєю природою.

105. Однак далі він стверджує, що не розглядав заперечення 
Уряду щодо прийнятності заяви ratione personae та ratione materiae у 
своїй остаточній ухвалі про прийнятність, а об’єднав їх щодо суті. 
Таким чином він вважає необхідним розглянути їх на цій стадії.
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106. Оскільки уряд наполягав, що заява має бути викреслена з 
реєстру справ як несумісна ratione personae, Суд вважає, що це запе-
речення має бути відхилено. По-перше, Суд вважає, що проваджен-
ня у справі стосувалося звернення спільної власності заявника та 
його дружини. По-друге, Суд вважає, що звернення застави фактич-
но спричинило призначення додаткового покарання заявникові за 
невиконання умов звільнення під заставу.

107. Окрім того, Суд бере до уваги той факт, що застава була 
звернена як альтернатива висуненню додаткових обвинувачень проти 
заявника відповідно до статті 180 Кримінального кодексу України. 
Таким чином він вважає, що заявник може бути визнаний жертвою 
стверджуваного порушення пункту 1 статті 6 Конвенції, а звернення 
застави стосувалося «встановлення обґрунтованості кримінального 
обвинувачення», висунутого проти нього, так що заява не може бу-
ти відхилена як несумісна ratione personae з положеннями Конвенції 
(порівняйте і протиставте, ухвала «Невмержицький проти України», 
зазначена вище).

108. Оскільки уряд стверджував, що ця заява несумісна ratione 
materiae, у зв’язку з тим, що звернення застави може розглядатись 
тільки у світлі статті 5 Конвенції (оскільки ця справа подібна до 
справ про податкові спори, де розглядається неспроможність вико-
нання певних обов’язків), Суд повторює, що ця скарга стосується 
призначення додаткового покарання заявникові за недотримання 
умов застави, і таким чином посприяла встановленню обґрунтова-
ності кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, від-
повідно до пункту 1 статті 6 Конвенції. Таким чином заперечення 
уряду мають бути відхилені.

B. заУваження сторін Щодо сУті

1. зауваження уряду

109. Уряд навів той факт, що перед винесенням рішення у цій 
справі судом першої інстанції заявник мав право, і використав йо-
го, оскаржити рішення прокуратури про поновлення попередньо-
го ув’язнення. Його скарги були відхилені. Рішення суду про звер-
нення застави було результатом порушення заявником відповідних 
обов’язків, що було встановлено прокуратурою в результаті розслі-
дування.
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110. Уряд стверджував, що попередній Кримінальний кодекс від 
1960 року, який був чинним на момент розгляду справи, передба-
чав злочин «примушування свідків до дачі неправдивих показань». 
Однак елементи цього злочину включають, серед іншого, погрозу 
вбивством, знищенням майна, розповсюдженням неправдивої ін-
формації про свідка. Жодних таких погроз не було під час зустрічі 
заявника зі свідком п. О. Богомоловим. Єдина погроза, до якої вдав-
ся заявник, стосувалася порушення кримінальної справи. У Кримі-
нальному кодексі не передбачено такого злочину, тому прокурор ви-
рішив не висувати заявникові обвинувачення. Однак, останній по-
рушив умови застави, тому прокурор вирішив змінити запобіжний 
захід та видав наказ про звернення застави.

111. Далі уряд стверджував, що таке рішення ґрунтувалося на 
стенограмах прокуратури і твердженні п. О. Богомолова. Беручи до 
уваги те, що постанова прокуратури про зміну запобіжного заходу 
була оскаржена заявником до суду і була визнана законною і обґрун-
тованою, національні судові органи підтримали положення про те, 
що він порушив умови свого звільнення під заставу, коли намагався 
переконати свідків змінити їх показання. Таким чином Уряд робить 
висновок про те, що навіть якщо допустити, що гарантії пункту 1 
статті 6 Конвенції застосовувались у процесі звернення застави, їх 
було повністю дотримано.

112. Уряд знову зазначив, що неспроможність заслухати покази 
дружини заявника не стосується права заявника на справедливий 
суд. Не можна припустити, що кошти, внесені його дружиною як 
заставу, були спільною власністю подружжя, тому що заявник не 
надав жодних доказів цього ні в національних судах, ні у своїй заяві 
до Суду. Навпаки, він заявив, що його дружина позичила гроші.

2. зауваження заявника

113. Заявник стверджував, що звернення застави було покаран-
ням за інкриміновану спробу перешкодити свідкам. Однак він ніколи 
формально не був звинуваченим у такій спробі, попри те, що стаття 
180 колишнього Кримінального кодексу передбачає corpus delicti, як 
«спробу вплинути на свідків». Заявник стверджував, що він не міг 
оскаржити цю заяву, зроблену свідком п. О. Богомоловим, у ході су-
дового розгляду або влаштувати йому перехресний допит, оскільки п. 
О. Богомолов помер невдовзі після першого допиту. Київський місь-
кий суд вивчив стенограми на основі магнітного запису показань п. 
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Богомолова, які не можна було подавати як доказ без підтвердження 
свідка про те, що цей запис правдивий і зроблений власноручно. 
Заявник стверджував, що судді, які розглядали його справу, не були 
незалежними та неупередженими. Він навів той факт, що українські 
органи судової влади взагалі не є незалежними і неупередженими, 
оскільки суди сильно залежать від виконавчої влади і контролюють-
ся урядом. Заявник оскаржував багато порушень процедури розгляду 
справи суддями в ході провадження. Крім того, він заявив, що його 
обвинувачення діяло з політичних мотивів, оскільки було пов’язане 
зі справами колишнього прем’єр-міністра, п. П. Лазаренка, і йо-
го ймовірного співучасника п. В. Кириченка, які були затримані у 
США за звинуваченнями у відмиванні грошей.

114. Також він скаржився на те, що його дружину, пані Ларису 
М. Коваль, яка внесла заставу за нього та була співвласницею май-
на, не викликали у судове засідання для дачі показів щодо застави, 
як передбачає стаття 154-1 Кримінально-процесуального кодексу, не 
зважаючи на те, що вона була присутня в суді під час слухання. 
Заявник стверджував, що його не повідомили про те, що питання 
звернення застави стояло на порядку денному Київського міського 
суду 27 грудня 1999 року, і що він, таким чином, не мав часу і мож-
ливостей, необхідних для підготовки свого захисту. Окрім того, він 
не знав про звернення застави до винесення рішення. Він стверджу-
вав, що Верховний Суд не розглянув ці питання належним чином. 
Заявник зробив висновок про те, що неспроможність національних 
судових органів вислухати покази його дружини щодо звернення за-
стави призвела до серйозних порушень його права на захист, закріп-
леного у пункті 1 статті 6 Конвенції.

C. оцінКа сУдУ

115. Суд стверджує, що основна мета статті 6 у рамках кримі-
нального провадження – забезпечити справедливий розгляд справи 
«судом», який встановить обґрунтованість «будь-якого кримінально-
го обвинувачення». Стаття 6 Конвенції в цілому гарантує обвинува-
ченому результативну участь у кримінальному провадженні. Основ-
ним аспектом права на справедливий розгляд справи судом, вклю-
чаючи процедури кримінального провадження, є змагальність і рів-
ність сторін обвинувачення і захисту (див. рішення «Rowe and Davis 
v. the United Kingdom» [GC], заява № 28901/95, п. 60, ЄСПЛ 2000-ІІ). 
При вирішенні питання про порушення статті 6 Суд повинен вирі-
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шити, наскільки судовий розгляд у всій своїй повноті, включаючи 
апеляційне провадження і спосіб, в який було отримано докази, був 
справедливим (див. рішення «Edwards v. the United Kingdom» від 16 
грудня 1992 року, серія А № 247-В, ст.ст. 34-35, п. 34).

116. Суд зазначає, що скарги заявника відповідно до пункту 1 
статті 6 Конвенції в основному стосуються двох питань, які станов-
лять специфічні аспекти, викладені в пункті 3 статті 6 Конвенції, а 
саме: в ході розгляду питання про звернення застави національними 
судовими органами не були розглянуті показання дружини заявника 
як заставодавця, і був порушений принцип рівності сторін, оскільки 
заявник не мав можливості підготувати свій захист щодо рішення 
про звернення застави, яке було винесено національними судовими 
органами автоматично.

117. Суд нагадує, що гарантії пункту 3 статті 6 Конвенції є спе-
цифічними аспектами права на справедливий розгляд справи, виз-
начені у пункті 1. Таким чином, він розглядатиме скаргу відповідно 
до двох положень одночасно (див., серед інших, рішення «Asch v. 
Australia» від 26 квітня 1991 року, серія А № 203, п. 25). Суд пов-
торює, що розгляд питання про прийнятність доказів вирішується 
перш за все відповідно до національного законодавства і, як прави-
ло, саме національні судові органи дають їм оцінку. Завдання Суду 
полягає у встановленні, наскільки провадження, розглянуте в ціло-
му, включаючи спосіб отримання доказів, було справедливим. Усі 
показання зазвичай мають даватися в присутності обвинуваченого 
під час публічного слухання задля збереження змагальності сторін. 
Суд, зокрема, зазначає, що пункт 3 (d) статті 6 Конвенції не надає 
обвинуваченому права на забезпечення явки всіх або будь-кого із 
свідків до суду. Для Зазвичай національні судові органи вирішують 
питання про необхідність або доцільність вислухати певного свідка, 
такого, як заставодавець у цій справі.

118. Застосовуючи ці принципи до цієї справи, Суд перш за все 
зазначає, що дружина заявника не була допитана національними 
судовими органами щодо звернення застави, незважаючи на те, що 
вона була присутня на судових слуханнях у ході провадження. Од-
нак, заявник із самого початку не вимагав заслухати її показання в 
суді (див. п. 35 вище). Крім того, він не зміг пояснити, що він хотів 
довести показами цього свідка і яким чином вони б стосувались 
встановлення обґрунтованості обвинувачення у схилянні свідка до 
дачі неправдивих показань.
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119. За цих обставин Суд не може зробити висновок про те, 
що не був дотриманий принцип змагальності сторін в процесі і що 
національні судові органи перевищили межі розсуду при виборі й 
оцінці доказів. Суд також зазначає, що рішення про звернення за-
стави було винесене на основі показів свідків (п. О. Богомолова і 
пані Тищенко) і пізніше було розглянуте Київським міським судом 
на основі стенограми запису показів свідків 12 жовтня 1998 року в 
присутності заявника і його адвокатів, які могли оскаржити непри-
йнятність або неправдивість цих доказів до суду, або вимагати допи-
ту інших свідків, включаючи дружину заявника, щоб довести свою 
правоту. Постанова про звернення застави, прийнята слідчим ГП 19 
січня 1999 року, була переглянута п’ять разів по черзі: Печерським 
районним судом 27 листопада 1998 року; Президією Київського 
міського суду 30 листопада 1998 року; Київським міським судом в 
ході розгляду справи заявника по суті і засудив його до позбавлення 
волі 27 грудня 1999 року; Верховним Судом, який розглядав скаргу 
заявника 27 квітня 2000 року; і Пленумом Верховного Суду України, 
який 6 квітня 2001 року не знайшов підстав для зміни попереднього 
рішення суду, вважаючи його законним і обґрунтованим. Окрім то-
го, беручи до уваги провадження в цілому, Суд вважає, що заявник 
мав достатньо часу і можливостей, щоб підготувати свій захист при 
розгляді національними судовими органами питання про звернення 
застави.

120. Суд, спираючись на свою субсидіарну роль стосовно націо-
нальних органів влади, які мають кращі умови для встановлення та 
оцінки фактів (див. рішення «MacShane v. the United Kingdom», заява 
№ 43290/98, п. 103, від 28 травня 2002 року), вважає, що, не було 
порушення пункту 1 статті 6 Конвенції щодо неспроможності націо-
нальних органів влади провести ґрунтовний і змагальний розгляд 
скарг заявника щодо стверджувано незаконного звернення застави.

ІV. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

121. Стаття 41 Конвенції передбачає таке:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
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а. Щодо завданої матеріальної ШКоди, 
У зв’язКУ із стверджУваним порУШенням пУнКтУ 1 

статті 6 Конвенції (Щодо звернення застави)

122. Заявник стверджував, що він зазнав матеріальної шкоди у 
розмірі 250 000 доларів у результаті стверджуваного порушення пун-
кту 1 статті 6 Конвенції щодо звернення застави. Враховуючи про-
центні ставки, які встановлюються Судом в остаточному рішенні 
у справі, відповідно до розрахунків заявника сума збільшилась до 
344 819 доларів на кінець 2003 року. Однак, на його думку, ця сума 
не остаточна, оскільки вона також повинна включати офіційні про-
центні ставки Національного Банку України за період з кінця 2003 
року до дати винесення рішення Суду. Заявник не надавав вимог 
щодо відшкодування нематеріальної шкоди в результаті порушення 
пункту 1 статті 6 Конвенції.

123. Уряд заперечив вимоги заявника.
124. Суд стверджує, що не мало місце порушення пункту 1 стат-

ті 6 Конвенції. Таким чином, він відхиляє скарги заявника і ні-
чого не присуджує (див. рішення «Мельник проти України», заява 
№ 72286/01, п. 120, 28 березня 2006 року).

B. ШКода, завдана У резУльтаті порУШення 
статей 3 і 13 Конвенції

1. матеріальна шкода

125. Заявник вимагав:
(a) загальну суму у розмірі 2 269 доларів (1 857,10 євро) на від-

шкодування витрат на додаткове харчування, оскільки його дружи-
на, за попередніми даними, передала йому 32 передачі з продуктами 
харчування;

(b) 1 750 грн. (1 432,31 євро) за додаткові суми, які передавала 
йому дружина на купівлю додаткових продуктів харчування і пред-
метів особистої гігієни, які не надавалися в установах виконання 
покарань безкоштовно;

(c) 1 482 євро (1 212, 96 євро) за кошти, витрачені його дружи-
ною на придбання необхідних ліків;

(d) приблизну суму у розмірі 16 200 доларів (13 259,10 євро) у 
зв’язку зі втратою заробітку, оскільки він тепер не може виконувати 
роботу, яка потребує концентрації уваги або нервового напруження. 
Заявник стверджував, що він міг би заробляти між 2 500 і 5000 грн. 
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(приблизно від 500 євро до 1000 євро) на місяць, враховуючи його 
досвід і освіту.

126. Уряд заперечив ці вимоги, зазначивши, що вони необґрун-
товані і надумані. Він вважає за необхідне відшкодувати заявникові 
витрати на продукти харчування і медичні препарати, оскільки не-
має підтвердження того, що медикаменти і продукти харчування, 
які він отримував в установах попереднього ув’язнення СІЗО СБУ 
і СІЗО № 13, були недостатніми для забезпечення йому належних 
умов життя й лікування. Окрім того, уряд зазначив, що заявник не 
навів доказів на підтвердження того, що його дружина принесла 32 
передачі з продуктами харчування і 16 передач з медикаментами в 
установу попереднього ув’язнення і що вміст кожної передачі від-
повідав його розрахункам.

127. Суд зазначає, що визнане порушення статті 3 Конвенції 
стосується неналежних умов утримання заявника і відсутності ліку-
вання та медичної допомоги. Таким чином, Суд розглядатиме зв’язок 
між вищезазначеним та матеріальною шкодою, яку вимагає заявник 
(див. рішення «Мельник проти України», процитовано вище, п. 120).

128. Щодо додаткових сум грошей і передач з продуктами харчу-
вання, які дружина заявника передавала йому, і щодо стверджуваної 
втрати заробітку, Суд вважає, що заявник не зміг довести існуван-
ня будь-якого причинно-наслідкового зв’язку між визнаним Судом 
порушенням і матеріальною шкодою, яку вимагає заявник. Таким 
чином, Суд відхиляє вимоги заявника.

129. Однак, Суд погоджується з тим, що заявник мав певні вит-
рати на медикаменти при спробі пом’якшити неприйнятні умови 
свого утримання і їх шкідливі наслідки для здоров’я, порушення 
яких Суд визнав відповідно до статті 3 Конвенції. Суд, здійснюю-
чи оцінку на засадах справедливості, спираючись на прецедентну 
практику, присуджує заявникові 1000 євро на відшкодування цих 
витрат (див. рішення «Невмержицький проти України», зазначене ви-
ще, п. 142).

2. нематеріальна шкода

130. Заявник вимагав 50 000 доларів (40 923,20 євро) на відшко-
дування нематеріальної шкоди. Він стверджував, що зазнав фізич-
них і моральних страждань у результаті умисно жорстокого і нелюд-
ського поводження. Він також заявив, що його звичний спосіб життя 
було порушено, що засудження вплинуло на можливість отримати 
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роботу в майбутньому і він не може утримувати своїх батьків похи-
лого віку. Заявник зазначив, що неспроможність забезпечити його 
необхідним лікуванням під час утримання призвела до погіршення 
стану його здоров’я. Також він заявив, що його страждання під час 
утримання негативно вплинули на його батьків, дружину і сина.

131. Уряд зазначив, що сума, яку вимагав заявник, є надмірною 
і не стосується цієї справи. Він попросив Суду присудити суму на 
засадах справедливості, і враховуючи його прецедентну практику з 
цього питання і не може слугувати підставою для невиправданого 
збагачення.

132. Суд посилається на визнане статті 3 та 13 Конвенції у цій 
справі. Суд, беручи до уваги аналогічні рішення з прецедентної прак-
тики і здійснюючи оцінку на засадах справедливості, присуджує за-
явникові суму у розмірі 4 000 євро на відшкодування нематеріальної 
шкоди (див рішення «Peers v. Greece», заява № 28524/95, п. 88, ЄСПЛ 
2001-ІІІ; рішення «Хохліч проти України», п. 228; і «Мельник проти 
України», зазначені вище, п. 121),плюс будь-який податок, який мо-
же бути нараховано на цю суму.

D. сУдові витрати

133. Заявник звернувся з вимогою про відшкодування судових 
витрат на адвокатів в Україні й у Суді суму в розмірі 59 200 доларів 
( 44 410 євро), обґрунтованих наступним чином:

(a) Сума у розмірі 6 672 доларів (5 460,80 євро) і 20 000 доларів 
(16 369,30 євро) на оплату послуг п. Портяника, який протягом 16 
місяців представляв інтереси заявника (з 30 листопада 1998 року по 
8 червня 2000 року), підтверджені «записом про надання послуг» від 
30 квітня 2001 року;

(b) суму в розмірі 1 100 доларів (900,31 євро) на оплату послуг 
п. Яцюка, які він надавав протягом 11 місяців з 30 листопада 1998 
року по липень 1999 року, підтверджену п’ятьма рахунками, видани-
ми від імені Президії Київської міської колегії адвокатів 5 березня, 
6 і 9 вересня та 7 і 30 жовтня 1999 року на загальну суму 2 500 грн. 
(523,33 євро);

(c) суму у розмірі 900 доларів (736,62 євро) на оплату послуг 
п. Грицяка, який представляв інтереси заявника протягом дев’яти 
місяців, підтверджену договором між дружиною заявника і п. Гри-
цяком про юридичне представництво заявника і свідоцтвом, підпи-
саним п. Грицяком, у якому вказується, що він отримав 2 000 до-
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ларів (1 636,93 євро) гонорару від заявника у період від 9 вересня по 
квітень 2001 року;

(d) суму 18 000 євро на оплату послуг п. Дуніковського, фран-
цузького адвоката, який представляв інтереси заявника у провад-
женні перед Судом (гонорар включає 15 000 євро, які мають бути 
сплачені після набуття рішенням статусу остаточного);

(e) суму GBP 13 000 (19 502,00 євро), яка за попередніми дани-
ми була сплачена п. Вакуленку, який надавав поради заявникові з 
лютого 2003 року (ця сума має бути сплачена повністю після набуття 
рішенням статусу остаточного), і яка підтверджується договором між 
заявником і п. Вакуленком;

(f) суму в розмірі 528 доларів (432,15 євро) на оплату послуг пе-
рекладу, яку за попередніми даними заявник заплатив п. Шевченку, 
і яка підтверджується договором від 3 квітня 2004 року і свідоцтвом 
від 20 травня 2004 року.

134. Уряд зазначив, що зазначені судові витрати не були необ-
хідними, оскільки, заявник не довів, що він потребував допомоги 
п’яти адвокатів у справі. Також він стверджував, що заявник не на-
дав жодних доказів фактичної сплати сум, вказаних у договорі з йо-
го адвокатом п. Портяником. Щодо виплати адвокатського гонорару 
п. Грицяку, уряд стверджував, що не було доказів перерахунку і от-
римання цієї суми. Те саме можна сказати і про роботу переклада-
ча. Окрім того, уряд зазначив, що заявник не надав інформації про 
обсяг роботи, виконаної його адвокатами, загальний час роботи і 
погодинний тариф оплати.

135. Суд повторює, що для включення судових витрат до при-
судженої суми відповідно до статті 41, має бути встановлено, що 
вони були необхідні для запобігання або отримання відшкодування 
в результаті визнаного порушення Конвенції, а також та доцільність 
їх розміру (див. рішення «Меріт проти України» від 30 березня 2004 
року, заява № 66561/01, п. 88). Суд вважає, що у цій справі не було 
повністю дотримано цих вимог.

136. Щодо вимог заявника про відшкодування коштів, випла-
чених п. Грицяку, п. Портянику і п. Дуніковському, Суд зазначає, 
що заявник при зверненні по юридичну допомогу 3 січня 2003 року 
заявив, що його представляють тільки три адвокати – п. Грицяк, 
п. Портяник і п. Дуніковський – які представляли його інтереси 
безкоштовно. Він також стверджував, що отримує щомісячну пенсію 
у розмірі 578,50 грн. (98,15 євро) і не може сплатити винагороду своїм 
адвокатам. Суд далі зазначає, що 21 травня 2003 року заявникові 
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відмовили у наданні юридичної допомоги, оскільки його інтереси 
безкоштовно представляли три адвокати і він мав достатньо засобів 
для покриття подальших витрат на юридичне представництво в разі 
необхідності. Суд, беручи до уваги вищевказані розбіжності у тверд-
женнях заявника, не вважає за потрібне присуджувати відшкодуван-
ня сум, які за попередніми даними заявник сплатив п. Грицяку, п. 
Портянику і п. Дуніковському, які представляли його інтереси pro 
bono.

137. Щодо решти виплат, Суд зазначає, що кошти, які за попе-
редніми даними повинні бути сплачені п. Вакуленку відповідно до 
договору про надання юридичної допомоги від 30 січня 2003 року, і 
кошти за послуги перекладача у розмірі 528 доларів (432,15 євро) не 
були виплачені. Також Суд вважає, що договір про надання юридич-
ної допомоги викладений у дуже загальних рисах, з яких неможливо 
визначити природу і обсяг роботи, виконаної представником, вит-
рачений час і фінансові зобов’язання щодо адвоката. Те саме можна 
сказати про договір з п. Шевченком щодо оплати перекладу.

138. Беручи до уваги вищезазначене, Суд відхиляє всі вимоги 
заявника щодо судових витрат, окрім підтверджених стосовно на-
дання юридичної допомоги п. Яцюком у кримінальному проваджен-
ні проти заявника і при розгляді його справи у національних судах. 
Беручи до уваги матеріали справи, що є у його розпорядженні, Суд 
вважає належним присудити заявнику 1 000 євро на відшкодування 
судових витрат, плюс будь-який податок, що може бути утриманий 
з цієї суми.

E. пеня

139. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до 
якої мають бути додані три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Постановляє попередні зауваження уряду;
2. Постановляє, що відбулося порушення статті 3 Конвенції що-

до неналежних умов утримання заявника та неналежного лікування 
і медичної допомоги, наданих йому у період з 30 листопада 1998 року 
по 8 червня 2000 року;
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3. Постановляє, що відбулося порушення статті 13 Конвенції 
щодо відсутності ефективних засобів юридичного захисту щодо ос-
карженого поганого поводження;

4. Постановляє, що відбулося порушення пункту 1 статті 6 Кон-
венції;

5. Постановляє, що:
(a) Держава-відповідач має сплатити заявникові впродовж трь-

ох місяців від дати, коли рішення стане остаточним відповідно до 
пункту 2 статті 44 Конвенції, наступні суми, які мають бути кон-
вертовані у національну валюту держави-відповідача на день здійс-
нення платежу:

(i) 1 000 євро на відшкодування матеріальної шкоди;
(ii) 4 000 євро на відшкодування нематеріальної шкоди;
(iii) 1 000 євро на відшкодування судових витрат;
(iv) будь-який податок, що може бути нарахований на вище-

зазначені суми;
(b) що з часу, коли закінчиться вищезгаданий тримісячний 

строк, і до моменту повного розрахунку на вищезазначену суму на-
раховуватиметься пеня, яка дорівнює граничній процентній ставці 
Європейського центрального банку на період прострочення, плюс 
три відсотки;

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено в письмовій формі 
19 жовтня 2006 року відповідно до пунктів 2 і 3 статті 77 Регламенту 
Суду.

С. Нільсен К.Л. Розакіс
секретар голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «БІлУХА пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 33949/02)

Рішення

Страсбург 

9 листопада 2006 року

Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, 

§ 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
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У справі «Білуха проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
пані С. Ботучарова,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані M. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 16 жовтня 2006 р., виносить 

таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою № 33949/02, яку 
подала до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
і основоположних свобод людини (далі – Конвенція) громадянка 
України, пані Зоя Миколаївна Білуха (далі – заявниця), 3 червня 
2002 року.

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповно-
важеним – п. Ю. Зайцевим.

3. 15 грудня 2005 року Суд прийняв рішення направити заяву 
на комунікацію Уряду. Того ж дня Суд вирішив, що відповідно до 
пункту 3 статті 29 Конвенції, питання прийнятності і суті заяви 
розглядатимуться одночасно.

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявниця народилася у 1957 році та проживає у м. Артемівсь-
ку Донецької області.

5. 14 серпня 1997 року заявницю було переведено з посади за-
ступника голови правління Акціонерної компанії «Артемівська 
райагротехніка» (далі – Компанія).



справи, які стосуються права на справедливий суд

���

6. 17 вересня 1997 року заявниця звернулась до Артемівського 
міського суду (далі – Артемівський суд) з позовною заявою про від-
новлення її на посаді заступника голови правління.

7. 20 жовтня 1997 року заявницю було звільнено з посади еконо-
міста, оскільки вона відмовилась виконувати покладені на неї нові 
обов’язки.

8. У листопаді 1997 року заявниця подала до Артемівського су-
ду новий позов про скасування наказу про її звільнення, виплату 
заборгованості із заробітної плати та компенсації. Нова скарга була 
приєднана до першого провадження.

9. 27 січня 1998 року заявниця заявила відвід судді Б., який роз-
глядав її справу, а також всьому складу Артемівського суду, стверд-
жуючи, що суд не був безстороннім, оскільки Компанія безкоштов-
но виготовила та встановила грати на вікнах нової будівлі суду. 30 
січня 1998 року голова Артемівського суду В.Л.Г. відмовив у клопо-
танні заявниці в зв’язку з тим, що воно не містило жодної підстави 
для відводу судді.

10. Листом від 16 лютого 1998 року голова Артемівського суду 
звернувся до голови правління Компанії з проханням надати суду 
комп’ютер. У листі зазначалось:

«Артемівський районний суд Донецької області просить Вас передати в 
користування районного суду комп’ютер».

11. Лист містив також написану від руки резолюцію, відповідно 
до якої прохання слід було задовольнити.

12. 2 березня 1998 року Артемівський суд виніс рішення, яким 
частково задовольнив позов заявниці. Суд скасував наказ Компанії 
від 14 серпня 1997 року. 20 квітня 1998 року Донецький обласний суд 
скасував рішення суду першої інстанції і направив справу на новий 
розгляд.

13. 16 грудня 1998 року Артемівський суд частково задовольнив 
вимоги заявниці. Він зобов’язав Компанію виплатити заявниці за-
боргованість із заробітної плати та компенсацію в загальній сумі 
440,771 грн. Артемівський суд відмовив заявниці в задоволенні скар-
ги стосовно її звільнення.

14. Заявниця подала касаційну скаргу. 25 січня 1999 року До-
нецький обласний суд скасував рішення від 16 грудня 1998 року в 

1 Приблизно 75 євро.
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частині присудження матеріальної шкоди та направив справу в цій 
частині на новий розгляд.

15. 2 квітня 1999 року Артемівський суд відмовив заявниці в за-
доволенні позовних вимог. 24 травня 1999 року Донецький обласний 
суд відмовив у задоволенні касаційної скарги.

16. Невизначеної дати голова Донецького обласного суду вніс 
протест (клопотання про перегляд справи в порядку нагляду) на рі-
шення від 2 квітня та 24 травня 1999 року до президії цього суду. 14 
липня 1999 президія Донецького обласного суду задовольнила про-
тест голови суду, скасувала рішення та направила справу на новий 
розгляд.

17. 6 вересня 1999 року заявниця поскаржилась на небезсторон-
ність Артемівського суду. 19 жовтня 1999 року голова суду відхилив 
скаргу заявниці як необґрунтовану.

18. 6 березня 2000 року заявниця змінила позовні вимоги. Во-
на вимагала змінити формулювання причин її звільнення, а також 
стягнути компенсацію та заборгованість із заробітної плати.

19. 9 березня 2000 року Артемівський суд частково задовольнив 
вимоги заявниці. Суд вирішив, що формулювання причин звіль-
нення заявниці має бути змінено, а також присудив їй 8 071,75 грн. 
заборгованості із заробітної плати та інших виплат. Це рішення не 
було оскаржено і вступило в законну силу.

20. Невизначеної дати виконуючий обов’язки голови Донецького 
обласного суду вніс протест до президії цього суду на рішення від 
9 березня 2000 року в частині грошових виплат. 5 липня 2000 ро-
ку президія задовольнила протест, скасувала рішення від 9 березня 
2000 року в частині грошових виплат та направила справу на новий 
розгляд.

21. 24 жовтня 2000 року Артемівський суд частково задовольнив 
вимоги заявниці й зобов’язав Компанію виплатити їй заборгованість 
із заробітної плати та компенсацію в загальній сумі 8 689,082 грн. Це 
рішення не було оскаржено.

22. Невизначеної дати виконувач обов’язків голови Донецького 
обласного суду вніс протест до президії цього суду на рішення від 
24 жовтня 2000. 20 червня 2001 року президія задовольнила протест, 
скасувала рішення суду першої інстанції та направила справу на но-
вий розгляд.

2 Близько 1 475 євро.
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23. 7 вересня 2001 року заявниця подала до Артемівського суду 
касаційну скаргу на постанову від 20 червня 2001 року. 13 вересня 
2001 року голова Артемівського суду відхилив касаційну скаргу за-
явниці, оскільки постанова від 20 червня 2001 року не підлягала 
оскарженню.

24. Артемівський суд призначив судове засідання у справі на 31 
липня 2001 року. За клопотанням заявниці слухання справи було 
перенесено на 5 жовтня 2001 року.

25. 5 листопада 2001 року голова суду, розглядаючи справу одно-
особово, відмовив заявниці в задоволенні її вимог.

26. У своїй апеляційній скарзі на рішення від 5 листопада 2001 
року заявниця скаржилась на небезсторонність голови Артемівсь-
кого суду, стверджуючи, що суд отримав певне майно завдяки «не-
офіційним» стосункам між керівництвом Компанії та паном В.Л.Г.

27. 21 лютого 2002 року Донецький обласний суд залишив рі-
шення від 5 листопада 2001 року без змін. Донецький обласний 
суд не розглядав скарги заявниці стосовно небезсторонності голови 
В.Л.Г.

28. 14 травня 2002 року заявниця подала касаційну скаргу. 19 
серпня 2002 року Верховний Суд України відхилив касаційну скаргу 
заявниці, оскільки вона була подана з порушенням строку. Більше 
того, він постановив, що саме суд першої інстанції має вирішувати 
питання про прийнятність касаційної скарги заявниці.

29. 18 вересня 2002 заявниця звернулась до Артемівського суду 
із заявою про поновлення строків для касаційного оскарження. 19 
вересня 2002 року суд виніс ухвалу, якою поновив строк касаційного 
оскарження, дійшовши висновку, що заявниця дотрималась визна-
ченого законом строку для подання касаційної скарги.

30. 1 жовтня 2002 року заявниця подала до цього ж суду нову 
касаційну скаргу, в якій вона також скаржилась на небезсторонність 
голови суду В.Л.Г.

31. 21 квітня 2003 року колегія з трьох суддів Верховного Суду 
України, засідаючи палатою, відхилила скаргу заявниці в зв’язку з 
відсутністю підстав для передачі справи на розгляд складу судової 
палати в цивільних справах.

32. Відповідно до матеріалів, наданих Урядом, у період з вересня 
1997 року по квітень 2003 року було проведено більше п’ятдесяти 
трьох судових засідань. Сім судових засідань було перенесено в 
зв’язку з відсутністю заявниці або на її прохання. Дванадцять судо-
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вих засідань було перенесено в зв’язку з відсутністю представників 
Компанії-відповідача.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

A. цивільний процесУальний КодеКс 1963 роКУ (далі – КодеКс) 
(втратив чинність 1 вересня 2005 роКУ)

33. Стаття 18 Кодексу передбачала п’ять підстав, відповідно до 
яких судді не могли брати участі в розгляді справи і підлягали від-
воду:

1) якщо вони при попередньому розгляді даної справи бра-
ли участь у процесі як свідки, експерти, перекладачі, представники, 
прокурор, секретар судового засідання;

2) якщо вони особисто, прямо чи побічно заінтересовані в ре-
зультаті справи;

3) якщо вони є родичами сторін або інших осіб, які беруть 
участь у справі;

4) якщо вони перебувають в особливих стосунках з особами, 
які беруть участь у справі;

5) якщо будуть встановлені інші обставини, які викликають 
сумнів у їх безсторонності.

34. Відповідно до статей 20-21, особи, які брали участь у про-
цесі, могли подавати вмотивовані заяви про відвід судді. Заява роз-
глядалась судом, який розглядав справу.

35. Відповідно до статті 291, ухвали, прийняті судами стосовно 
заяв про відвід судді окремо оскарженню не підлягали. Однак, сто-
рони могли включити свої заперечення щодо таких ухвал до апеля-
ційної скарги на рішення суду в їхній справі.

36. Відповідно до статей 301 та 305 апеляційний суд досліджу-
вав, чи було законним та належним чином обґрунтованим рішення 
суду першої інстанції. Апеляційний суд мав повноваження розгля-
дати нові докази та докази, які, як стверджувалось, були розглянуті 
не у відповідності до Кодексу. Він мав право:

1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги;
2) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої 

інстанції і направити справу на новий розгляд до суду першої ін-
станції, якщо встановлено порушення процесуального права, що 
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перешкоджає суду апеляційної інстанції дослідити нові докази чи 
обставини, які не були предметом розгляду в суді першої інстанції;

3) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої 
інстанції і закрити провадження в порушеній справі;

4) змінити або ухвалити нове рішення по суті позовних вимог.
37. Відповідно до статті 307 рішення суду першої інстанції під-

лягало скасуванню з направленням справи на новий розгляд, якщо:
1) справа розглянута неповноважним суддею;
2) рішення ухвалено чи підписано не тим суддею, який роз-

глядав справу;
3) справу розглянуто за відсутності будь-кого з осіб, які беруть 

участь у справі, не повідомлених про час і місце судового засідання;
4) суд вирішив питання про права і обов’язки осіб, які не були 

притягнуті до участі в справі.
38. Згідно зі статтею 320 підставами касаційного оскарження 

було неправильне застосування судом норм матеріального права чи 
порушення норм процесуального права. У стаття 328 зазначалось, що 
справа обов’язково переглядається складом судової палати, якщо:

1) наведені в скарзі доводи містять ознаки неправильного за-
стосування судом норм процесуального права;

2) у касаційному провадженні суду знаходиться справа анало-
гічного характеру;

3) суд допустив інше застосування закону, ніж касаційна інс-
танція при розгляді справи аналогічного характеру;

4) справа по першій інстанції розглянута апеляційним судом.
Справа може бути передана на розгляд складу судової палати, 

якщо оскаржуване рішення має важливе значення для забезпечен-
ня однакового застосування закону судами України, а також якщо 
наведені в скарзі доводи дають підстави для висновку, що непра-
вильне застосування судом норм матеріального або процесуального 
права призвело або могло призвести до неправильного вирішення 
справи.

39. Відповідно до статті 321 Кодексу, касаційна скарга подава-
лась протягом трьох місяців з дня проголошення ухвали або рішен-
ня суду апеляційної інстанції. Законом від 7 березня 2002 року, що 
вступив у дію 4 квітня 2002 року та потім втратив чинність 1 вересня 
2005 року, вказаний вище строк був скорочений до одного місяця. 
Строк подання касаційної скарги міг бути поновлений судом першої 
інстанції у разі, якщо строк не було дотримано з поважних причин.
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40. Стаття 329 Кодексу передбачала попередній розгляд каса-
ційних скарг колегією трьох суддів Верховного Суду України, яка 
розглядала питання необхідності передачі справи на розгляд складу 
судової палати. На цій стадії участь сторін не передбачалась. Спра-
ва передавалась на розгляд складу судової палати, якщо колегія з 
трьох суддів Верховного Суду України одностайно не вирішувала 
інакше.

41. Відповідно до статті 334 суд касаційної інстанції мав такі 
повноваження:

1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги;
2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування ос-

каржуваного судового рішення і направити справу на новий розгляд 
у суд першої або апеляційної інстанції;

3) постановити ухвалу про скасування оскаржуваного рішен-
ня і залишити в силі судове рішення, що було помилково скасовано 
судом апеляційної інстанції;

4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закри-
ти провадження в порушеній цивільній справі або залишити заяву 
без розгляду; або

5) змінити рішення по суті справи.

B. заКон «про сУдоУстрій» (далі – заКон) 
(втратив чинність 1 червня 2002 роКУ)

42. Відповідно до статті 19 Закону, обласні управління юстиції 
(територіальні відділення Міністерства юстиції України) були від-
повідальними за організацію матеріально-технічного забезпечення 
районних та міських судів. 

43. Згідно зі статтею 26 Закону, голова районного або місько-
го суду виконував спеціальні управлінські та процесуальні функції. 
Голова міг бути головуючим у судових засіданнях; призначав суддів 
як головуючих у судових засіданнях; розподіляв інші обов’язки між 
суддями. Він був також відповідальним за регулярний прийом гро-
мадян та роз’яснення їм законодавства, розгляд пропозицій, заяв і 
скарг громадян. Голова також здійснював нагляд за роботою канце-
лярії суду й судових виконавців. Він організовував роботу по веден-
ню судової статистики, узагальненню судової практики та підви-
щенню кваліфікації працівників суду.
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ПРАВО

I. СКАРгА ЩОДО НЕБЕзСТОРОННОСТІ

44. Заявниця скаржилася за п. 1 ст. 6 на небезсторонність Ар-
темівського суду та голови цього суду В.Л.Г., який розглядав її спра-
ву. Скарга заявниці ґрунтувалась на тому, що Компанія-відповідач 
безкоштовно забезпечила суд ґратами для вікон та надала комп’ютер, 
а також відремонтувала опалювальну систему суду. Пункт 1 ст. 6 
Конвенції у відповідній частині передбачає наступне:

«...Кожен має право на справедливий … розгляд його справи … неза-
лежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить 
спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру …»

A. прийнятність

45. Суд зазначає, що Уряд не подав жодних заперечень щодо 
прийнятності вказаної скарги.

46. Суд вважає, що скарга заявниці на несправедливість про-
вадження порушує серйозні питання факту та права відповідно до 
Конвенції, визначення яких вимагає розгляду справити по суті. Він 
не бачить жодних підстав для проголошення цієї частини заяви не-
прийнятною.

B. Щодо сУті

47. Уряд зауважив, що як Артемівський суд, так і голова суду 
В.Л.Г. були безсторонніми. Зокрема, Уряд зазначив, що заявниця 
мала можливість представити свої аргументи стосовно процесуаль-
них та матеріальних аспектів справи, які суди належним чином роз-
глянули та надали на них відповідь. Остаточне рішення Артемівсь-
кого суду було розглянуто апеляційним та касаційним судами, які 
дійшли висновку, що суд першої інстанції дотримався процесуаль-
них вимог. Більш того, Артемівський суд задовольнив вимогу за-
явниці про зміну формулювання причин її звільнення. Далі Уряд 
зауважив, що сам факт того, що голова суду при виконанні своїх 
управлінських функцій розпочав ділові стосунки зі стороною у про-
вадженні не міг вплинути на його рішення у справі. Таким чином, у 
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справі не було ознак суб’єктивної або об’єктивної небезсторонності 
з боку голови суду В.Л.Г.

48. Заявниця не погодилась.
49. Відповідно до усталеної практики Суду, наявність безсто-

ронності відповідно до п. 1 ст. 6 має визначатися за суб’єктивним 
та об’єктивним критеріями. Відповідно до суб’єктивного критерію 
береться до уваги особисті переконання та поведінка окремого судді, 
тобто чи виявляв суддя упередженість або безсторонність у даній 
справі. Відповідно до об’єктивного критерію визначається, серед ін-
ших аспектів, чи забезпечував суд як такий та його склад відсутність 
будь-яких сумнівів у його безсторонності (див., серед іншого (inter 
alia), рішення у справі «Фей проти Австрії» («Fey v. Austria») від 24 
лютого 1993 року, п.п. 27, 28 and 30; рішення у справі «Ветштайн 
проти Швейцарії» (Wettstein v. Switzerland), № 33958/96, п. 42, ЄСПЛ 
2000-XII). У кожній окремій справі слід вирішувати, чи мають сто-
сунки, що розглядаються, таку природу та ступінь, які свідчать про 
небезсторонність суду (див. рішення у справі «Пуллар проти Сполу-
ченого Королівства» («Pullar v. United Kingdom»), від 10 червня 1996 
року, п. 38).

50. Стосовно суб’єктивного критерію, особиста безсторонність 
суду презюмується, поки не надано доказів протилежного (див. ви-
щевказане рішення у справі «Ветштайн проти Швейцарії», пункт 43).

51. Суд не переконаний, що в цій справі достатньо ознак, аби 
вирішити, що судді Артемівського суду, які розглядали справу за-
явниці, проявляли особисту упередженість. У будь-якому разі Суд 
не вважає за необхідне розглядати це питання, оскільки з причин, 
викладених нижче, він дійшов висновку, що у цій справі мала місце 
безсторонність суду за об’єктивним критерієм.

52. Стосовно об’єктивного критерію слід визначити, окремо від 
поведінки голови В.Л.Г., чи існували переконливі факти, які б мог-
ли свідчити про його безсторонність. Це означає, що при вирішен-
ні того, чи є в цій справі обґрунтовані причини побоюватись, що 
певний суддя був небезсторонній, позиція заінтересованої особи є 
важливою, але не вирішальною. Вирішальним же є те, чи можна 
вважати такі побоювання об’єктивно обґрунтованими (див. вищев-
казане рішення у справі «Ветштайн проти Швейцарії» («Wettstein v. 
Switzerland»), п. 44; та рішення у справі «Ферантелі та Сантанжело 
проти Італії» («Ferrantelli and Santangelo v. Italy»), від 7 серпня 1996 
року, п. 58).
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53. З огляду на це, навіть зовнішні прояви можуть мати певну 
важливість або, іншими словами, «правосуддя має не тільки чи-
нитися, має бути також видно, що воно чиниться» (див. рішення у 
справі «Де Куббер проти Бельгії» («De Cubber v. Belgium»), від 26 жовт-
ня 1984 року, п. 26). Важливим питанням є довіра, яку суди повин-
ні вселяти в громадськість у демократичному суспільстві (див. ви-
щевказане рішення у справі «Ветштайн проти Швейцарії» («Wettstein 
v. Switzerland») та рішення у справі «Кастілло Альгар проти Іспанії» 
(«Castillo Algar v. Spain»), від 28 жовтня 1998 року, п. 45).

54. Суд зазначає, що Уряд не оспорював твердження заявниці 
стосовно того, що голова Артемівського суду, який одноособово роз-
глядав справу заявниці в суді першої інстанції та чиї рішення були 
залишені без змін судами вищих інстанцій, просив та безоплатно 
отримував певне майно від Компанії-відповідача. На думку Суду, 
за цих обставин, побоювання заявниці щодо небезсторонності голо-
ви В.Л.Г. можна вважати об’єктивно виправданими, незважаючи на 
той факт, що Артемівський суд задовольнив одну із скарг заявниці 
(див. пункт 20 вище). Більш того, суди вищих інстанцій, розгляда-
ючи скарги заявниці, не взяли до уваги її твердження щодо цього 
питання.

55. Отже, було порушено п. 1 ст. 6 Конвенції.

II. СКАРгИ ЩОДО ТРИВАлОСТІ ПРОВАДЖЕНь

56. Заявниця скаржилася, що тривалість проваджень була не-
сумісною з вимогою «розумного строку», зазначеного у п. 1 ст. 6 
Конвенції, який у відповідній частині передбачає наступне:

«Кожен має право на … розгляд його справи упродовж розумного стро-
ку … судом … який вирішить його спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру …»

A. прийнятність

57. Суд вважає, що ця скарга не є очевидно необґрунтованою в 
сенсі п. 3 статті 35 Конвенції. Більше того, він зазначає, що вона не 
є неприйнятною з будь-яких інших причин. Таким чином, вона має 
бути проголошена прийнятною.
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B. Щодо сУті

58. Уряд стверджував, що в цій справі не було значних періодів 
бездіяльності, які були допущені з вини держави. Відповідно до ін-
формації, наданої Урядом, заявниця та Компанія-відповідач були 
відповідальними за значні затримки у провадженні, оскільки вони 
не з’являлися в загальній кількості на 19 судових засідань, 5 з яких 
було відкладено у зв’язку з неявкою заявниці. Далі Уряд зауважував, 
що затримка у вісім місяців мала місце з огляду не подання заявни-
цею касаційної скарги протягом встановленого строку (див. пункти 
29 – 30 вище). Уряд також стверджував, що справа була ускладнена 
тим, що протягом провадження заявниця декілька раз змінювала 
свої вимоги.

59. Заявниця заперечила зауваження, які були надані Урядом. 
Вона стверджувала, що її не повідомляли про засідання, на які вона 
не з’являлась. Заявниця також стверджувала, що вона подала свою 
першу касаційну скаргу впродовж встановленого строку.

60. Суд зазначає, що загальна тривалість провадження, яке по-
чалось 17 вересня 1997 року та закінчилось 21 квітня 2003 року, за ви-
нятком періодів між 24 травня та 14 липня 1999 року, 9 березня 2000 
року та 5 липня 2000 року, 24 жовтня 2000 року та 20 червня 2001 ро-
ку, коли провадження не відбувалось, складало чотири роки та п’ять 
місяців (див. рішення у справі «Єманакова проти Росії», № 60408/00, 
п. 41, від 23 вересня 2004 року та рішення у справі «Єфименко проти 
України», від 18 липня 2006 року, № 55870/00, п. 51).

61. Суд повторює, що розумність тривалості провадження має 
оцінюватись у світлі обставин справи та з огляду на наступні кри-
терії: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів 
влади й важливість предмету спору для заявника (див. серед інших 
рішення у справі «Фрідлендер проти Франції» («Frydlnder v. France»), 
№ 30979/96, п. 43, ЄСПЛ 2000-VII).

62. Звертаючись до фактів цієї справи, Суд зауважує, що спо-
чатку справа стосувалась законності звільнення заявниці з посади 
заступника директора. У ході провадження заявниця двічі зміню-
вала свої позовні вимоги. Зокрема, у листопаді 1997 року заявни-
ця вимагала скасувати наказ про звільнення з посади економіста 
та компенсацію. При цьому вже в березні 2000 року вона подала 
заяву щодо зміни формулювання причин її звільнення. Суд вважає, 
що, хоча предмет позову, який розглядається, не може вважатися 
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особливо складним, справа була дещо ускладнена новими вимогами 
заявниці.

63. Суд відзначає, що після винесення рішення від 9 березня 
2000 року, яким було задоволено вимоги заявниці щодо зміни фор-
мулювання причин її звільнення, справа стосувалась лише вимог 
заявниці щодо виплати заборгованості із заробітної плати та ком-
пенсації. Таким чином, на думку Суду, провадження мало певне 
значення для заявниці. Незважаючи на це, Суд не вбачає особливих 
підстав, чому національні суди мали розглядати справу з особливою 
швидкістю vis-а-vis до інших справ, що розглядалися ними.

64. З огляду на поведінку заявниці та національних судів, Суд 
повторює, що тільки ті затримки, які сталися з вини держави, мо-
жуть виправдати висновок стосовно недотримання вимоги «розум-
ного строку» (див. рішення у справі «Гумен проти Польщі» («Humen 
v. Poland»), від 15 жовтня 1999 року, № 26614/95, п. 66). Суд також 
повторює, що, хоча сторона в цивільному процесі не може бути зви-
нувачена у використанні засобів, доступних їй відповідно до на-
ціонального законодавства, для захисту своїх інтересів, вона має 
погодитися з тим, що такі дії об’єктивно подовжують відповідне 
провадження (див. ухвалу у справі «Маліка-Васовська проти Польщі» 
(«Malicka-Wasowska v. Poland») від 5 квітня 2001 року, № 41413/98). 
Суд зазначає, що заявниця певною мірою відповідальна за загальну 
тривалість провадження, оскільки вона подавала нові вимоги, які 
стосувалися нових фактів, а також оскаржувала рішення у її справі 
до судів вищих інстанцій. Але незважаючи на це, не можна вважати, 
що тривалість у справі мала місце виключно з огляду на поведінку 
заявниці.

65. Суд зазначає, що були певні затримки, відповідальність за 
які несуть органи судової влади. Такі затримки були спричинені 
значною кількістю направлень справи на новий розгляд. Однак ці 
затримки були незначними, з огляду на такі міркування.

66. Суд зазначає, що справа неодноразово розглядалася судами 
трьох інстанцій протягом відносно нетривалих періодів. Зокрема, 
суд першої інстанції переглядав справу п’ять разів, період кожного 
розгляду не перевищував восьми місяців. Провадження в судах ви-
щих інстанцій закінчувались протягом періоду від одного до семи 
місяців. За цих обставин Суд доходить висновку, що тривалість про-
вадження, що склала чотири роки та п’ять місяців, не перевищила 
строк, який може вважатись «розумним».

67. Таким чином, п. 1 ст. 6 Конвенції порушено не було.
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III. ІНШІ ВИмОгИ

A. стаття 13 Конвенції

68. Далі заявниця скаржилась за статтею 13 Конвенції на те, що 
вона не могла оскаржити рішення президії Донецького обласного су-
ду від 20 червня 2001 року. Вона також стверджувала, що Верховний 
Суд України неправомірно відмовив їй у розгляді касаційної скарги 
на це рішення.

69. Суд вважає, що ця скарга має бути розглянута у світлі п. 1 
ст. 6 Конвенції, яка гарантує право доступу до суду, і в цьому 
зв’язку має розглядатися як спеціальна (lex specialis) стосовно статті 
13 Конвенції (див., серед іншого (inter alia) рішення у справі «Гол-
дер проти Сполученого Королівства» («Golder v. United Kingdom»), від 
21 лютого 1975 року, п.п. 34 et seq., рішення у справі «Кудла про-
ти Польщі» («Kudla v. Poland»), no. 30210/96, п.п. 146 et seq., ЄСПЛ 
2000-XI). Суд зауважує, що після рішення президії Донецького 
обласного суду від 20 червня 2001 року, яке відповідно до зако-
нодавства України не підлягало подальшому судовому перегляду, 
провадження у справі заявниці було поновлено і справа по суті 
розглядалась судами трьох інстанцій, включно з Верховним Су-
дом України. Відповідно, у заявниці була можливість у цих судах 
аргументувати свої скарги на рішення від 20 червня 2001 року. За 
цих обставин Суд вважає, що немає ознак порушення п. 1 стат-
ті 6 Конвенції стосовно неможливості для заявниці оскаржити рі-
шення від 20 червня 2001 року. Отже, ця частина заяви має бути 
відхилена як очевидно необґрунтована відповідно до п. 3 статті 35 
Конвенції.

B. стаття 4 Конвенції

70. Заявниця скаржилась, що вона опинилась у становищі, яке 
прирівнюється до рабства, оскільки вона була вимушена працювати 
на посаді економіста, яку вона не обирала. Вона посилалась на п. 1 
статті 4 Конвенції.

71. Суд вважає, що ця частина заяви є неаргументованою і тому 
має бути відхилена як очевидно необґрунтована відповідно до п.п. 3 
та 4 ст. 35 Конвенції.
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IV. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

72. Статті 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A. ШКода

73. Заявниця вимагала суму своєї заробітної плати з 20 жовтня 
1997 року по 9 березня 2000 року як компенсацію матеріальної шко-
ди. Однак вона не конкретизувала розмір своєї вимоги. Заявниця 
також вимагала 5 000 євро як компенсацію моральної шкоди.

74. Уряд стверджував, що вимоги заявниці є надмірними та не-
обґрунтованими.

75. Суд не вбачає причинного зв’язку між порушенням п. 1 стат-
ті 6 Конвенції та матеріальною шкодою, яка вимагається. Таким чи-
ном, підстав задовольняти цю вимогу немає.

76. Щодо компенсації моральної шкоди, Суд вважає, що визнан-
ня порушення п. 1 статті 6 Конвенції за цих обставин становитиме 
достатню справедливу сатисфакцію (див. рішення у справі «Меж-
наріч проти Хорватії» («Mežnarić v. Croatia»), від 15 липня 2005 року, 
№ 71615/01, п. 44).

B. сУдові витрати

77. Заявниця вимагала також 504,873 грн. як компенсацію вит-
рат, яких вона зазнала під час провадження в національних судах та 
в Суді.

78. Уряд не оскаржував цю вимогу.
79. Відповідно до прецедентної практики Суду, заявник має 

право на відшкодування витрат, якщо буде доведено, що вони були 
необхідні та фактично понесені, а також є обґрунтованими за роз-
міром. У даній справі, враховуючи надану інформацію та вищезга-
дані критерії, Суд вважає за доцільне присудити заявниці 70 євро.

3 Приблизно 78,23 євро.
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C. пеня

80. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої 
мають бути додані три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує скарги стосовно небезсторонності та тривалості про-
вадження прийнятними, а іншу частину заяви неприйнятною;

2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції з 
огляду на вимогу безсторонності суду;

3. Постановляє, що не було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції 
в частині тривалості провадження;

4. Постановляє, що визнання порушення становить достатню 
справедливу сатисфакцію моральної шкоди, яку зазнала заявниця;

5. Постановляє,
a) що протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане оста-

точним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відпові-
дач має сплатити заявниці суму в розмірі 70 євро (сімдесят євро) як 
компенсацію судових витрат, плюс суму будь-якого податку, який 
може бути стягнуто з заявниці. Вказана сума має бути конвертована 
в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійс-
нення платежу;

б) у разі невиплати чи несвоєчасної виплати державою-від-
повідачем належної заявниці суми на неї нараховуватиметься пеня, 
яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського централь-
ного банку, плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться вищезгада-
ний тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку;
6. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою і повідомлено в письмовій формі 9 
листопада 2006 року, згідно з пунктами 2 і 3 правила 77 Реґламенту 
Суду.

С. Нільсен П. Лоренцен
секретар голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «СОКУРЕНКО І СтРиГУН пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 29458/04 та 29465/04)

Рішення

Страсбург 
20 липня 2006 року

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

У справі «Сокуренко і Стригун проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
пані С. Ботучарова,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані M. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
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пані Р. Ягер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 29 травня та 26 червня 2006 р., 

виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявами (№ 29458/04 та 
№ 29465/04), поданою до Суду проти України двома громадянами 
цієї держави паном Миколою Івановичем Сокуренком та паном 
Анатолієм Михайловичем Стригуном (далі – заявники) 30 червня 
2004 року відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод (далі – Конвенція).

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповнова-
женими – пані В. Лутковською та п. Ю. Зайцевим.

3. 22 вересня 2005 року суд прийняв рішення направити заяви 
на комунікацію Уряду. Того ж дня Суд вирішив, що відповідно до 
пункту 3 статті 29 Конвенції, питання прийнятності і суті заяв роз-
глядатимуться одночасно.

4. 1 квітня 2006 року справу було передано на розгляд ново-
утвореної п’ятої секції (пункт 5 правила 25 та пункт 1 правила 52 
Регламенту Суду).

ФАКТИ

I. КОКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Заявники проживають у селі Самгородок Черкаської області, 
Україна.

6. У лютому 2002 року ТОВ «Агро-Рось» звернулося з двома по-
зовними заявами до Смілянської районної ради народних депутатів 
(далі – Рада) і кожного із заявників про визнання недійсним рішен-
ня Ради про надання заявникам певних земельних ділянок.

7. 12 серпня 2003 року Черкаський обласний господарський суд 
виніс два рішення, якими повністю задовольнив позовні заяви. 18 
листопада 2003 року апеляційний господарський суд м. Києва від-
хилив апеляції заявників і залишив рішення суду першої інстанції 
без змін.



��0

справи, які стосуються права на справедливий суд

8. 16 березня 2004 року Вищий господарський суд України, роз-
глянувши касаційні скарги заявників, скасував рішення судів ниж-
чих інстанцій і повернув справу на новий розгляд.

9. 25 травня 2004 року Верховний Суд України, розглянув-
ши касаційну скаргу ТОВ «Агро-Рось», залишив в силі постанови 
Київського апеляційного господарського суду, скасувавши постано-
ви Вищого господарського суду на тій підставі, що висновки Вищого 
господарського суду не відповідали фактичним обставинам і були 
необґрунтованими та помилковими.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

A. КонститУція УКраїни (1996 роКУ)

10. Відповідний витяг із Конституції України проголошує:

стаття 6

«Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на 
законодавчу, виконавчу та судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють 
свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і від-
повідно до законів України.»

стаття 124

«Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. (...)
Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що ви-

никають у державі.
Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та 

судами загальної юрисдикції.(…)»

стаття 125

«Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за при-
нципами територіальності і спеціалізації.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдик-
ції є Верховний Суд України. (…)»

стаття 129

«(...) Основними засадами судочинства є:
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1) законність; (...)»

B. заКон УКраїни «про сУдоУстрій УКраїни»

11. Відповідні положення Закону (у редакції від 18 березня 2004 
року) проголошують:

стаття 47. верховний суд України – найвищий судовий орган

1. Верховний Суд України є найвищим судовим органом у сис-
темі судів загальної юрисдикції. (…)

2. Верховний Суд України:
1) переглядає справи у касаційному порядку у випадках, вста-

новлених законом. (...)
7) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

C. ГосподарсьКий процесУальний КодеКс УКраїни

12. Господарський процесуальний кодекс (попередньо – Арбіт-
ражний кодекс) був значно доопрацьований 21 червня 2001 року. 
У той час у господарський процес було запроваджено четвертий 
юрисдикційний рівень. Згідно з відповідними положеннями цього 
Кодексу, сторони в господарській справі можуть подавати касаційну 
скаргу до Вищого господарського суду, що є подібним до процедур 
у інших держав-членів Ради Європи, а також другу (повторну) ка-
саційну скаргу до Верховного суду. Господарський процес є єдиним 
судовим процесом в Україні, де існує четвертий рівень юрисдик-
ції і де Верховний суд виступає в ролі другої касаційної інстанції 
(у кримінальному і цивільному процесах він виступає як звичай-
ний касаційний суд, а в адміністративних процесах та процесах ад-
міністративних правопорушень він здійснює позачерговий судовий 
розгляд у порядку нагляду).

Відповідні положення Господарського процесуального кодексу 
(в редакції 15 травня 2003 року) проголошують:

стаття 80. припинення провадження у справі

Господарський суд припиняє провадження у справі, якщо:
1) спір не підлягає вирішенню в господарських судах України. 

(…)»
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розділ XII-2� 
перегляд судових рішень вищого господарського суду України 
верховним судом України

стаття 111-14. право касаційного оскарження судових рішень 
вищого господарського суду України

Сторони у справі та Генеральний прокурор України мають право 
оскаржити у касаційному порядку постанову Вищого господарського 
суду України, прийняту за наслідками перегляду рішення місцевого 
господарського суду, що набрало чинності, чи постанови апеляцій-
ного господарського суду, [а також ухвалу Вищого господарського 
суду України про повернення касаційної скарги (подання) до Вер-
ховного Суду України]».

стаття 111-15. підстави для оскарження до верховного суду 
України постанов [чи ухвал] вищого господарського суду України

Верховний Суд України переглядає у касаційному порядку пос-
танови [чи ухвали] Вищого господарського суду України у випадках, 
коли вони оскаржені:

1) з мотивів застосування Вищим господарським судом України 
закону чи іншого нормативно-правового акта, що суперечить Конс-
титуції України;

2) у разі їх невідповідності рішенням Верховного Суду України 
чи Вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм ма-
теріального права;

3) у зв’язку з виявленням різного застосування Вищим госпо-
дарським судом України одного й того ж положення закону чи іншо-
го нормативно-правового акта в аналогічних справах;

[3-1) з мотивів невідповідності постанов чи ухвал міжнародним 
договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України;]

4) на підставі визнання постанов [чи ухвал] міжнародною су-
довою установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що 
порушують міжнародні зобов’язання України.

1 Слова у дужках являють собою поправки від 15 травня 2003 року, внесені згідно 
із Законом про внесення змін та доповнень до Господарського процесуального 
кодексу України.
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стаття 111-17. порядок перегляду у касаційному порядку постанов 
[чи ухвал] вищого господарського суду України

(…) Постанова [чи ухвала] Вищого господарського суду України 
переглядається на засіданні суддів Судової палати у господарських 
справах Верховного Суду України.

стаття 111-18. повноваження верховного суду України 
при перегляді у касаційному порядку постанов [чи ухвал] 
вищого господарського суду України.

Верховний Суд України за результатами розгляду касаційної 
скарги, касаційного подання Генерального прокурора України на 
постанову [чи ухвалу] Вищого господарського суду України має 
право:

1) залишити постанову [чи ухвалу] без змін, а скаргу (подання) 
без задоволення;

2) скасувати постанову і передати справу на новий розгляд до 
суду першої інстанції [або скасувати ухвалу і передати справу на 
розгляд до Вищого господарського суду України;]

3) скасувати постанову [чи ухвалу] і припинити провадження у 
справі.»

стаття 111-19. підстави для скасування постанов чи ухвал 
вищого господарського суду України

Підставами для скасування постанов [чи ухвал] Вищого госпо-
дарського суду України є їх невідповідність Конституції України, 
міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, чи інше неправильне застосування норм ма-
теріального права.

стаття 111-20. постанова верховного суду України

(…) Постанова Верховного Суду України є остаточною і оскар-
женню не підлягає».

стаття 111-21. обов’язковість вказівок, що містяться 
у постанові верховного суду України

Вказівки, що містяться у постанові Верховного Суду України, 
є обов’язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду 
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справи [та для Вищого господарського суду України під час розгляду 
матеріалів касаційної скарги чи касаційного подання].

Постанова Верховного Суду України за результатами перегляду 
у касаційному порядку постанови [чи ухвали] Вищого господарсько-
го суду України не може містити вказівок про достовірність чи не-
достовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над 
іншими, про те, яку норму матеріального [чи процесуального] права 
повинно бути застосовано і яке рішення має бути ухвалено при но-
вому розгляді справи».

ПРАВО

І. ОБ’ЄДНАННЯ СПРАВ В ОДНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

13. Суд вважає, що згідно з пунктом 1 правила 42 Реґламенту 
Суду, справи мають бути об’єднані, з огляду на їхнє спільне фактич-
не і правове підґрунтя.

ІІ. мЕЖІ СПРАВИ

14. Суд зауважує, що після направлення скарг заявників на ко-
мунікацію до Уряду, заявники подали нові скарги за п. 1 ст. 6 (скар-
ги, які не розглядались Верховним Судом України) і ст. 13 Конвен-
ції, а також за статтею 1 Протоколу № 1, з посиланням на ті самі 
події.

15. На думку Суду, нові скарги не є доповненням або уточнен-
ням першочергових скарг заявників за ст. 6 Конвенції щодо ствер-
джуваної незаконності рішень Верховного Суду, що були подані до 
Суду на півтора роки раніше і які сторони вже прокоментували. Та-
ким чином, Суд вважає, що тепер недоречно розглядати ці питання 
окремо (див. рішення у справі «Пряник проти України», № 75788/01, 
п. 20, від 19 квітня 2005 року).

ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

16. Заявники скаржилися, що Верховний Суд не міг вважатись 
«судом, встановленим законом» за обставинами їхніх справ, оскіль-
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ки його рішення не відповідали закону і порушували п. 1 статті 6 
Конвенції, у відповідному положенні якої сказано:

«1. Кожен має право на справедливий... розгляд його справи... судом, 
встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру...»

а. прийнятність

17. Суд зауважує, що скарги не є явно необґрунтованими у зна-
ченні пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зауважує, що вони 
не є неприйнятними з жодних інших підстав. Таким чином, вони 
визнані прийнятними.

в. Щодо сУті

1. зауваження сторін

18. Уряд стверджував, що згідно з Конституцією України, Вер-
ховний суд є найвищим судовим органом в системі судів загальної 
юрисдикції і, з огляду на те, що конституційні положення є нор-
мами прямої дії, Верховний Суд міг ухвалювати рішення на основі 
принципу законності.

19. Уряд також стверджував, що скасування постанов Вищого 
господарського суду України та залишення в силі рішення судів пер-
шої та другої інстанцій, хоча останнє й не було прямо вказано у Гос-
подарському процесуальному кодексі, становило загальну практику 
Верховного Суду в господарських справах. З огляду на таку прак-
тику, заявники не могли скаржитись, що до них було застосовано 
особливе ставлення. З цієї ж причини, постанови Верховного Суду 
у справах заявників були передбачуваними і не порушили принцип 
правової певності.

20. Нарешті, Уряд стверджував, що Верховний Суд не переви-
щив своїх повноважень, передбачених українським законодавством, 
оскільки його дії були спрямовані на дотримання принципу закон-
ності – одного з головних принципів здійснення правосуддя в Ук-
раїні – і, відповідно, на уникнення затримок в оскаржуваних про-
вадженнях. Уряд дійшов висновку, що Верховний Суд України не 
порушив прав заявників, гарантованих п. 1 статті 6 Конвенції.
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21. Заявники дотримувались протилежної думки. Вони стверд-
жували, що Верховний Суд не є законодавчим органом, таким чи-
ном, він не міг застосовувати практику, яка мала б силу закону.

2. оцінка суду

22. Суд знову зазначає, що стаття 6 Конвенції не зобов’язує де-
ржав-учасників Конвенції створювати апеляційні чи касаційні суди. 
Однак, там, де такі суди існують, необхідно дотримуватись гарантій, 
визначених у статті 6 (див. рішення у справі «Брула Гомез де ла Торе 
проти Іспанії» (Brualla Gómez de la Torre v. Spain), від 19 грудня 1997 
року, п. 37).

23. Відповідно до прецедентної практики Суду, термін «вста-
новленим законом» у статті 6 Конвенції спрямований на гаранту-
вання того, «що судова гілка влади у демократичному суспільстві не 
залежить від органів виконавчої влади, але керується законом, що 
приймається парламентом» (див. рішення у справі «Занд проти Авс-
трії» (Zand v. Austria), заява № 7360/76, доповідь Комісії від 12 жовтня 
1978 року). У країнах з кодифікованим правом організація судової 
системи також не може бути віддана на розсуд судових органів, хоча 
це не означає, що суди не мають певної свободи для тлумачення від-
повідного національного законодавства (див. рішення у справі «Коем 
та інші проти Бельгії» (Coëme  and Others  v.  Belgium), № № 32492/96, 
32547/96, 32548/96, 33209/96 та 33210/96, п. 98, ECHR 2000-VII).

24. Суд повторює, що як було раніше визначено, фраза «вста-
новленого законом» поширюється не лише на правову основу самого 
існування «суду», але й дотримання таким судом певних норм, які 
його регулюють його діяльність. У рішенні по справі «Занд проти 
Австрії», що згадувалось раніше, Комісія висловила думку, що тер-
мін «судом, встановленим законом» у пункті 1 статті 6 передбачає 
«усю організаційну структуру судів, включно з (...) питаннями, що 
належать до юрисдикції певних категорій судів (...)»

25. У пп. 107-109 рішення по справі «Коем та інші проти Бельгії» 
(що зазначалось вище,) Суд дійшов висновку, що національний суд 
не мав юрисдикції судити деяких заявників, керуючись практикою, 
яка не мала регулювання законом, і, таким чином, не міг вважатися 
судом, «встановленим законом».

26. У цій справі Суд зазначає, що згідно зі статтею 111-18 Гос-
подарського процесуального кодексу, Верховний Суд, скасувавши 
постанову Вищого господарського суду, міг або повернути справу 
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на новий розгляд до нижчого суду, або ж припинити провадження у 
справі (див. пункт 12 вище). Натомість, він залишив в силі постано-
ву Апеляційного суду, і такі дії не були передбачені Господарським 
процесуальним кодексом, що було підтверджено Урядом у його за-
уваженнях (див. п. 19 вище). Суд також зазначає, що не було жодної 
іншої правової норми, яка б надавала повноваження Верховному Су-
ду ухвалювати такого роду рішення. І, нарешті, Суд вважає, що за-
гальні положення Конституції України, на які посилався Уряд, (див. 
п. 10 вище) не могли слугувати достатньою правовою підставою для 
такої специфічної компетенції, яка не надавалась відповідним зако-
нодавством.

27. Суд повторює, що у деяких випадках він визнавав, що най-
вищий судовий орган, уповноважений тлумачити закон, міг ухва-
лювати рішення, яке не було чітко визначено законом. Таке засто-
сування закону, однак, мало виняткових характер і зазначений суд 
надав чіткі й вірогідні підстави для такого винятковий відступу від 
застосування своїх визначених повноважень (див. рішення у справі 
«Хуліо Воу Жиберт та Ель Хогар і ля Мода Х.А. проти Іспанії» (Julio 
Bou Gibert and El Hogar Y La Moda J.A. v. Spain) (ухв.), № 14929/02, 13 трав-
ня 2003 року). У даній справі, однак, Верховний суд не надав жодних 
аргументів щодо прийняття такої постанови, виходячи за межі своїх 
повноважень шляхом умисного порушення Господарського процесу-
ального кодексу та ухвалення такого роду рішень, що, як вказувалось 
Урядом, стало звичайною практикою Верховного Суду України.

28. На думку Суду, перевищивши свої повноваження, які були 
чітко викладені у Господарському процесуальному кодексі, Верхов-
ний Суд не може вважатись «судом, встановленим законом» у зна-
ченні пункту 1 статті 6 Конвенції відносно оскаржуваного провад-
ження.

29. Відповідно, було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

IV. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

30. Стаття 41 Конвенції проголошує:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
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а. ШКода

31. Заявники вимагали по 1 600 євро кожен за матеріальну шко-
ду і по 7 000 євро за моральну шкоду.

32. Уряд стверджував, що заявники не подали всіх необхідних 
документів на підтвердження своїх позовів, а також що розмір мо-
ральної шкоди був надмірним та необґрунтованим.

33. Суд не вбачає жодного причинного зв’язку між визнаним 
порушенням і стверджуваною матеріальною шкодою, якої заявники 
нібито зазнали; таким чином, він відхиляє ці вимоги. З іншого боку, 
на справедливій основі, він присуджує кожному із заявників по 500 
євро як відшкодування моральної шкоди.

в. сУдові витрати

34. Заявники також вимагали по 1 400 євро кожен за судові вит-
рати.

35. Уряд зазначив, що ці вимоги базувалися на припущенні за-
явників про те, що їм потрібно буде їздити до Страсбурга. Оскільки 
це не мало місця, Уряд стверджував, що ці вимоги слід відхилити як 
необґрунтовані.

36. Згідно із прецедентною практикою Суду, заявник може отри-
мати відшкодування своїх судових витрат лише у разі, якщо витрати 
були справді понесені, необхідні та в розумних межах. Суд зазначає, 
що заявники не мали представників у Суді і їм була надана можливість 
користуватись українською мовою під час провадження в Суді. Таким 
чином, Суд вважає прийнятним присудити кожному заявникові по 
50 євро за поштові витрати, пов’язані з провадженням у Суді.

с. пеня

37. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоє-
часної сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського 
центрального банку плюс три відсоткові пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Вирішує одноголосно об’єднати обидві заяви;
2. Оголошує одностайно заяви прийнятними;
3. Вирішує, чотирма голосами проти трьох, що було порушено 

пункт 1 статті 6 Конвенції;
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4. Вирішує, п’ятьма голосами проти двох
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-

ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач 
має сплати кожному заявнику наступні суми:

– п. Сокуренку – 500 євро (п’ятсот євро) за моральну шкоду 
і 50 євро (п’ятдесят євро) за судові витрати;

– п. Стригуну – 500 євро (п’ятсот євро) за моральну шкоду і 
50 євро (п’ятдесят євро) за судові витрати;

б) що зазначені вище суми мають бути конвертовані в націо-
нальну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення 
платежу, разом із компенсацією будь-якого можливого відповідного 
податку, плюс суму будь-якого податку, який може бути стягнуто з 
заявників;

в) у разі невиплати чи несвоєчасної виплати державою-відпові-
дачем належної заявникам суми на неї нараховуватиметься пеня, яка 
дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться вищезгаданий 
тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.

5. Відхиляє одностайно решту вимог заявників щодо справедли-
вої сатисфакції.

Учинено англійською мовою і повідомлено в письмовій формі 
20 липня 2006 року, згідно з пунктами 2 і 3 правила 77 Реґламенту 
Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова

Згідно з пунктом 2 статті 45 Конвенції та пунктом 2 правила 
74 Реґламенту Суду, до цього рішення додаються наступні окремі 
думки:

(а) спільна окрема думка суддів п. Лоренцен та п. Марусте;
(b) окрема думка судді пані Яґер

СПІльНА ОКРЕмА ДУмКА СУДДІВ 
П. лОРЕНЦЕНА ТА Р. мАРУСТЕ

У цій справі більшість проголосувала за констатацію порушення 
п. 1 статті 6. Ми не можемо поділити точку зору більшості з наступ-
них причин.
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Вимога стосовно того, що суд має бути «встановленим законом» 
є однією з декількох вимог Конвенції та протоколів до неї і встанов-
лює, що дії національних органів мають базуватись на внутрішнь-
ому праві, наприклад п.1 статті 5 («відповідно до процедури, вста-
новленої законом» та «законний» арешт або затримання), п.2 статті 
8 (у відповідності до закону»), п. п. 2 статей 9, 10 та 11 («встановлені 
законом»), п. 2 та п. 4 статті 2 Протоколу № 4 («згідно із законом») та 
п. 1 статті 4 Протоколу № 7 («відповідно до закону та кримінальної 
процедури цієї держави»).

Формулювання «встановлений законом» прямо вказує, що межі 
цієї вимоги є більш обмеженими, ніж вимога стосовно того, що суд 
має діяти у відповідності до закону або шляхом, «передбаченим за-
коном». Буквальне тлумачення цього вислову приводить до думки, 
що вимагається правова підстава для існування та організації суду, 
включно із визначенням питань, які підпадають під юрисдикцію 
суду. Цей термін не може розумітись у тому сенсі, що суд, для того 
щоб вважатись встановленим законом, має також дотримуватись усіх 
вимог, передбачених національним законодавством, щодо здійснен-
ня його функцій. Якщо б існувала така концепція, не було б ніякого 
сенсу виокремлювати п. 1 статті 6 щодо цього питання серед інших 
статей.

У прецедентній практиці Конвенційних органів п. 1 статті 6 
застосовувався у відповідності до цього тлумачення. Так у рішенні 
по справі «Zand v. Austria» (вказане у п. 23) Комісія звернула увагу 
та те, що стаття передбачає: «Вся організаційна система судів, вклю-
чаючи не тільки питання, які підпадають під юрисдикцію певних 
видів судів, але також встановлення окремих судів та визначення їх 
місцевої юрисдикції» та вирішила, що її «предмет та мета» вимагає, 
щоб «судова система» не залежала від виконавчої. Це тлумачення 
було підтверджено Судовим рішенням у справі «Coёme and others v. 
Belgium» (вказане у п. 23). Суд також вказав, що суд не є встанов-
леним законом у разі, якщо правила які регламентують склад суду, 
не були дотримані (як наприклад у рішенні від 4.03.2003 року по 
справі «Posokhov v. Russia», № 63486/00, ЄСПЛ 2003-ІV; та в рішенні 
від 13.04.2006 року у справі «Fedotova v. Rusia», № 73225/01). Проте, 
немає прецедентів, де б вказувалось, що сам факт недотримання 
судом, який має юрисдикцію розглядати справу і його склад пра-
вомірно створений, внутрішнього законодавства щодо здійснення 
своїх судових функцій і порушує вказану вимогу. Це може призвес-
ти до іншого порушення статті 6, наприклад права доступу до суду 
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або права на справедливий судовий розгляд, але не може довести 
висновок, що суд не «був встановленим законом». Встановлення ж 
іншого мало б значити, що Суд мав би діяти як четверта інстанція 
щодо стверджуваних порушень національних процесуальних пра-
вил, що Суд чітко встановив як таке, що не входить до його ком-
петенції (див. наприклад ухвалу від 4.05.2000 у справі «Buscarini v. 
San Marino», № 31657/96). Відповідно, ми не можемо погодитись з 
думкою більшості стосовно того, що термін «встановлений зако-
ном» також охоплює «дотримання судом певних норм, які його рег-
ламентують» (див. п. 24).

У цій справі є безспірним те, що Верховний Суд мав повно-
важення розглядати справу в касаційному порядку, а також те, що 
його склад був правомірно створений. Відповідно до Господарського 
процесуального кодексу він може відмовити у задоволенні скарги 
або скасувати ухвалу Вищого господарського суду та в цьому разі 
повернути справу на подальший розгляд у суд першої інстанції або 
у Вищий господарський суд чи припинити провадження у справі. 
Проте, оскільки Верховний Суд погодився з рішенням суду першої 
інстанції, яке було залишено без змін апеляційним судом, він, від-
повідно до своєї розвинутої судової практики, не повернув справу 
для подальшого розгляду іншим судом, а залишив в силі рішення 
суду першої інстанції. Навіть припускаючи, що така практика не 
може вважатись «законною» відповідно до внутрішнього права, як 
це вирішила більшість, ми не можемо погодитись, що вона позбав-
ляє Верховний Суд можливості бути «судом, встановленим законом». 
Відповідно, у цій справі, на нашу думку, не було порушення цієї 
вимоги п. 1 статті 6 Конвенції.

ОКРЕмА ДУмКА СУДДІ Р. ЯгЕР

Я повністю погоджуюсь з об’єднаною окремою думкою суддів 
П. Лоренцена та Р. Марусте. Більшість, розглядаючи національне 
процесуальне право як суд четвертої інстанції та відхиляючи вста-
новлену практику компетентного національного Верховного Суду, 
вийшла за межі, встановлені Конвенцією.

Відповідно до статті 19 Конвенції завданням Суду є забезпечен-
ня дотримання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов`язань 
за Конвенцією. Суд не має розглядати помилки фактів або права, 
допущені національними судами, до тої міри, поки вони не стано-
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вили б втручання у права або свободи, які захищаються Конвен-
цією (див. серед інших рішення у справі «Schenk v. Switzerland», від 
12 липня 1988 року, Серія А, № 140, ст. 29, п. 45; рішення у справі 
«Streletz, Kessler and Krenz v. Germany», №№ 34044/96, 35532/97 та 
44801/98, п. 49, ЄСПЛ 2001-ІІ). У цій справі не можна зробити ви-
сновок, що відповідне застосування верховним Судом статті 111-18 
Господарського процесуального кодексу, призвело до такого втру-
чання.

Більше того, застосування та тлумачення національного законо-
давства – це функція національних органів, особливо судів (див. рі-
шення у справі «Kopp v. Switzerland» від 25 березня 1998 року, п. 59).

У цій справі, на мою думку, Верховний Суд тлумачив та засто-
совував статтю 111/18 Господарського процесуального кодексу у ло-
гічний та можливий спосіб. Якщо суду касаційної інстанції надано 
компетенцію скасовувати рішення та повертати справу до суду пер-
шої інстанції або до Вищого господарського суду (відповідно до ч. 2 
статті 111-18) чи залишати постанову або ухвалу без змін (відповідно 
до ч. 1 статті 111-18) необхідно було б віднайти вагомі аргументи, 
щоб визнати цей суд таким, що не має компетенції залишити в силі 
рішення суду першої інстанції. Жодного такого аргументу немає 
у цій справі. Після скасування постанови Вищого господарського 
суду, рішення судів нижчих рівнів знову вважались чинними. Ос-
кільки Верховний Суд визнав, що вони відповідали національному 
законодавству, не було жодних підстав їх теж скасовувати. А без їх 
скасування не було необхідності повертати справу на новий розгляд, 
оскільки вона вже була вирішена. Новий розгляд був би недоціль-
ним. Таким чином, я не можу погодитись з висновками більшості 
щодо незаконного перевищення повноважень.
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ДРУГА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ГАлиНА МЕльНиК пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 23436/03)

Рішення

Страсбург 
28 березня 2006 року

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

У справі «Мельник проти України»

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. К. Юнґвірт,

п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
пані А. Мулароні,

пані Е. Фура-Сандстром,
та п. С. Найсміт, секретар секції,
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порадившись у нарадчій кімнаті 7 березня 2006 р., виносить 
таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою (№ 23436/03), по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і 
основних свобод людини (далі – Конвенція) громадянкою України 
Мельник Галиною Іванівною (далі – заявниця) 10 липня 2003 року.

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений уповноваже-
ним – пані В. Лутковською.

3. 24 березня 2005 року Суд вирішив направити скаргу за п. 1 
статті 6 щодо відсутності доступу до суду на комунікацію з Урядом. 
Відповідно до п. 3 ст. 29 Конвенції Суд вирішив, що прийнятність 
та суть скарги будуть розглядатись разом.

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявниця народилася у 1954 році та проживає у с. Білашки, 
Вінницька область, Україна.

5. У 2001 році заявниця звернулась до Староміського районного 
суду м. Вінниці з позовом до свого колишнього роботодавця – ВАТ 
«Вінницька кондитерська фабрика» про поновлення на посаді та от-
римання компенсації.

6. 12 листопада 2001 року суд припинив розгляд справи за по-
зовом заявниці на підставі того, що вона не з̀ явилась у судове засі-
дання.

7. 27 лютого 2002 року Вінницький апеляційний суд залишив 
рішення від 12 листопада 2001 року без змін. 26 квітня 2002 року 
заявниця подала касаційну скаргу.

8. 29 квітня 2002 року Староміський районний суд відхилив ка-
саційну скаргу заявниці як таку, що подана з пропущенням строку. 
Суд констатував, що згідно новою редакцією статі 321 Цивільного 
процесуального кодексу (далі – ЦПК), яка набула чинності 4 квіт-
ня 2002 року, строк для подачі касаційної скарги становить один 
місяць. Заявниця перевищила цей строк, подавши скаргу тільки 26 
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квітня 2002 року. У рішенні не було зазначено жодних посилань на 
фактичний строк, якого не дотрималась заявниця.

9. 9 вересня 2002 року Вінницький апеляційний суд залишив 
рішення від 29 квітня 2002 року без змін.

10. 5 лютого 2003 року палата з трьох суддів Верховного Суду 
України відхилила касаційну скаргу на рішення від 29 квітня та 9 
вересня 2002 року.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

A. КонститУція УКраїни 1996 роКУ

11. Частина перша статті 58 Конституції України визначає, що 
закони та інші нормативні акти не мають зворотної сили в часі, крім 
випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність 
особи.

B. цивільний процесУальний КодеКс УКраїни 1963 роКУ 
(зі змінами)

12. На момент винесення рішення судом апеляційної інстанції 
перший пункт статті 321 ЦПК передбачав, що касаційна скарга по-
дається протягом трьох місяців з дня проголошення рішення суду 
апеляційної інстанції або протягом одного року з дня проголошення 
рішення суду першої інстанції, якщо ці ухвали або рішення не були 
оскаржені в апеляційному порядку.

13. 7 березня 2002року Верховна рада України внесла зміни до 
ЦПК (далі – зміни до закону), включаючи дану статтю. Ці зміни 
набрали чинності 4 квітня 2002 року. Нова редакція статті 321 вса-
новлювала термін в один місяць для подання касаційної скарги на 
рішення апеляційного суду.

ПРАВО

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

14. Заявниця скаржилась на те, що рішенням про припинення 
розгляду її трудового спору та відмовою в задоволенні її касаційної 
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скарги на це рішення її було позбавлено права доступу до суду в по-
рушення п. 1 статті 6 Конвенції, яка передбачає наступне:

« Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом 
..., який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного ха-
рактеру (...)»

а. прийнятність

1. попередні заперечення Уряду

15. Уряд стверджував, що заявниця не подавала клопотання до 
національних судів щодо продовження строку для подання касацій-
ної скарги, отже, вона не вичерпала доступних національних засобів 
правового захисту. Уряд вважав, що таке клопотання є ефективним 
засобом.

16. Заперечивши це твердження, заявниця зазначає, що вона не 
пропустила строки для подання касаційної скарги і тому, не повинна 
була подавати клопотання про подовження строків. Вона стверджу-
вала, що вичерпала всі доступні внутрішні засоби правового захис-
ту, оскаржуючи відмову суду першої інстанції прийняти її касаційну 
скаргу до судів вищої інстанції.

17. Суд звертає увагу на те, що скарги заявниці щодо відсутності 
доступу до суду базувались на двох підставах. Оскільки заявниця 
скаржилась на рішення Староміського районного суду від 12 лис-
топада 2001 року про зупинення провадження у її справі, засоби 
правового захисту, запропоновані Урядом, могли мати значення для 
початкового провадження, оскільки заявниця не оскаржила рішен-
ня до Верховного Суду. Таким чином, ця частина скарги має бути 
відхилена на підставі пп. 1 та 4 статті 35 Конвенції через невичер-
пання національних засобів захисту.

18. Проте, оскільки заявниця скаржиться на відсутність доступу 
до суду касаційної інстанції, Суд звертає увагу на те, що заявниця 
оскаржила рішення, що позбавило її такого доступу до всіх інстан-
цій. Таким чином, заперечення Уряду щодо цієї скарги повинні бути 
відхилені як невідповідні.

2. висновок щодо прийнятності

19. Суд зазначає, що скарга щодо відсутності доступу до касацій-
ної інстанції не є явно необґрунтованою у сенсі п. 3 статті 35 Кон-
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венції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною за будь-яких 
інших підстав. Таким чином, скарга має бути визнана прийнятною 
та решта скарг за п.1 статті 6 визнані неприйнятними.

в. Щодо сУті

20. Уряд стверджує, що право заявниці на судовий захист не було 
порушено, оскільки її справа вирішувалася у судах двох інстанцій. 
Уряд вважав, що питання, порушене заявницею є подібним до того, 
що розглядалось Судом у справі «Brualla Gуmez de la Torre v. Spain» 
(рішення від 19 грудня 1997 року, Reports of Judgment and Decisions 
1997 – VIII). Уряд стверджував, що процедурні зміни мали негайний 
ефект, що доступ до касаційної інстанції міг бути більш жорстким 
та що зміни були передбачуваними, оскільки вони логічно продов-
жували судову реформу, яка розпочалася у червні 2001 року.

21. Заявниця стверджувала, що її справа мала розглядатися за 
старими процесуальними нормами, оскільки рішення, яке вона ос-
каржувала, було винесено раніше, ніж набули чинності зміни до за-
кону.

22. Суд нагадує, що право на суд, одним з аспектів якого є право 
доступу до суду (див. «Golder v. the United Kingdom», рішення від 21 
лютого 1975 року, серія А, № 18, с.18, § 36), не є абсолютним; воно 
може бути обмеженим, особливо щодо умов прийнятності скарги. 
Тим не менше, право доступу до суду не може бути обмежено та-
ким чином або такою мірою, що буде порушена сама його сутність. 
Ці обмеження повинні мати законну мету та бути пропорційними 
між використаними засобами й досягнутими цілями (див. «Guérin 
v. France» рішення від 29 липня 1998 року, Reports of Judgment and 
Decisions 1998-V, с.1867,§ 37).

23. Правила регулювання строків для подання скарги, безумов-
но, мають на меті забезпечення належного відправлення правосуддя 
і дотримання принципу юридичної визначеності. Зацікавлені осо-
би повинні розраховувати на те, що ці правила будуть застосовані. 
У той же час такі правила в цілому або їх застосування не повинні 
перешкоджати сторонам використовувати доступні засоби захисту 
(див. «Pйrez de Rada Cavanilles v. Spain», рішення від 28 жовтня 1998 
року, Reports 1998 – VIII, с.3255, § 45). Суд підкреслює, що оскільки 
питання стосується принципу юридичної визначеності, це порушує 
не лише проблему трактування правових норм у звичайному сенсі, 
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а також і проблему недоцільного формулювання процесуальних ви-
мог, яке може перешкоджати розгляду позову щодо суті, тим самим 
спричиняючи порушення права на ефективний судовий захист. 
(див. mutatis mutandis, «Miragall Escolano and others v. Spain», рішен-
ня № 38366/97, § 37, ECHR 2001-I; «Zlovský and Zlovska v. the Czech 
Republic», рішення № 46129/99, § 51, ECHR 2002-IX).

24. Більш того, спосіб, у який стаття 6 застосовується до апе-
ляційних та касаційних судів, має залежати від особливостей про-
цесуального характеру, а також до уваги мають бути взяті норми 
внутрішнього законодавства та роль касаційних судів у них (див., 
наприклад, «Monnel and Morris v. the United Kingdom», рішення від 
2 березня 1987 року, серія А, № 115, с. 22, § 56, а також «Helmers v. 
Sweden», рішення від 29 жовтня 1996 року, серія А, № 212-А, с.15, 
§ 31); вимоги до прийнятності апеляції щодо суті закону мають бути 
більш жорсткими, ніж для звичайної апеляційної скарги («Levages 
Prestations Services v. France», рішення від 23 жовтня 1996 року, Reports 
1996-V, с. 1544,§ 45).

25. Суд зазначає, що в цій справі, заявниця подала касаційну 
скаргу після того, як її справа була вирішена в судах першої та апе-
ляційної інстанції. Суд нагадує, що, як раніше зазначалося, касацій-
на скарга в українському цивільному процесі може розглядатися як 
ефективний судовий засіб в сенсі п. 1 статті 35 Конвенції стосовно 
тих рішень судів нижчих інстанцій, які постановлено після 29 чер-
вня 2001 року, і тому мав би бути використаним. (див. «Vorobyeva v. 
Ukraine» (dec.), № 27517/02, 17 грудня 2002 року). Такою була ситу-
ація заявниці, коли рішення апеляційного суду було прийняте 27 
лютого 2002 року.

26. Суд також зазначає, що клопотання заявниці стосовно доз-
волу на касаційне оскарження було визнано неприйнятним на під-
ставі того, що вона пропустила строк, визначений статтею 321 ЦПК. 
На думку Cуду, як і у справі «Osu v. Italy» (№ 36534/97, рішення від 
11 червня 2002 року), необхідно дослідити, чи можна вважати пере-
біг строку прогнозованим з погляду заявниці.

27. Суд не досліджує в цілому принцип негайного впливу про-
цесуальних змін на позови, що розглядаються (див. «Brualla Gуmez 
de la Torre v. Spain», раніше згадувана, § 35). Цей принцип також 
підтверджувався у справі «Vorobyeva v. Ukraine» (раніше згадувана), 
де заявниця не використала судові засоби, які були введені, доки її 
позов ще розглядався.
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28. Суд зазначає у даній справі, що за відсутності будь-яких 
перехідних чи таких, що мають зворотну силу вимог у змінених по-
ложеннях, заявниця могла обґрунтовано очікувати, що новий кін-
цевий строк буде перенесений на 4 травня 2002 року (через місяць 
після набуття змінами чинності). Суд вважає, що такий кінцевий 
строк був би передбачуваним для заявниці, оскільки вона мала б ще 
місяць, щоб подати свою апеляційну скаргу після набуття змінами 
чинності, навіть якщо цей новий кінцевий строк зменшив строк, 
передбачений старим ЦПК (тобто 27 травня 2002 року, через три мі-
сяці після проголошення рішення Вінницького апеляційного суду, 
на яке подавалась касаційна скарга).

29. Тим не менше, Суд звернув увагу, що жоден з вищезазначе-
них кінцевих строків не був перевищений заявницею, яка подала 
касаційну скаргу 26 квітня 2002 року. Незважаючи на це, 29 квітня 
2002 року Староміський районний суд відхилив скаргу заявниці, 
як подану з пропущенням строку на підставі нового закону від 4 
квітня 2002 року. Це означає, що положення нового закону могли 
застосовуватись ретроспективно у справі заявниці, вимагаючи від 
заявниці подати касаційну скаргу протягом місяця після рішення 
апеляційного суду (тобто 27 березня 2002 року), до того як зміни до 
закону набрали чинності. Суд сумнівається, що за таких обставин 
рішення суду першої інстанції від 29 квітня 2002 року, яке було 
залишене без змін апеляційною та касаційною інстанцією, може 
вважатися прогнозованими відповідно до внутрішнього законо-
давства.

30. Суд нагадує, що ретроспективність цивільного законодавст-
ва категорично не заборонено нормами Конвенції, і в даному разі 
може бути застосоване (див. mutatis mutandis, № 8531/79, рішення 
Комісії від 10 березня 1981 року, Decisions and Reports 23, сс. 203-
211). Тим не менше, коли питання стосується ефективного засобу 
правового захисту, цей засіб правового захисту має існувати з до-
статньою мірою певності (див. «Vorobyeva v. Ukraine», згадана вище). 
У зв’язку з цим, Суд дотримується думки, що застосування зворот-
ного в часі цивільного процесуального законодавства порушувати-
ме принцип юридичної визначеності і буде несумісним з норма-
ми закону, якщо він позбавляє особу доступу до засобів правового 
захисту, які мали б бути ефективними згідно з положеннями п. 1 
статті 35 Конвенції.

31. Суд нарешті зазначає, що природа процесуальних змін бу-
ла покликана прискорити цивільний процес та зменшити його за-
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гальну тривалість. Немає підстав вважати, що в цій справі намір 
був подібним, як у справі «Brualla Gуmez de la Torre v. Spain», тобто, 
спрямований на обмеження доступу до суду третьої інстанції певної 
категорії справ. Незважаючи на очевидно законну мету, на думку 
Суду, відхилення касаційної скарги заявниці не відповідало меті 
цих процесуальних змін.

Відповідно у справі мало місце порушення п. 1 статті 6 Кон-
венції.

II. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

32. Заявниця також посилається на статті 1 та 13 Конвенції що-
до тієї самої скарги, без будь-яких інших уточнень. Суд вважає, що 
скарга у цій частині повністю необґрунтована. Це означає, що вона 
явно необґрунтована і має бути відхилена на підставі §§ 3 та 4 стат-
ті 35 Конвенції.

III. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

33. Відповідно до статті 41 Конвенції:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

а. ШКода

34. Заявниця просила Суду присудити їй відшкодування шкоди 
без будь-якого обґрунтування чи визначення її вимог.

35. Суд, на засадах справедливості, присуджує заявниці 500 євро 
для відшкодування моральної шкоди.

в. сУдові витрати

36. Заявниця не подала жодних вимог за цим пунктом. Відповід-
но, Суд нічого не присуджує.
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с. пеня

37. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки (marginal lending rate) Європейського цент-
рального банку, до якої мають бути додані три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує скаргу щодо відсутності доступу до касаційного суду 
на підставі пункту 1 статті 6 Конвенції прийнятною, а решту зая-
ви – неприйнятною;

2. Вирішує, що було порушення статті 6 §1 Конвенції;
3. Вирішує,

(а) що протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане ос-
таточним згідно з пунктом 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач 
має виплатити заявниці 500 євро (п’ятсот євро) для відшкодування 
моральної шкоди;

(б) вищезазначена сума має бути конвертована в національній 
валюті держави-відповідача на дату розрахунку, а також суму будь-
якого податку, який може бути стягнуто з заявниці;

(с) після закінчення вищезазначених трьох місяців і до оста-
точного розрахунку на вказану суму нараховуватиметься відсоток у 
розмірі граничної позичкової ставки (marginal lending rate) Європей-
ського центрального банку, що діятиме протягом періоду несплати, 
плюс три відсотки (simple interest).

4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатис-
факції.

Учинено англійською мовою, повідомлено письмово 28 березня 
2006 року відповідно до пп. 2 та 3 статті 77 Регламенту.

С. Найсміт Ж.-П. Коста
секретар голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ДРУГА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ЖЕРдІН пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 53500/99)

Рішення

Страсбург 
21 лютого 2006 року

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

У справі «Жердін проти України»

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. Р. Тюрмен,

п. К. Юнґвірт,
пан В. Буткевич,
пані А. Мулароні,

пані Д. Йочєнє,
та п. С. Нейсміт, заступник секретаря секції,
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порадившись у нарадчій кімнаті 1 лютого 2006 р., виносить 
таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою (№ 53500/99), поданою проти Ук-
раїни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі – Конвенція), громадянином 
України паном Жердіним Віктором Юрійовичем (далі – заявник) 17 
березня 1999 року.

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповно-
важеним – пані З. Бортновською, а згодом її наступницею В. Лут-
ковською.

3. На підставі статті 6 § 1 Конвенції заявник скаржився на не-
справедливість провадження, оскільки рішення Краматорського 
міського суду від 13 квітня 2000 року, яке набрало законної сили, 
було скасоване в порядку нагляду президією Донецького обласного 
суду.

4. Заяву було передано до другої секції Суду (правило 52 § 1 
Регламенту Суду). В рамках цієї секції, відповідно до правила 26 § 1 
Регламенту Суду, було створено палату для розгляду справи (стаття 
27 § 1 Конвенції).

5. 1 листопада 2004 року Суд змінив склад своїх секцій (§ 1 
правила 25). Ця справа була передана до новоствореної другої секції 
(§ 1 правила 52).

6. 23 квітня 2002 року Уряд був запрошений надати свої заува-
ження щодо деяких аспектів заяви. Після цього ухвалою Суду від 1 
лютого 2005, заяву було визнано частково прийнятною.

7. Заявник і уряд надали свої зауваження щодо суті заяви.

ФАКТИ

8. Заявник народився 1961 року та проживає в м. Краматорську, 
Україна.

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

9. 13 квітня 2000 року Краматорський міський суд (далі – Кра-
маторський суд) зобов’язав ВАТ «Теплоенергомонтаж» (далі – ТЕМ) 
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виплатити на користь заявника заборгованість із заробітної плати в 
розмірі 5 949,11 грн.1

10. 27 липня 2000 року Донецький обласний суд (далі – ДОС) 
підтримав це рішення.

11. Згідно з документами, наданими Урядом, рішення від 13 
квітня 2000 року виконано повністю 30 листопада 2000 р. Виконавче 
провадження було закрите в той самий день.

12. 13 грудня 2000 року президія Донецького обласного суду за 
відповідним клопотанням адвокатів компанії про перегляд рішен-
ня в порядку нагляду задовольнила протест голови ДОС, скасувала 
рішення від 13 квітня 2000 року, ухвалу від 27 липня 2000 року та 
повернула справу в Краматорський суд на новий розгляд.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

13. Відповідне національне законодавство і практика, які сто-
суються процедури перегляду в порядку нагляду, викладені в прак-
тиці Суду (див. «Світлана Науменко проти України» № 41984/98, 
§ 65, рішення від 9 листопада 2004 року, «Трегубенко проти України» 
№ 61333/00, §§ 29-30, рішення від 2 листопада 2004 року, «Полто-
раченко проти України» № 77317/01, § 21, рішення від 18 січня 2005 
року).

ПРАВО

І. мЕЖІ СПРАВИ

14. Суд зазначає, що після визнання заяви прийнятною заявник 
знову пред’явив свої скарги, які були визнані Судом неприйнятни-
ми (див. «Жердін проти України» № 53500/99, ухвала щодо прийнят-
ності від 1 лютого 2005 року). Заявник також пред’явив нові скарги 
відповідно до статті 6 § 1 Конвенції щодо нібито несправедливого 
розміру компенсації, яку національні суди присудили стягнути на 
його користь з «ТЕМ» та відмови національних судів відновити його 
права. На підставі статей 8 і статті 5 Протоколу № 7 до Конвенції 
заявник надав нові скарги про нібито несправедливе рішення Кра-

1 1 122,97 євро
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маторського міського суду від 8 квітня 2003 року, яким його було 
зобов’язано сплачувати аліменти колишній дружині на утримання 
їхнього сина. Відповідно до статті 6 § 1 Конвенції заявник також 
скаржився щодо тривалості та чесності провадження, яке він ініцію-
вав проти ЖЕД.

15. Суд нагадує, що у своїй ухвалі щодо прийнятності цієї спра-
ви від 1 лютого 2005 року він визнав прийнятними скарги заявника 
відповідно до статті 6 § 1 Конвенції про скасування 13 грудня 2000 
року остаточного рішення від 13 квітня 2000 року, винесеного на йо-
го користь. Усі інші скарги заявника було визнано неприйнятними 
(див. згадану вище ухвалу «Жердін проти України»).

16. Суд зазначає, що межі розгляду Судом цієї справи обмежені 
скаргами, визнаними прийнятними. Оскільки Суд є зв’язаним своєю 
ухвалою щодо прийнятності, він не може розглядати щодо суті будь-
які інші скарги в межах цієї заяви (див. «L.C.B. v. the United Kingdom», 
рішення від 9 червня 1998 року, Збірник рішень та постанов 1998-ІІІ, 
§ 35). Тому Суд вирішує виокремити нові скарги заявника і розгля-
дати їх окремо як нову заяву (№ 14683/05).

ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

17. Уряд відзначив, що перегляд рішень судів, винесених на ко-
ристь заявника в порядку нагляду не порушували принципів верхо-
венства права і правової певності. Він стверджував, що протест не 
міг бути використаний свавільно, оскільки ця процедура була про-
зорою, передбачуваною і використовувалась громадянами як ефек-
тивний механізм оскарження судових рішень.

18. Заявник не погодився.
19. Суд зауважує, що рішення від 13 квітня 2000 року і ухвала 

від 27 липня 2000 року були скасовані постановою президії ДОС від 
13 грудня 2000 року за клопотанням, поданим відповідачем, а не 
заявником, до ДОС.

20. Беручи до уваги те, що рішення від 13 квітня 2000 року було 
остаточним і обов’язковим до виконання і, більше того, воно було 
виконане 30 листопада 2000 року державною виконавчою службою, 
Суд вважає, що скасування цього остаточного рішення порушило 
принципи верховенства права і правової певності (див. «Світлана 
Науменко проти України» № 41984/98, §§ 91-92, рішення від 9 листо-
пада 2004 року).
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21. Тому Суд вважає, що мало місце порушення статті 6 § 1 Кон-
венції в цьому зв’язку.

ІІ. зАСТОСУВАНЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

22. Стаття 41 Конвенції зазначає, що:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

а. ШКода та сУдові витрати

23. Заявник вимагав суму в 50 000 євро компенсації моральної 
шкоди та 577,90 грн.2 відшкодування судових витрат.

24. Уряд заперечив ці вимоги як такі, що є необґрунтованими.
25. Здійснюючи свою оцінку на засадах справедливості від-

повідно до статті 41 Конвенції, Суд присуджує заявникові 2.000 євро 
компенсації моральної шкоди. Суд також присуджує заявникові 90 
євро компенсації судових витрат, здійснених у зв’язку із проваджен-
ням у Суді.

B. пеня

26. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоє-
часної сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського 
центрального банку плюс три відсоткові пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Вирішує виокремити нові скарги заявника з цієї справи і роз-
глядати їх як окрему заяву;

2. Постановляє, що мало місце порушення статті 6 § 1 Кон-
венції;

3. Постановляє, що
(а) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане ос-

таточним згідно з § 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має 

2 90 євро.
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сплатити заявникові в українських гривнях за курсом на день здій-
снення платежу 2 000 (дві тисячі) євро компенсації моральної шко-
ди та 90 (дев’яносто) євро судових витрат, плюс будь-який податок, 
який може підлягати сплаті із зазначених сум;

(b) після вищезазначених трьох місяців і до остаточного розра-
хунку на названі суми нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського цент-
рального банку, що діятиме в період несплати, плюс три відсоткові 
пункти.

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 21 лютого 
2006 року відповідно до правила 77 § 2 та 3 Регламенту Суду.

С. Найсміт Ж.-П. Коста
секретар голова
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «тЕлІГА тА ІНШІ пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 72551/01)

Рішення

Страсбург 
21 грудня 2006 року

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

У справі «Теліга проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
пані С. Ботучарова,
п. К. Юнґвірт,

п. В. Буткевич,
пані М. Цаца-Ніколовська,
пані Р. Ягер,

п. Р. Марусте,
п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,



���

теліга та інШі проти України

порадившись у нарадчій кімнаті 27 листопада 2006 р., вино-
сить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу порушено за заявою (№ 72551/01), поданою проти Ук-
раїни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі – Конвенція) чотирма громадя-
нами України: пані Любов’ю Володимирівною Телігою – перша за-
явниця, паном Василем Федоровичем Замоздрою – другий заявник, 
пані Тетяною Григорівною Головатенко – третя заявниця та паном 
Володимиром Леонідовичем Білим – четвертий заявник (далі – за-
явники) 16 березня 2000 року.

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповнова-
женими – пані З. Бортновською, пані В. Лутковською та п. Ю. Зай-
цевим.

3. 20 лютого 2004 року Суд вирішив направити Уряду скарги 
за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та статтею 1 Першого 
протоколу до Конвенції. Відповідно до пункту 3 статті 29 Конвенції 
Суд вирішив розглядати питання щодо суті та прийнятності заяви 
разом.

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Перша заявниця народилась у 1949 році. Другий заявник на-
родився у 1946 році. Третя заявниця народилася у 1951 році. Чет-
вертий заявник народився у 1961 році. Всі заявники є громадянами 
України та проживають у місті Олександрія Кіровоградської області, 
Україна.

а. провадження стосовно анУлювання майнових УГод 
ват «олеКсандрійсьКий м’ясоКомбінат»

1. провадження, яке порушено прокуратурою

5. У 1994 році заявники володіли незначним відсотком акцій 
приватизованого ВАТ «Олександрійський м’ясокомбінат», колиш-
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нього державного підприємства (далі – ОМ). Вони вклали свої май-
нові сертифікати, видані державою, у статутний фонд ОМ. Разом 
заявники володіли 0,25 % акцій ОМ. Зокрема, перша заявниця во-
лоділа 109 акціями (0,15 % акцій ОМ), другий та третій заявники 
володіли 39 акціями (0,05 % акцій ОМ). Четвертий заявник також 
зробив подібні незначні внески в ОМ, але не зазначив кількості ак-
цій, якими володів.

6. 17 червня 1994 року ОМ було офіційно зареєстроване Кіро-
воградською районною радою як юридична особа.

7. 21 листопада 1997 року ОМ уклало з Кіровоградською облди-
рекцією ВАТ «Укрсоцбанк» (УСБ) договір застави на суму 1 000 000 
гривень, гарантією виконання зобов’язань за договором був майно-
вий комплекс ОМ.

8. 11 грудня 1997 року арбітражний суд «ad hoc» зобов’язав ОМ 
сплатити УСБ суму в розмірі 1018493,15 гривень як компенсацію за 
прострочення виплат за договором застави.

9. 12 грудня 1997 року УСБ продав майновий комплекс приват-
ній компанії «Ельдорадо».

10. У квітні 1998 року п’ятеро акціонерів ОМ (серед яких не було 
заявників), Т., П., К., М. та С., подали скаргу прокуророві Кіро-
воградської області щодо визнання недійсним договору між УСБ, 
ОМ та компанією «Ельдорадо», яка, за їх твердженням, порушила 
їхнє право власності. Вони також звернулися до прокурора з про-
ханням бути їх представником та ініціювати цивільне провадження 
в їхніх інтересах проти вищезазначених компаній.

11. 2 липня 1998 року Кіровоградський обласний арбітражний 
суд відхилив як необґрунтований протест прокурора Кіровоградсь-
кої області на рішення арбітражного суду «ad hoc» від 11 грудня 1997 
року.

12. У червні 1998 року прокурор Кіровоградської області подав 
позовну заяву в інтересах зазначених осіб Т., П., К., М. та С. до УСБ 
та компанії «Ельдорадо» щодо визнання недійсним вищезазначено-
го договору. (Податкова інспекція м. Кіровограда оскаржила договір 
купівлі-продажу майна УСБ, цю скаргу було долучено до позовів 
прокурора Кіровоградської області до ОМ).

13. 3 липня 1998 року Олександрійський міський суд задоволь-
нив позови прокурора та анулював забезпечений договір застави від 
21 листопада 1997 року, укладений ОМ, та договір від 12 грудня 
1997 року, укладений між УСБ та компанією «Ельдорадо». Він також 
зобов’язав повернути майно ОМ. Суд вирішив, що дійсна ціна забез-
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печеного майнового комплексу ОМ складає 12 478 649,00 гривень та 
не відповідає сумі, що була сплачена за нього компанією «Ельдора-
до». Це рішення не було оскаржене в касаційній інстанції, набрало 
законної сили та підлягало виконанню.

14. 21 вересня 1998 року голова Кіровоградського обласного суду 
призупинив виконавче провадження за рішенням від 3 липня 1998 
року в результаті відкриття провадження у порядку нагляду у справі 
на підставі внесеного ним протесту.

15. 7 жовтня 1998 року у результаті розгляду протесту голови 
Кіровоградського обласного суду президія Кіровоградського облас-
ного суду скасувала рішення Олександрійського суду від 3 липня 
1998 року та направила справу на новий розгляд. Зокрема, президія 
вирішила, що суд першої інстанції невірно оцінив обставини справи 
та невірно застосував норми процесуального й матеріального пра-
ва. Президія дала вказівку нижчестоящому суду повністю вивчити 
докази та обставини справи і прийняти законне та обґрунтоване рі-
шення, враховуючи зауваження президії. Член президії Кіровоград-
ського обласного суду висловив окрему думку у справі. Він не пого-
дився із скасуванням рішення від 3 липня 1998 року, яке вже набра-
ло законної сили та підлягало виконанню.

16. 27 жовтня 1998 року заступник Голови Вищого арбітражного 
суду відхилив протест голови Кіровоградського обласного арбітраж-
ного суду щодо перегляду в порядку нагляду рішення Кіровоградсь-
кого обласного арбітражного суду від 2 липня 1998 року.

17. 30 листопада 1998 року заступник Голови Верховного Су-
ду України відмовив у порушенні процедури перегляду в порядку 
нагляду постанови президії Кіровоградського обласного суду від 7 
жовтня 1998 року.

18. 29 березня 1999 року голова Кіровоградського обласного 
суду у межах своїх повноважень та в порядку ст. 133 ЦПК Украї-
ни вирішив передати справу на розгляд до Ленінського районного 
суду м. Кіровограда. 31 березня 1999 року справа була передана до 
Ленінського районного суду м. Кіровограда для подальшого розгля-
ду по суті.

19. 23 травня 1999 року прокуратура м. Олександрії закрила 
кримінальну справу за обвинуваченням керівництва ОМ у вчиненні 
шахрайства на підставі відсутності в їх діях складу злочину.

20. 7 червня 1999 року Ленінський районний суд м. Кіровограда 
відмовив у задоволенні позовів прокурора Кіровоградської області в 
інтересах акціонерів ОМ Т., П., К., М. та С.
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21. 22 грудня 1999 року президія Кіровоградського обласного су-
ду задовольнила протест заступника прокурора Кіровоградської об-
ласті та скасувала рішення від 7 червня 1999 року й повернула спра-
ву на новий розгляд. Зокрема, президія Кіровоградського обласного 
суду зазначила, що оскільки Ленінський суд не дотримувався вказі-
вок, що були викладені у попередньому рішенні (див. пункт 15), то 
ним були порушені норми процесуального та матеріального права. 
Президія також вирішила передати справу на розгляд до Кіровського 
районного суду м. Кіровограда (далі – Кіровський суд).

22. 13 липня 2000 року Кіровський суд на підставі ч. 4 ст. 221 
ЦПК України зупинив розгляд справи, оскільки в Олександрійсь-
кому суді тривали інші провадження, які могли б вплинути на ви-
рішення справи. Ці провадження стосувалися позову пані Г. В. Р., 
директора компанії «Ельдорадо», до ОМ, який стосувався тих самих 
обставин та предмета спору.

23. 21 серпня 2000 року заступник голови обласного суду пові-
домив голову Кіровського суду про необхідність прискорити розгляд 
справи.

24. 24 січня 2001 року прокуратура м. Олександрія відхилила 
клопотання заявниці щодо повторного порушення кримінальної 
справи.

25. 2 березня 2001 року голова Кіровоградського обласного су-
ду відхилив скаргу заявників, подану до Голови Верховного Суду 
України, щодо перегляду справи у порядку нагляду. Зокрема, він 
зазначив, що оскільки остаточного рішення у справі винесено не бу-
ло, то відповідно до ст. 327 ЦПК України немає підстав порушувати 
перегляд справи в порядку судового нагляду.

26. 4 квітня 2001 року суддя К. Олександрійського суду повідо-
мив заявників, що справу не було розглянуто по суті у зв’язку з над-
мірним обсягом роботи суду (суддя К. зазначив, що розглянув 140 
цивільних та 17 кримінальних справ за останні три місяці). Також 
заявникам повідомили, що директор компанії «Ельдорадо» двічі, 3 
та 15 березня 2001 року, звертався з клопотаннями щодо відкладен-
ня розгляду справи, оскільки вона розглядається іншими органами.

27. 13 червня 2001 року Олександрійський суд залишив справу за 
позовом пані Г. В. Р. без розгляду, у зв’язку із її неявкою у судове за-
сідання. Суд також встановив, що про дату та місце слухання справи 
її було поінформовано належним чином.
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28. 7 вересня 2001 року пані Г. В. Р. подала нові скарги до Олек-
сандрійського суду проти ОМ щодо отримання компенсації за ма-
теріальну та моральну шкоду, завдану її майну.

29. 11 вересня 2001 року районна прокуратура м. Кіровограда 
повідомила заявників про можливість подати позов у їх справі до 
Кіровського суду. Пізніше їм також повідомили, що 13 червня 2001 
року позовна заява пані Г. В. Р. була залишена без розгляду (див. 
п. 27) і що немає перешкод для розгляду справи по суті в Кіровсь-
кому суді.

30. 12 листопада 2001 року виконуючий обов’язки голови Кіро-
воградського обласного апеляційного суду (далі – Апеляційний суд) 
надав вказівку голові міського суду Кіровського району м. Кіро-
вограда забезпечити розгляд справи заявників протягом розумного 
строку. Він також зазначив, що відповідний суддя повинен буде на-
дати пояснення кваліфікаційній комісії за скаргою заявників на те, 
що позов прокурора до ОМ розглядався Кіровським судом протягом 
нерозумного строку.

31. 5 грудня 2001 року голова Кіровського суду повідомив за-
явників, що провадження, стосовно яких заявники подали скарги, 
були зупинені (див. п. 12 вище) 13 червня 2000 року з огляду на ре-
зультат проваджень, розпочатих пані Г. В. Р., які розглядалися Олек-
сандрійським судом.

2. судові провадження першої заявниці

32. 26 грудня 2001 року перша заявниця звернулась до Кіровсь-
кого суду з позовом до компанії «ТОВ Ельдорадо-ОМ» щодо визнан-
ня недійсним зазначеного вище договору купівлі-продажу.

33. 7 лютого 2002 року прокурор Кіровоградської області за-
пропонував об’єднати в одне провадження позов першої заявниці 
та позов, який 17 червня 1998 року прокуратура подала в інтересах 
держави та акціонерів ОМ Т., П., К., М. та С.

34. 15 квітня 2002 року прокурор Кіровоградської області пові-
домив заявників, що він звернувся з клопотанням до Кіровсько-
го суду щодо поновлення розгляду справи, що була призупинена 13 
червня 2000 року (див. п. 22).

35. 16 квітня 2002 року голова Апеляційного суду вирішив пе-
редати справу на розгляд до Ленінського районного суду м. Кіро-
вограда.
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36. 17 квітня 2002 року справу було передано до Ленінського 
суду.

37. 29 квітня 2002 року Олександрійський суд надіслав пові-
домлення до Ленінського суду про те, що рішенням від 13 червня 
2001 року в задоволенні позовних вимог пані Г. В. Р. та інших від-
мовлено.

38. 30 квітня 2002 року Ленінський суд об’єднав позовні заяви 
першої заявниці та прокурора до компанії «Ельдорадо» та УСБ в од-
не провадження. У той самий день суддя відновив розгляд справи.

39. 14 травня 2002 року суд відклав судове засідання у зв’язку з 
неявкою сторін.

40. 3 червня 2002 року голова Кіровського суду повідомив першу 
заявницю, що судове засідання у справі досі відкладене. Він також 
повідомив, що матеріали справи були передані до Ленінського суду 
для вивчення у зв’язку з розглядом іншої справи.

41. 25 липня 2002 року розгляд справи було призупинено у 
зв’язку з неявкою сторін до суду.

42. 8 і 29 листопада та 24 грудня 2002 року суд призупинив слу-
хання у справі у зв’язку з неявкою сторін до суду.

43. 22 січня 2003 року Ленінський суд завершив розгляд справи 
в частині позову прокурора (оскільки акціонери Т., П. та М. відкли-
кали свої позови, а інші два акціонери були вочевидь не зацікавлені 
в судовому розгляді справи). Справа за позовом, поданим першою 
заявницею, залишалася невирішеною.

44. 24 лютого 2003 року суд переніс розгляд справи на 17 березня 
2003 року у зв’язку з неявкою до суду представника відповідача.

45. 17 березня 2003 року Ленінський суд звернувся з проханням 
до голови Апеляційного суду передати справу до Олександрійського 
суду, оскільки сторони знову не з’явилися до суду.

46. 19 березня 2003 року Апеляційний суд передав справу за 
позовом першої заявниці до «Ельдорадо» та ОМ в Олександрійський 
суд на розгляд по суті.

47. 7 квітня 2003 року Апеляційний суд поінформував першу за-
явницю про те, що справу було передано до Олександрійського суду 
(згідно зі ст. 133 ЦПК України). Того ж дня суддя Олександрійського 
суду запропонував сторонам зустрітися для вирішення справи.

48. 17 квітня 2003 року суддя Олександрійського суду вирішив 
призначити розгляд справи на 27 травня 2003 року.

49. 27 травня та 10 червня 2003 року слухання справи було від-
кладено у зв’язку з неявкою відповідача до суду.
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50. 10 липня 2003 року Господарський суд м. Кіровограда визнав 
ОМ банкрутом.

51. 19 серпня та 1 вересня 2003 року відповідач знову не з’явився 
до суду.

52. 17 вересня 2003 року Олександрійський суд відмовив у за-
доволенні позову першої заявниці, оскільки минув строк позовної 
давності. Суд встановив, що заявниця подала позов більше ніж через 
три роки після укладення договору.

53. 14 листопада 2003 року Олександрійський суд зобов’язав пер-
шу заявницю сплатити судове мито.

54. 8 грудня 2003 року суддя Олександрійського суду відмовив 
першій заявниці в прийнятті апеляційної скарги, оскільки вона не 
сплатила державне мито для її подання.

55. 5 лютого та 22 квітня 2004 року Апеляційний суд скасував 
рішення Олександрійського суду від 14 листопада та від 8 грудня 
2003 року та направив справу на новий розгляд.

56. 26 лютого 2004 року Олександрійський суд відхилив скаргу 
першої заявниці у зв’язку з тим, що вона не дотримувалася вимог її 
належного подання, а саме – не надала копію скарги.

57. 4 березня 2004 року заявниця надала копію своєї скарги.
58. 1 квітня 2004 року Апеляційний суд прийняв скаргу до роз-

гляду.
59. 22 квітня 2004 року Апеляційний суд скасував рішення від 

17 вересня 2003 року й направив справу на новий розгляд до Олек-
сандрійського суду в новому складі.

60. 21 травня 2004 року перша заявниця внесла зміни до свого 
позову.

61. 2 липня 2004 року Олександрійський суд завершив розгляд 
справи. Зокрема, суд встановив, що перша заявниця не є стороною 
вищезазначеного майнового договору.

62. 10 березня 2005 року Апеляційний суд скасував це рішення 
та направив справу на розгляд по суті.

63. 22 травня 2006 року Олександрійський суд відмовив у задово-
ленні позову першої заявниці до «Ельдорадо» та УСБ щодо визнання 
незаконності забезпечення та договору купівлі-продажу майна ОМ.

64. 7 червня 2006 року районний прокурор м. Кременчука поін-
формував першу заявницю про те, що кримінальна справа, поруше-
на за фактом шахрайства при продажу майна ОМ, досі триває.

65. 9 червня 2006 року перша заявниця подала апеляційну скар-
гу на рішення від 22 травня 2006 року.
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66. 17 липня 2006 року пан Г., суддя Апеляційного суду, відмо-
вився прийняти апеляційну скаргу першої заявниці, оскільки суд 
першої інстанції не зобов’язав сплатити судове мито для подання 
скарги (відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про де-
ржавний податок» державне мито складає 1 % від ціни позову або 
від 3 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Спра-
ву повернули до Олександрійського суду для прийняття рішення 
щодо сплати судового мита, яке мало бути винесене до 28 серпня 
2006 року.

67. Справа досі знаходиться у провадженні судів України.

B. сУдовий розГляд Щодо виКонання ріШень проти ом 
на Користь перШої заявниці

68. 28 червня 1998 року Олександрійський суд зобов’язав ОМ 
виплатити першій заявниці борг із заробітної плати в сумі 767,28 
гривень.

69. У січні 2004 року перша заявниця подала цивільний позов 
проти державної виконавчої служби м. Олександрії про визнання 
незаконним невиконання рішення, винесеного на її користь.

70. 27 грудня 2004 року Олександрійський суд розглянув позов 
першої заявниці та зобов’язав державну виконавчу службу м. Олек-
сандрія виплатити їй 1 383 гривень як компенсацію за матеріальну 
та моральну шкоду.

71. 12 квітня 2005 року Апеляційний суд скасував це рішення та 
направив справу на новий розгляд.

72. Справа досі знаходиться у провадженні суду першої інстанції.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

а. КонститУція УКраїни 1996 роКУ

73. Відповідні положення Конституції України наступні: Основ-
ними засадами судочинства є:

1) законність;
8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, 
крім випадків, встановлених законом;
9) обов’язковість рішень суду.
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Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах 
окремих судових юрисдикцій.

B. заКон УКраїни «про внесення змін 
до цивільно-процесУальноГо КодеКсУ УКраїни» 

від 21 червня 2001 роКУ

74. Відповідні положення Закону від 21 червня 2001 року на-
ступні:

II. Перехідні положення

1. Цей Закон набуває чинності з 29 червня 2001 року.
3. Цивільні справи, які до 29 червня 2001 року надійшли для касаційно-
го розгляду, вирішуються в порядку, визначеному для розгляду апеля-
ційних скарг.
4. Справи з протестами на судові рішення, внесені до 29 червня 2001 
року, направляються до Верховного Суду України для розгляду в каса-
ційному порядку.
5. Рішення, які станом на 29 червня 2001 року набрали чинності, можуть 
бути оскаржені в касаційному порядку протягом трьох місяців.

ПРАВО

I. ПОПЕРЕДНІ зАУВАЖЕННЯ

A. четвертий заявниК

75. Суд зазначив, що останній та єдиний лист, що надійшов 
від четвертого заявника, датований 10 серпня 2000 року. Далі суд 
відмітив, що 10 липня 2003 року перша, другий та третя заявники 
направили листа, в якому твердили, що вони є єдиними заявниками 
у справі.

76. Керуючись п. 1 (а) ст. 37 Конвенції, Суд вирішив, що чет-
вертий заявник не має наміру вимагати розгляду його скарги. Крім 
того, відповідно до п. 1 ст. 31 in fine, Суд не виявив жодних особ-
ливих обставин відносно поваги до прав людини, які визначені в 
Конвенції та протоколах до неї, які б вимагали подальшого розгляду 
його скарги.
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B. межі розГлядУ справи

77. 12 липня 2005 року перша заявниця подала додаткову но-
ву скаргу до суду про невиконання рішення, прийнятого 28 липня 
1998 року Олександрійським міським судом на її користь проти ОМ, 
приватизованої компанії. На думку Суду, ця скарга не стосується 
первинної скарги, яку було подано до Суду півтора роки тому та яку 
сторони вже прокоментували. Отже, Суд вважає, що наразі немає 
потреби розглядати окремо ці питання (справа «Пиряник проти Ук-
раїни», № 75788/01, пп. 19 – 20, від 19 квітня 2005 року).

II. ПРИЙНЯТНІСТь

78. Перша, другий та третя заявники скаржилися на надмірно 
довгий розгляд їх цивільної справи. Вони також зазначали, що за 
відсутності засобів юридичного захисту не могли поскаржитися на 
надмірно довгий розгляд справи і мали обмежений доступ у суди 
України. Вони посилалися на п. 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції, 
відповідно до яких:

«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, вста-
новленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру».

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

79. У подальшому скаржники заявляли про порушення ст. 1 
Першого протоколу до Конвенції. Вони зазначали, що акції ОМ, 
які їм належали, втратили свою цінність у результаті незаконних 
фінансових угод, що укладалися керівництвом ОМ. Згідно з цим 
положенням:

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в 
інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними 
принципами міжнародного права».



���

теліга та інШі проти України

«Проте попередні положення жодним чином не обмежують право де-
ржави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб 
здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загаль-
них інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або 
штрафів».

а. сКарГи, подані дрУГим та третьою заявниКами

80. Уряд зазначив, що скарги гр. Заморозда та гр. Головатенко 
повинні бути визнані неприйнятними, оскільки вищезазначені осо-
би не є сторонами судового розгляду щодо визнання недійсними 
майнових угод ОМ. Тому їх позови відповідно до п. 1 ст. 6 та ст. 13 
Конвенції мають бути відхилені як такі, що не відповідають ratione 
personae положенням Конвенції згідно зі статтею 34 Конвенції. Ці 
скарги, які були подані на підставі ст. 1 Першого протоколу до Кон-
венції, мають бути відхилені відповідно до пп. 1 та 4 ст. 35 Конвенції 
в зв’язку з тим, що заявники не використали всі національні засоби 
юридичного захисту.

81. Заявники не погодилися з таким рішенням. Зокрема, вони 
зазначали, що прокурор, який діяв в інтересах п’яти акціонерів ОМ 
Т., П., К., М. та С. (див. п. 10), не виключає зацікавленості інших 
акціонерів в результаті розгляду справи.

82. Суд зазначає, що позови прокурора, об’єднані з позовами 
Податкової інспекції (див. п. 12), були подані в інтересах вищеза-
значених акціонерів посадовою особою (див. справу «Меріт проти 
України», № 6656/01, п. 63, від 30 березня 2004 року), яка мала пра-
во втрутитися для захисту конституційних прав певних акціонерів, 
держави та громадських інтересів. Спір у справі стосувався «визна-
чення цивільних прав та обов’язків» акціонерів Т., П., К., М., С., які 
inter alia звернулися з проханням до прокурора представляти їхні 
інтереси та від початку брали участь у провадженні (див. п. 10).

83. Відповідно до цього, Суд знов повторює, що особа не мо-
же скаржитися на порушення своїх прав у судовому процесі, сторо-
ною якого вона не була, навіть якщо вона і була одним з акціонерів 
компанії, якої стосується справа (див., наприклад, «F. Santos Lda. 
and Fachadas проти України», № 49020/99, від 19 вересня 2000 року; 
«Носов проти Росії», № 30877/02, від 20 жовтня 2005 року). Беручи 
до уваги, що другий та третя заявники не були сторонами у справі 
про визнання недійсними майнових угод ОМ, Суд вважає, що вони 
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не зазнали шкоди, яку вони заявляють (див. «Federation chretienne 
des temoins de Jehovah de France v. France» (dec), № 53430/99, ECHR 
2001-XI).

84. Згідно з цим рішенням скарги, подані другим та третім за-
явниками, мають бути відхилені як такі, що не відповідають ratione 
personae, відповідно до пп. 3 та 4 ст. 35 Конвенції.

B. сКарГи, подані перШою заявницею

85. Уряд стверджував, що скарга першої заявниці відповідно до 
п. 1 статті 6 та статті 13 Конвенції також має бути визнана непри-
йнятною, оскільки вона була приєднана до вищезазначених справ 
лише в грудні 2001 року, і що ця частина провадження, яка оскар-
жується, не була безпідставно довгою. Згідно зі скаргами заявни-
ці, поданими на підставі ст. 1 Першого протоколу, вони мають бути 
відхилені відповідно до статті 34 Конвенції, оскільки заявниця була 
акціонером, що володів меншістю акцій ОМ.

86. Заявниця не погодилась. Зокрема, вона зазначила, що той 
факт, що прокурор розпочав справу від імені п’яти акціонерів ОМ, 
не виключає зацікавленість інших акціонерів у судовому процесі. 
У зауваженнях стосовно скарг, поданих на підставі ст. 1 Першого 
протоколу, заявниця стверджувала, без посилання на будь-які фак-
ти або документи, що майнові угоди ОМ спричинили значне знеці-
нення її акцій.

C. оцінКа сУдУ

87. По-перше, щодо скарги заявника, поданої на підставі ст. 1 
Першого протоколу Конвенції, Суд зазначає, що заявниця, як влас-
ник меншості акцій ОМ (0,15 %) (див п. 6), не може заявляти, що 
відносно неї були порушені положення ст. 1 Першого протоколу в 
результаті дій, вчинених відносно майна компанії (див. «Penton v. 
Turkey», № 24463/94, від 14 квітня 1998 року), оскільки порушен-
ня корпоративної таємниці можливе лише при наявності особливих 
обставин (див. «Agrotexin v. Greece», судове рішення від 24 жовтня 
1995 року, серія A № 330 A, п. 66). Суд не виявив жодних особливих 
обставин у цій справі. Він відповідно вирішує, що ця частина скар-
ги першої заявниці повинна бути відхилена відповідно до статті 34 
Конвенції як несумісна з ratione personae.
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88. Відносно п. 1 статті 6 Конвенції Суд зазначає, що сторони 
не заявляли про її застосування стосовно того, чи стосується спір 
«визначення прав та обов’язків цивільного характеру». Суд відповід-
но розгляне справу, виходячи з того, що це положення є застосову-
ваним.

89. Суд вважає, з огляду на заяви сторін, що скарга першої за-
явниці, подана на підставі п. 1 статті 6 та статті 13 Конвенції щодо 
необґрунтованої тривалості розгляду справи та недостатності засобів 
юридичного захисту, порушує серйозні питання фактів та права від-
повідно до Конвенції, встановлення яких вимагає розгляду спра-
ви по суті. Суд доходить висновку, що ці скарги не є вочевидь не-
обґрунтованими відповідно до п. 3 ст. 35 Конвенції. Інших підстав 
для визнання їх неприйнятними встановлено не було. Відповідно 
вони мають бути визнані прийнятними.

III. ЩОДО СУТІ

а. стверджУвані порУШення п. 1 ст. 6 Конвенції

90. Уряд стверджував, що не було значних затримок розгляду 
справи з вини судів України. Зокрема, було зазначено, що затримки 
розгляду справи у квітні – грудні 2002 року відбулися з вини заяв-
ниці.

91. Заявниця не погодилася з цим. Зокрема, вона зазначила, що 
суди України затягували слухання по справі.

92. Суд встановлює, що період, який розглядається, почався 
26 грудня 2001 року, коли перша заявниця подала скаргу у своїх 
інтересах. Суд зазначає, що справа ще й досі знаходиться у провад-
женні суду першої інстанції більше ніж чотири роки та одинадцять 
місяців.

93. Суд нагадує, що «розумність» тривалості судового розгляду 
має визначатись з огляду на обставини справи й наступні критерії: 
складність справи, поведінка заявника та компетентних органів та 
важливість предмета позову для заявниці у справі (див. «Світлана 
Науменко проти України», № 41984/98, п. 77, від 9 листопада 2004 
року).

94. Суд вважає, що предмет судового розгляду не був особливо 
складним.
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95. Щодо поведінки заявниці Суд не виявив значних затримок, 
спричинених поведінкою заявниці. Крім того, Уряд не надав доказів 
такої поведінки заявниці. Суд також зазначив, що затримки судо-
вого розгляду з вини заявниці стосуються періодів, коли слухання 
відкладалися п’ять разів через те, що і заявниця, і відповідач не 
з’являлися до суду (див. пп. 38, 40 та 41). Ці затримки в сумі скла-
дають шість місяців, і органи влади не відповідальні за них. Вони 
також не можуть відповідати за відкладення розгляду справи на чо-
тири місяці у зв’язку з неявкою відповідача на п’ять слухань (див. пп. 
48 та 50). Однак вони мали б вчинити відповідні дії для забезпечен-
ня присутності відповідача в суді або продовжити розгляд справи за 
відсутності відповідача.

96. Суд зазначив, що були певні затримки з вини органів судової 
влади, спричинені багаторазовими направленнями справи на новий 
розгляд з Апеляційного суду до судів першої інстанції та передан-
ня справи з одного суду до іншого. Зокрема, зазначено, що справа 
направлялася на новий розгляд тричі Апеляційним судом та двічі 
судом першої інстанції (див. пп. 35, 45, 58 та 61).

97. На завершення, з огляду на обставини справи, тривалість 
судового розгляду з грудня 2001 року і до сьогоднішнього часу, тобто 
протягом чотирьох років та одинадцяти місяців, Суд вирішує, що 
мала місце безпідставна затримка в розгляді справи заявниці.

98. Відповідно було порушення п. 1 статті 6.

B. стверджУване порУШення ст. 13 Конвенції

99. На завершення перша заявниця скаржилася, що в Україні 
немає ефективних заходів юридичного захисту, які б могли бути ви-
користані для отримання компенсації за надмірно довгий судовий 
розгляд цивільної справи. Заявниця посилалася на статтю 13 Кон-
венції.

100. Уряд зазначив, що перша заявниця мала можливість вико-
ристати різні процесуальні засоби в суді, що розглядав справу, для 
прискорення її розгляду. Наприклад, у разі неявки відповідача до 
суду заявниця могла вільно вимагати розгляду справи без його участі 
або вимагати від представників відповідача з’явитися до суду. Уряд 
дійшов висновку, що не було порушено статтю 13 Конвенції в час-
тині відсутності ефективних засобів захисту скарг заявниці на під-
ставі п. 1 статті 6 Конвенції щодо тривалості судового розгляду.
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101. Суд знову зазначає, що стаття 13 гарантує ефективні засоби 
юридичного захисту національними органами влади за порушен-
ня вимог п. 1 статті 6 розглянути справу в розумний строк (див. 
«Kudia v. Poland», № 30210/96, п. 156, ECHR 2000-XI). Суд зазначає, 
що «ефективним» є той засіб, який може бути використаний або 
для прискорення винесення рішення судом, що розглядає справу, 
або щоб стороні судового процесу була виплачена відповідна ком-
пенсація за затримки, які мали місце (див. «Кудла проти Польщі», 
пп. 157 – 159). Крім того, засіб, встановлений статтею 13, має бути 
правильно «ефективним» як практично, так і юридично («Кудла про-
ти Польщі», № 30210/96, п. 157, ECHR 2000-XI). Існування такого 
засобу має бути достатньо визначено не тільки в теорії, але й на 
практиці. В іншому разі йому не вистачатиме ознак доступності та 
ефективності (див. inter alia, «Mifsud проти Франції» (dec.) [GC], no. 
57220/00, ECHR 2002-VIII).

102. Щодо засобів захисту, зазначених вище, і з огляду на устале-
ну практику Суду з питань тривалості судового розгляду, Суд зазна-
чає, що Уряд не пояснив, яким чином використання таких засобів 
могло прискорити провадження у справі або як це могло дозволити 
отримати компенсацію за затримки розгляду справи, яка тривала. 
Крім того, Уряд не навів прикладу з практики національних судів, 
щоб довести, що такі дії сторони є успішними. Суд також зазначає, 
що лист виконуючого обов’язки голови Кіровоградського обласного 
суду від 12 листопада 2001 року ніяк не вплинув на подальші судові 
розгляди (див. п. 30).

103. За цих обставин Суд вважає, що не було в достатній мірі 
встановлено, що застосування засобів юридичного захисту, запропо-
нованих Урядом, забезпечило б виплату компенсації першій заявни-
ці у зв’язку з тривалістю судового розгляду (див. «Єфименко проти 
України», № 55870/00, п. 64, від 18 липня 2006 року).

104. Таким чином, Суд вирішує, що мало місце порушення стат-
ті 13 Конвенції в частині відсутності ефективних та доступних за-
собів юридичного захисту щодо скарги першої заявниці з приводу 
тривалості розгляду справи.

IV. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

105. У статті 41 зазначено:
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«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

а. ШКода

106. Перша заявниця вимагала 80 000 гривень втраченої вигоди, 
60 000 гривень втраченого прибутку та 1 200 гривень річної допомо-
ги. Також заявниця вимагала сплатити їй відшкодування моральної 
шкоди у розмірі 100 000 гривень.

107. Уряд зазначив, що вимоги про відшкодування матеріаль-
ної шкоди були необґрунтованими та надмірними. Уряд звернувся з 
проханням до Суду визначити розмір компенсації на засадах спра-
ведливості відповідно до практики Суду.

108. Суд не призначає виплати з відшкодування матеріальних 
збитків, які вимагала перша заявниця, оскільки немає обґрунтуван-
ня того, що ця шкода випливає з констатованого порушення норм 
Конвенції. Однак Суд вважає, що перша заявниця може вважатися 
такою, що зазнала моральних страждань від непомірної тривалості 
розгляду справи. Тому Суд на засадах справедливості присуджує за-
явниці 1 700 євро за завдану моральну шкоду.

B. сУдові витрати

109. Перша заявниця не заявляла вимог про відшкодування 
витрат, понесених в результаті розгляду справи Судом чи судами 
України.

110. Відповідно Суд нічого не присуджує в цій частині (див. «Дуль-
ський проти України», № 61679/00, п. 100, від 1 червня 2006 року).

C. пеня

111. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розмі-
ру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, 
плюс три відсотки.
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на цих підставах суд одностайно

1. Вирішує виключити скаргу четвертого заявника зі списку 
справ, що розглядаються;

2. Визнає прийнятними скарги першої заявниці в частині, що 
стосується надмірної тривалості судового розгляду та відсутності за-
собів юридичного захисту, та відхиляє решту вимог, викладених у 
заяві;

3. Постановляє, що мало місце порушення п. 1 статті 6 Кон-
венції;

4. Постановляє, що мало місце порушення статті 13 Конвенції;
5. Постановляє, що:

(а) протягом трьох місяців з дати, коли це рішення стане ос-
таточним, відповідно до п. 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач 
має сплатити першій заявниці 1 700 євро (одна тисяча сімсот євро) 
за завдану моральну шкоду та будь-який податок, що може підляга-
ти сплаті з зазначеної суми;

(б) вищезазначена сума має бути конвертована в національну 
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(в) після зазначеного тримісячного строку і до повного розра-
хунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, 
яка діятиме в цей період, плюс три відсотки;

6. Відхиляє решту скарг першої заявниці щодо справедливої са-
тисфакції.
Вчинено англійською мовою і повідомлено в письмовій формі 21 
грудня 2006 року відповідно до пп. 2 та 3 правила 77 Регламенту 
Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ГРАБЧУК пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 8599/02)

Рішення

Страсбург 
21 вересня 2006 року

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

У справі «Грабчук проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані M. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
п. Дж. Боррего Боррего,
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пані Р. Ягер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 30 серпня 2006 р., виносить 

таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою (№ 8599/02), по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянкою 
України Марією Михайлівною Грабчук (далі — заявниця) 23 жовтня 
2001 року.

2. Уряд України (далі — Уряд) був представлений його уповно-
важеними — пані В. Лутковською та п. Ю. Зайцевим.

3. 5 липня 2005 року Суд визнав заяву частково неприйнятною 
та вирішив комунікувати скарги за п. 2 ст. 6 та ст. 13 Конвенції сто-
совно дотримання презумпції невинуватості заявниці та наявності 
ефективних засобів захисту. На підставі положень п. 3 ст. 29 Кон-
венції Суд вирішив розглядати питання щодо прийнятності та суті 
заяви одночасно.

4. 1 квітня 2006 року ця справа була передана в новостворену 
п’яту секцію (п. 5 правила 25 та п. 1 правила 52 Регламенту Суду).

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Заявниця, 1949 року народження, мешкає в селі Ліски Волин-
ської області, Україна.

6. У 1993–1994 роках заявниця працювала директором кафе у 
м. Володимир-Волинському Волинської області, Україна.

A. Кримінальне провадження проти заявниці

7. 14 лютого 1995 року проти заявниці було порушено кримі-
нальну справу за обвинуваченням у розкраданні державного майна 
(ч. 1 ст. 84 Кримінального кодексу України).
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8. 6 червня 1995 року заявниці було пред’явлено обвинувачення 
в розкраданні державного майна в особливо великих розмірах (ч. 1 
ст. 86 Кримінального кодексу України). Того ж дня її було заареш-
товано.

9. 9 червня 1995 року заявницю було звільнено з-під варти під 
заставу та підписку про невиїзд.

10. 26 грудня 1997 року кримінальну справу проти заявниці було 
закрито за недоведеністю участі у вчиненні злочину.

11. 13 липня 1999 року Володимир-Волинський міжрайонний 
прокурор скасував постанову від 26 грудня 1997 року та направив 
справу для подальшого розслідування.

12. Постановою від 5 жовтня 1999 року кримінальну справу про-
ти заявниці було частково закрито за недоведеністю її участі у вчи-
ненні злочину та частково у зв’язку із закінченням строків давності. 
Слідчим не було доведено, що заявниця здійснювала розкрадання, 
проте він дійшов висновку, що її дії можуть бути класифіковані як 
халатність, що складало злочин відповідно до статті 167 Криміналь-
ного кодексу України в редакції, яка діяла на той час (див. п. 27). 
Однак, враховуючи те, що строк давності притягнення заявниці до 
відповідальності за халатність минув, кримінальну справу за цим 
обвинуваченням було закрито у зв’язку із закінченням строків дав-
ності.

13. 22 жовтня 1999 року заявниця подала скаргу до прокурора 
Володимир-Волинського району на рішення від 5 жовтня 1999 року. 
Цю скаргу було відхилено. Заявниця звернулась до суду.

14. 22 грудня 1999 року Володимир-Волинський районний суд 
задовольнив скаргу заявниці та скасував рішення від 5 жовтня 1999 
року. Суд зазначив, що кримінальну справу може бути закрито за не-
реабілітуючих обставин, наприклад, у зв’язку із закінченням строків 
давності, лише за згодою обвинуваченої особи. Оскільки заявниця 
ніколи не погоджувалась на закриття справи на цій підставі, розслі-
дування слід було продовжити.

15. 29 лютого 2000 року слідчий закрив кримінальну справу на 
тих же підставах, що і в попередній раз.

16. 3 листопада 2000 року той самий суд за скаргою заявниці 
скасував це рішення та направив справу на новий розгляд.

17. 4 грудня 2000 року кримінальну справу проти заявниці було 
закрито за недоведеністю її участі у вчиненні злочину. В той же час 
у постанові про закриття кримінальної справи проти заявниці слід-
чий зазначив, що суди скасували попередні постанови про закриття 
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кримінальної справи за нереабілітуючих підстав, оскільки заявниця 
не погоджувалась. На думку слідчого, у згоді заявниці не було не-
обхідності, тому що, хоча її поведінка може бути кваліфікована як 
халатність, кримінальну справу проти неї не може бути порушено, 
оскільки переслідування її в судовому порядку неможливе через сп-
лив строків давності, а її саму через це не може бути визнано обви-
нуваченою. Відповідно слідчий дійшов такого висновку:

«У діях Марії Михайлівни Грабчук є склад злочину, передбачений стат-
тею 167 Кримінального кодексу України, тобто халатність, у вчиненні 
якого вона визнала себе винною. Враховуючи, що з моменту вчинення 
нею даного злочину минули строки давності притягнення до кримі-
нальної відповідальності, кримінальна справа за статтею 167 Кримі-
нального кодексу України не може бути порушена у зв’язку із закінчен-
ням строків давності…»

18. Заявниця оскаржила рішення від 4 грудня 2000 року, ствер-
джуючи, що її винуватість має бути доведена судом відповідно до 
статті 62 Конституції України. Вона також скаржилась, що закриття 
кримінальної справи проти неї за нереабілітуючих підстав позбави-
ло її права на отримання компенсації за вчинення незаконних дій 
проти неї.

19. 26 квітня 2001 року Володимир-Волинський місцевий суд 
відхилив скаргу заявниці на рішення від 4 грудня 2000 року. У рі-
шенні суд, зокрема, зазначив таке:

«Як убачається з матеріалів кримінальної справи щодо Грабчук М.М. 
і постанови начальника слідчого відділення Володимир-Волинського 
МВ УМВСУ у Волинській області від 4 грудня 2000 року, в діяннях Граб-
чук М.М. вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 167 Криміналь-
ного кодексу України, і що у вчиненні цього злочину вона визнавала 
себе винною.

Згідно із санкцією ст. 167 Кримінального кодексу України, що діяла в 
редакції протягом 1993–1994 років … за цей злочин могло бути призна-
чено позбавлення волі на строк не більше двох років.

Згідно зі ст. 48 ч. 1 п. 2 Кримінального кодексу України особу не може 
бути притягнуто до кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинен-
ня нею злочину, за який згідно із законом може бути призначено поз-
бавлення волі на строк не більше 2-х років, минуло три роки.
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Згідно зі ст. 6 ч. 1 п. 3 кримінальну справу не може бути порушено, а по-
рушена справа підлягає закриттю за закінченням строків давності.
Отже, при названих вище обставинах кримінальну справу щодо обви-
нувачення Грабчук М. М. за ст. 167 Кримінального кодексу України не 
може бути порушено у зв’язку із закінченням строків давності притяг-
нення її до кримінальної відповідальності».

Це рішення не було оскаржене.

B. цивільне провадження Щодо Компенсації

20. У невизначену дату заявниця звернулася з позовом до Воло-
димир-Волинського міського суду, вимагаючи компенсації шкоди, 
завданої незаконним кримінальним провадженням проти неї.

21. 30 червня 1999 року суд частково задовольнив позов заявниці 
та присудив їй 70 000 грн. компенсації. Ухвала суду не була оскарже-
на та стала остаточною.

22. Листом від 5 серпня 1999 року управління державного казна-
чейства у Волинській області, відповідальне за виконання рішення 
суду, звернулось до прокурора Волинської області з проханням про 
внесення протесту в порядку нагляду на підставі того, що Держав-
ним бюджетом на 1999 рік не передбачено видатків з цього приводу. 
За вказаною скаргою прокуратура внесла протест, доводячи, що дії 
міліції були законними, а присуджена заявниці сума надто велика, 
особливо враховуючи складне економічне становище в країні.

23. 20 вересня 1999 року за протестом прокурора президія Во-
линського обласного суду скасувала рішення Володимир-Волинсь-
кого міського суду від 30 червня 1999 року та повернула справу на 
новий розгляд.

24. 6 червня 2001 року Володимир-Волинський місцевий суд від-
хилив позов заявниці, оскільки кримінальну справу проти неї було 
закрито за нереабілітуючими ознаками, а саме у зв’язку із закінчен-
ням строків давності. Суд зазначив, що це випливає з постанов від 
5 жовтня 1999 року, 29 лютого та 4 грудня 2000 року про закриття 
кримінальної справи проти заявниці, в її діяннях вбачаються озна-
ки злочину, передбаченого ст. 167 Кримінального кодексу України 
(халатність), а саме неналежне виконання службовою особою своїх 
службових обов’язків через недбале ставлення до них, що завдало 
суттєвої шкоди державним інтересам. З протоколу її допиту від 6 
червня 1995 року вбачається, що заявниця визнає свою вину в халат-
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ності. Судом у подальшому було зазначено, що, враховуючи той факт, 
що кримінальну праву було закрито за нереабілітуючих підстав, заяв-
ниця втратила право на компенсацію згідно із Законом України «Про 
порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконни-
ми діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду».

25. Заявниця не оскаржувала це рішення.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

A. КонститУція УКраїни 1996 роКУ

26. Статтею 62 Конституції України передбачено наступне:

«Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути під-
дана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в закон-
ному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незакон-
ним 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 безпідставним засудженням».

B. Кримінальний КодеКс УКраїни від 28 ГрУдня 1960 роКУ 
(втратив чинність з 1 вересня 2001 роКУ)

27. Відповідними положеннями кодексу передбачено наступне:

стаття 48. давність притягнення до кримінальної відповідальності

«1. Особу не може бути притягнуто до кримінальної відповідаль-
ності, якщо з дня вчинення нею злочину минули такі строки:

... 2. три роки з дня вчинення злочину, за який згідно з законом 
може бути призначено позбавлення волі на строк не більше двох 
років;…»

стаття 84. розкрадання державного або колективного майна шляхом 
привласнення, розтрати або зловживання посадовим становищем

«1. Привласнення чи розтрата державного або колективного 
майна, яке було ввірено винному чи перебувало в його віданні, ка-
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рається позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, або 
штрафом у розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або 
без такого…

3. Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені повтор-
но або за попереднім зговором групою осіб, караються позбавленням 
волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або 
без такої з позбавленням права займати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до п’яти років…»

стаття 86-1. розкрадання державного 
або колективного майна в особливо великих розмірах

«Розкрадання державного або колективного майна, вчинене в 
особливо великих розмірах, незалежно від способу розкрадання 
(статті 81–84 і 86), карається позбавленням волі на строк від десяти 
до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна».

Статтею 167 кодексу до 11 липня 1995 року було передбачено 
покарання у вигляді позбавлення волі строком до двох років за ха-
латність, тобто невиконання або неналежне виконання посадовою 
особою своїх службових обов’язків через недбале чи несумлінне 
ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним чи гро-
мадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам 
окремих фізичних чи юридичних осіб.

C. Кримінально-процесУальний 
КодеКс УКраїни

28. На той час п. 3 ч. 1 ст. 6 кодексу було передбачено, що кримі-
нальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає 
закриттю за закінченням строків давності. Це положення втратило 
чинність 12 липня 2001 року. У той же час право закрити справу за 
закінченням строків давності було надано судам.

29. Статтею 99 кодексу передбачались умови відмови в порушен-
ні справи проти особи, а статтею 214 порядок закриття справи.

30. Закриття кримінальної справи на підставі п. 3 ч. 1 ст. 6 ко-
дексу вимагало згоди заявника.
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D. заКон УКраїни «про порядоК відШКодУвання ШКоди, 
завданої Громадянинові незаКонними діями орГанів дізнання,  
досУдовоГо слідства, проКУратУри і сУдУ» від 1 ГрУдня 1994 роКУ

31. Відповідними положеннями закону передбачено наступне:

Стаття 2

«Право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбачених 
цим Законом, виникає у випадках:

постановлення виправдувального вироку суду;
закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсут-
ністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обвинуваче-
ного у вчиненні злочину;
відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної 
справи з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті;
закриття справи про адміністративне правопорушення».

ПРАВО

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 2 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

32. Заявниця скаржилася, що її було визнано винною всупереч 
встановленому законом порядку та в порушення п. 2 ст. 6 Конвенції, 
якою передбачено:

Пункт 2 статті 6 Конвенції

«Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в 
законному порядку».

Уряд заперечив цей аргумент.

A. прийнятність

1. попередні заперечення Уряду

33. Уряд стверджував, що, не оскарживши рішення Володимир-
Волинського міського суду від 6 липня 2001 року, заявниця не ви-
черпала всіх національних засобів захисту.

♦
♦

♦

♦
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34. Заявниця стверджувала, що результат цивільного провад-
ження залежав від підстав закриття кримінальної справи проти неї. 
Останню справу було закрито за нереабілітуючих підстав, і відповід-
но вона більше не мала права на компенсацію згідно із законом. 
Відповідно вона вважала цей засіб марним щодо заяви до Суду.

35. Суд вважає, що предметом розгляду справи є стверджува-
не порушення принципу презумпції невинуватості, яке гарантова-
но п. 2 ст. 6 Конвенції. Цивільне провадження щодо компенсації 
відповідно до Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, 
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досу-
дового слідства, прокуратури і суду» не стосується цього питання.

36. Суд відповідно відхиляє це заперечення Уряду.

2. висновок

37. Суд зазначає, що ця скарга за п. 2 ст. 6 Конвенції не є явно 
необґрунтованою в розумінні п. 3 ст. 35 Конвенції. Він також зазна-
чає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Вона 
відповідно має бути визнана прийнятною.

B. Щодо сУті

38. Уряд стверджував, що питання винуватості заявниці ніколи 
не розглядалось національними судами ані під час досудового слідс-
тва, яке не завершилось судовим розглядом справи, ані у проваджен-
ні, результатом якого стало рішення від 26 квітня 2001 року.

39. Заявниця не погодилась.
40. Суд повторює, що Конвенція має бути інтерпретована в та-

кий спосіб, щоб гарантувати права, здійснення яких буде практич-
ним та результативним, а не теоретичним та таким, що вводить в 
оману (e.g., «Multiplex v. Croatia», заява № 58112/00, п. 44, від 10 лип-
ня 2003 року); це також застосовується до права, висвітленого у п. 2 
ст. 6 Конвенції (див. «Allenet de Ribemont v. France», рішення від 10 
лютого 1995 року, Series A no. 308, п. 35).

41. Суд нагадує, що ні п. 2 ст. 6, ні жодне інше положення Кон-
венції не дає особі, «обвинуваченій у вчиненні злочину», право на 
відшкодування її витрат або право на компенсацію за законне ут-
римання під вартою у випадку, коли провадження проти неї було 
закрито (див., серед інших, «Capeau v. Belgium», no. 42914/98, п. 23, 
ECHR 2005-I).
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42. Практика Суду встановлює, що презумпція невинуватості 
порушена, якщо твердження посадової особи щодо особи, обвинува-
ченої у вчиненні злочину, відображає думку, що особа винна, коли 
цього не було встановлено відповідно до закону. Цього достатньо, 
навіть за відсутності жодного формального висновку, що існує деяка 
підстава припустити, що посадова особа вважає цю особу винною 
(див. «Daktaras v. Lithuania», заява № 42095/98, п. 41, ECHR 2000-X; 
«A. L. v. Germany», заява № 72758/01, п. 31, від 28 квітня 2005 року). 
Питання, чи порушує твердження посадової особи принцип пре-
зумпції невинуватості, має бути з’ясоване в контексті тих фактич-
них обставин, у яких це твердження було зроблено (див. Daktaras, 
цитоване вище, п. 43). Рамки п. 2 ст. 6 Конвенції не обмежуються 
порушенням кримінальної справи, а поширюються на судові рішен-
ня, прийняті після того, як переслідування було припинено (див. 
Nolkenbockhoff, цитоване вище, п. 37; та Capeau, цитоване вище, п. 25) 
або після засудження (див., зокрема, «Sekanina v. Austria», рішення 
від 25 серпня 1993, п. 30, Series A no. 266 A; та «O. v. Norway», заява 
№ 29327/98, ECHR 2003-II).

43. Від Суду, таким чином, вимагається встановити, чи результат 
кримінального провадження проти заявниці в цій справі дозволяв 
сумніватись у невинуватості заявниці, хоча винуватість її доведено 
не було.

44. Суд зазначає, що справу заявниці було закрито слідчими 
органами на досудовій стадії частково через відсутність доказів у 
вчиненні злочину та частково з підстав закінчення строків давності 
притягнення заявниці до відповідальності за халатність. Рішення 
слідчого було підтримане Володимир-Волинським місцевим судом.

45. Дійсно, оголошення підозр стосовно невинуватості обви-
нуваченого є припустимим, доки, в результаті закінчення кримі-
нальних проваджень, не було винесено рішення по суті справи (див. 
Sekanina, цитоване вище, п. 30). Суд зазначає, що в цій справі рішен-
ня про закриття кримінальної справи проти заявниці були сформу-
льовані у термінах, які не залишають сумніву щодо погляду на те, 
що заявниця вчинила злочин. Зокрема, у рішенні від 4 грудня 2000 
року (див. п. 17) слідчий використав слова: «в діях [заявниці] є склад 
злочину» та «моменту, коли [заявниця] вчинила злочин», а Володи-
мир-Волинський суд зазначив, що в діяннях заявниці «вбачаються 
ознаки злочину, передбаченого ст. 167 Кримінального кодексу Ук-
раїни». Провадження у Володимир-Волинському суді, результатом 
якого стало рішення від 26 квітня 2001 року (див п. 19 вище), не було 
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кримінальним за суттю, і йому не вистачало ряду ключових елемен-
тів, які зазвичай характеризують судове кримінальне провадження. 
За цих обставин Суд вважає, що мотиви, використані слідчим та 
Володимир-Волинським судом, становлять порушення презумпції 
невинуватості.

46. Отже, відбулося порушення п. 2 ст. 6 Конвенції.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

47. Заявниця також скаржилась, що не мала ефективних засобів 
захисту, як вимагається статтею 13 Конвенції, для оскарження фак-
ту, що національні суди не розглянули обвинувачення проти неї, які 
було закрито слідчим за нереабілітуючих підстав.

48. Суд дослідив цю скаргу, як її було подано, та вважає, що 
вона повністю необґрунтована в розумінні п. 3 статті 35 Конвенції 
та має бути відхилена відповідно до п. 4 статті 35 Конвенції. Суд 
нагадує, що стаття 13 Конвенції не може розглядатись як така, що 
вимагає надання ефективного засобу судового захисту, який дозво-
лить окремим особам скаржитись на відсутність у національному 
законодавстві доступу до суду, забезпеченого п. 1 статті 6, що стано-
вить суть скарг заявниці за статтею 13.

III. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

49. Статтею 41 Конвенції передбачено:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A. ШКода

50. Заявниця вимагала 102 000 грн. (приблизно 16 200 євро) на 
відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Ця сума скла-
дається з 70 000 грн., які заявниці було присуджено у провадженні 
щодо компенсації (див. п. 21 вище), та 32 000 грн. компенсації за 
погіршення її здоров’я.
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51. Уряд стверджував, що у разі визнання судом порушення п. 2 
ст. 6 Конвенції у цій справі заявниця матиме можливість ініціювати 
перегляд судових рішень судів у межах національного провадження 
та вимагати суму, присуджену їй національними судами. Щодо реш-
ти вимог заявниці Уряд зазначив, що вони не стосуються обставин 
цієї справи і так само можуть бути пред’явлені на національному 
рівні.

52. Суд не вбачає жодного причинного зв’язку між встановле-
ним порушенням та заявленою матеріальною шкодою, відповідно 
він відхиляє цю вимогу. З іншого боку, він присуджує заявниці 1000 
євро з огляду на відшкодування нематеріальної шкоди.

B. сУдові витрати

53. Заявниця не заявляла жодних вимог, відповідно Суд не при-
суджує відшкодування.

C. пеня

54. Суд вважає прийнятним, що процентна ставка повинна ба-
зуватися на граничній кредитній ставці Європейського центрально-
го банку, до якої слід додати три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Відхиляє попередні зауваження Уряду;
2. Визнає скарги заявниці за п. 2 ст. 6 Конвенції прийнятними 

та решту заяви неприйнятною;
3. Постановляє, що було порушено п. 2 ст. 6 Конвенції;
4. Постановляє, що:

(a) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане ос-
таточним згідно з п. 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має 
сплатити заявниці 1000 (одну тисячу) євро відшкодування мораль-
ної шкоди та будь-який податок, який може бути стягнуто з заяв-
ниці;

(б) вказана сума має бути конвертована в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу, плюс 
будь-який податок, який може бути стягнуто з заявниці;

(в) після закінчення вищезазначених трьох місяців і до оста-
точного розрахунку на вказану суму нараховуватиметься простий 
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відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Єв-
ропейського центрального банку, що діятиме в період несплати, 
плюс три відсотки;

5. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 21 вере-
сня 2006 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту 
Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, 

§ 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
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У справі «Пантелеєнко проти України»

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
пані С. Ботучарова,
п. В. Буткевич,

пані M. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
п. Дж. Боррего Боррего,

пані Р. Ягер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 6 червня 2006 р., виносить та-

ке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу порушено за заявою (№ 11901/02) проти України, по-
даною до Суду відповідно до ст. 34 Конвенції про захист прав і ос-
новоположних свобод людини» (далі – Конвенція) громадянином 
України, паном Олександром Сергійовичем Пантелеєнком (далі – 
заявник) 30 листопада 2001 року.

2. Уряд України (далі – Уряд) представлено пані В. Лутковською 
та п. Ю. Зайцевим, – уповноваженими особами.

3. 15 березня 2005 року Суд вирішив передати заяву Уряду. Від-
повідно до статті 29 § 3 Конвенції, він прийняв рішення вивчити 
суть заяви та її прийнятність.

ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1960 році, мешкає у м. Чернігів.

A. Кримінальна справа заявниКа та пов’язані з нею 
сУдові процедУри

а. Кримінальне звинувачення проти заявника

5. 3 травня 1999 року Прокуратура м. Чернігова (надалі – Про-
куратура) порушила кримінальну справу проти заявника за звину-
ваченням у зловживанні службовим становищем та підробці офіцій-
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них документів. Версія обвинувачення полягала в тому, що заявник, 
діючи в якості приватного нотаріуса, шляхом обману завіряв опера-
ції, пов’язані з правом власності та нерухомістю, використовуючи 
недійсні реєстраційні форми.

6. 21 травня 1999 року Прокурор м. Чернігів видав ордер на об-
шук нотаріальної контори заявника. Обшук було проведено того 
самого дня. Відповідно до протоколу, складеного за результатами 
обшуку, уповноваженими органами було вилучено з контори но-
таріальні печатки і документи, ряд бухгалтерських документів та 
металевий сейф. Останній було відкрито 2 липня 1999 року в при-
міщенні Прокуратури. Відповідними протоколами засвідчено, що в 
ньому, крім іншого, було знайдено особисті речі заявника.

7. 28 липня 1999 року слідчий прокуратури закрив справу заяв-
ника за відсутністю складу злочину.

8. 20 вересня 2000 року в.о. прокурора м. Чернігова скасував рі-
шення слідчого, оскільки було доведено, що заявник вчинив злочин, 
у якому його обвинуватили, але прийняв рішення про припинення 
провадження через малозначимість злочину. Заявник оскаржив це 
рішення, стверджуючи, що не вчиняв жодного злочину. 21 грудня 
2000 року Деснянський районний суд Чернігова (далі – Деснянсь-
кий суд) відхилив скаргу заявника.

9. 26 лютого 2001 року президія Чернігівського обласного суду 
в ході наглядового провадження анулювала рішення Деснянського 
суду та передала справу для нового розгляду.

10. 4 квітня 2001 року Деснянський суд скасував постанову місь-
кого прокурора від 20 вересня 2000 року та видав наказ про подаль-
ше досудове слідство.

11. 26 травня 2001 року слідчий припинив кримінальну справу 
практично на таких самих підставах, що й зазначені в постанові, ви-
даній у вересні 2000 року. 4 липня 2001 року прокурор м. Чернігова 
скасував це рішення та видав наказ про подальший розгляд справи.

12. 4 серпня 2001 року кримінальну справу було закрито за ма-
лозначимістю вчиненого злочину. Скаргу заявника щодо цієї пос-
танови було відхилено 6 листопада 2001 року Деснянським судом 
як недостатньо обгрунтовану. Зокрема, суд зазначив, що провину 
заявника було підтверджено доказами, зібраними під час розсліду-
вання.

13. 24 січня 2002 року апеляційний обласний суд Чернігова (на-
далі – апеляційний суд) скасував рішення від 6 листопада 2001 року 
через те, що місцевий суд не зміг навести докази на підтримку свого 
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рішення щодо провини заявника. Справу було передано на новий 
розгляд.

14. 26 червня 2002 року Деснянський суд відхилив скаргу за-
явника щодо постанови від 4 серпня 2001 року. Суд вказав, що в 
матеріалах справи міститься достатньо доказів того, що заявник 
підробив певний нотаріальний документ та свідомо вчинив недій-
сну нотаріальну дію. Однак, зважаючи на малозначимість злочину, 
подальше кримінальне переслідування було недоцільним. Щодо по-
дань заявника відносно неприйнятності доказів, отриманих у ході 
обшуку його контори, суд постановив, що подібні заяви можуть по-
даватися протягом розгляду справи по суті, та зазначив, що їх пере-
вірка в ході судового процесу не належить до його компетенції.

9 вересня 2002 р. Апеляційний суд залишив у силі дане рішен-
ня. 13 грудня 2002 р. Верховний Суд України відхилив клопотання 
заявника про надання дозволу подати апеляційну скаргу в касацій-
ному порядку.

б. розгляд позову про компенсацію

15. У січні 2000 року заявник подав позов проти прокуратури, 
вимагаючи грошової компенсації за матеріальну й моральну шкоду, 
спричинену йому нібито незаконним обшуком його контори (оскіль-
ки втрата чи пошкодження особистих речей і вилучення документів 
є суттєвим для його професійної діяльності).

16. 28 серпня 2000 року Новозаводський районний суд Чернігова 
(далі – Новозаводський суд) задовольнив цей позов. Суд постановив 
«визнати проведення обшуку незаконним». Зокрема, він встановив, 
що, порушуючи Статтю 183 Кримінально-процесуального Кодексу 
(далі – КПК), слідчий, знаючи про місцезнаходження заявника (на 
той момент він перебував у лікарні), не вручив йому ордер на обшук. 
Більше того, усупереч Статті 186 КПК, уповноважені органи, замість 
збирання доказів, що стосуються справи, вилучили всі офіційні до-
кументи та певні особисті речі з офісу заявника. Це фактично поз-
бавило заявника можливості виконувати свої професійні обов’язки 
до 6 серпня 1999 року, до моменту, коли відповідні документи і речі 
було йому повернуто. Суд призначив заявникові компенсацію у роз-
мірі 14 140 грн.1 за матеріальну та 1 000 грн.2 за моральну шкоду.

1 2 315 євро
2 165 євро
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17. 16 січня 2001 року Чернігівський обласний суд у відповідь 
на апеляційну скаргу прокуратури скасував рішення від 28 серпня 
2000 року і повернув справу на новий розгляд, оскільки припинило 
існування правове підґрунтя рішення (а саме: завершення кримі-
нального провадження з реабілітуючих обставин).

18. 26 грудня 2001 року Новозаводський суд розглянув позов 
заявника та відхилив його як безпідставний. Суд, посилаючись на 
постанову Прокуратури від 4 серпня 2001 року, визнав, що справу 
заявника було закрито з нереабілітуючих підстав, у значенні статті 2 
Закону України «про порядок відшкодування шкоди, завданої гро-
мадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідст-
ва, прокуратури і суду» 1994 року, а тому заявник не має права ви-
магати компенсації за будь-які дії чи бездіяльність, нібито вчинені 
органами влади в ході розслідування.

19. 23 травня 2002 року Апеляційний суд призупинив апеляцій-
не провадження до винесення рішення стосовно скарги заявника 
щодо постанови прокуратури від 4 серпня 2001 року (тобто підстави 
для припинення кримінальної справи). 3 січня 2003 року апеляційне 
провадження було поновлено, апеляційну скаргу щодо рішення від 
26 грудня 2001 року було відхилено.

B. розГляд позовУ про наКлеп

20. У грудні 2001 року заявник подав позов до Новозаводсько-
го суду проти юридичного коледжу Чернігова та його ректора за 
наклеп. Заявник стверджував, що протягом слухання Атестаційної 
комісії 14 травня 2001 року ректор зробив три наклепницькі та об-
разливі заяви на його адресу, включаючи одне грубе запитання щодо 
його психічного здоров’я. Заявник вимагав вибачень та компенсації 
за моральну шкоду.

21. Протягом слухання справи одним з основних аргументів за-
явника було те, що він ніколи не страждав на будь-які психічні хво-
роби. На доказ цього він надав довідку, ймовірно, видану психіат-
ричною лікарнею, із засвідченням того, що заявник ніколи не про-
ходив там лікування.

22. Аргументом захисту було те, що ректор ніколи не вислов-
лював образливих речей, що приписуються йому заявником. Однак, 
вони поставили під сумнів достовірність вищезазначеної довідки 
і попросили суд перевірити твердження заявника. 21 березня 2002 
року цю заяву було задоволено, і до Чернігівської обласної психо-
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неврологічної лікарні було направлено прохання надати інформа-
цію щодо того, чи проходив заявник будь-яке психічне лікування. 3 
квітня 2002 року лікарня надала суду довідку про те, що протягом 
декількох років заявник перебував на обліку як психічно хворий і 
проходив стаціонарне лікування в різних психіатричних клініках. 
Однак, декількома роками раніше його було знято з обліку через 
довготривале послаблення симптомів хвороби. Суддя зачитав цю ін-
формацію на одному з наступних слухань; однак у кінцевій ухвалі 
не було жодного посилання на цей факт.

23. 3 червня 2002 року Новозаводський суд відхилив позов за-
явника як безпідставний. Суд визнав, між іншим, що заявник не 
зміг довести, що відповідач робив заяви відносно його психічного 
стану.

24. Заявник подав апеляційну скаргу, оскаржуючи, між іншим, 
законність запиту суду щодо його психічного здоров’я.

25. 1 жовтня 2002 року апеляційний суд підтримав судове рішен-
ня по суті. У той самий день суд видав окрему постанову стосовно 
того, що запит судом першої інстанції інформації щодо психічного 
здоров’я заявника в державній лікарні суперечив Статті 32 Консти-
туції, Статтям 23 і 31 Закону України «Про інформацію» 1992 року 
та Статті 6 Закону України «Про психіатричну допомогу» 2000 ро-
ку. Зокрема, було зазначено, що інформація про психічне здоров’я є 
конфіденційною та її збирання, зберігання, використання і розпов-
сюдження підпадає під особливий режим. Більше того, суд вважає, 
що доказ, на який було подано запит, не стосується справи.

Підсумовуючи вищезазначене, апеляційний суд постановив, що 
суддям судів нижчого рівня бракувало досвіду в галузі захисту кон-
фіденційної інформації, і повідомив обласний центр правових до-
сліджень про потребу ліквідувати цю прогалину у своїх навчальних 
програмах.

26. 24 червня 2003 року Верховний Суд України відхилив каса-
ційний позов заявника.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

A. КонститУція УКраїни 1996 роКУ

27. Відповідні положення Конституції викладені таким чином:
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стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння 
особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивова-
ним рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя лю-
дей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрю-
ються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, 
порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, про-
ведення в них огляду і обшуку.

стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте 
і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України

Не допускається збирання, зберігання, використання та поши-
рення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випад-
ків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини…

B. Кримінально-процесУальний КодеКс 1960 роКУ

28. У статті 6 Кодексу наведено перелік підстав для припинення 
кримінального провадження, включаючи відсутність складу злочину. 
У статті 7 Кодексу зазначено, що справу може бути закрито на під-
ставі незначущості скоєного злочину.

У статті 327 § 4 визначено, що суд виносить виправдовувальний 
вирок стосовно підсудного в таких випадках:

– коли не встановлено події злочину;
– коли в діях підсудного немає складу злочину;
– коли не доведено участі підсудного у вчиненні злочину.
Подібні причини, що називаються «реалібілітуючими обста-

винами», є підставою для компенсації за протиправне кримінальне 
переслідування (див. главу 35 нижче). Решта підстав для закриття 
справи, викладені у статтях 6, 7 та 7-1 Кодексу (включаючи мало-
значимість злочину), називаються «нереабілітуючими обставинами» 
і не дають права на компенсацію за будь-які порушення, вчинені 
органами влади протягом розслідування.

29. У статті 212 Кодексу визначено, що по закінченні слідства 
слідчий або складає обвинувальний висновок, або закриває справу.
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Відповідно до статті 213 Кодексу справу може бути закрито слід-
чим на підставі як реабілітуючих, так і нереабілітуючих обставин.

30. Стаття 227 § 2 Кодексу надає прокуророві повноваження 
скасовувати рішення будь-яких слідчих та давати обов’язкові до ви-
конання вказівки слідчим органам, якщо він вважає, що слідство 
велося з порушенням процесуального чи матеріального права. Однак 
прокурор не має права виносити рішення про компенсацію шкоди 
підсудному за встановлені порушення з боку слідчих органів.

31. Відповідні статті Кодексу викладені у наступній редакції:

стаття 177

Обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави 
вважати, що знаряддя злочину..., а також інші предмети і документи, 
які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечен-
ня цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці 
чи в якої-небудь особи.

стаття 183

Перед обшуком або виїмкою слідчий пред’являє постанову осо-
бам, що займають приміщення … і пропонує їм видати зазначені 
в постанові предмети або документи…. У разі відмови виконати 
його вимоги слідчий проводить обшук або виїмку в примусовому 
порядку.

Проводячи обшук, слідчий має право розкривати замкнені 
приміщення і сховища, якщо володілець відмовляється їх відкрити. 
При цьому слідчий повинен уникати не викликаних необхідністю 
пошкоджень дверей, замків та інших предметів…

стаття 186

При обшуку … можуть бути вилучені лише предмети і доку-
менти, які мають значення для справи, а також цінності і майно 
обвинуваченого або підозрюваного з метою забезпечення цивільного 
позову або можливої конфіскації майна. Предмети і документи, які 
вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх 
відношення до справи.

стаття 236-6

Скарга на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора 
про закриття справи розглядається суддею одноособово не пізніше 
п’яти... днів.



���

пантелеєнко проти України

Суддя витребує справу, знайомиться з нею, а в разі необхідності 
заслуховує пояснення особи, яка подала скаргу на постанову.

...Розглянувши скаргу, суддя залежно від того, чи були при за-
критті справи виконані вимоги статтей 213 і 2143 цього Кодексу, 
приймає одне з таких рішень:

1) залишає скаргу без задоволення;
2) скасовує постанову … і направляє справу прокурору для від-

новлення слідства або дізнання.

C. цивільно-процесУальний КодеКс 1963 роКУ

32. У статті 10 Кодексу визначено:
Розгляд справ у всіх судах відкритий, за винятком випадків, ко-

ли це суперечить інтересам охорони державної або іншої захищеної 
законом таємниці.

Закритий судовий розгляд, крім того, допускається за мотиво-
ваною ухвалою суду з метою запобігання розголошенню відомостей 
про інтимні сторони життя осіб, які беруть участь у справі, а також 
забезпечення таємниці усиновлення.

На закритому судовому засіданні присутні особи, які беруть 
участь у справі та їх представники, а в необхідних випадках також 
свідки, експерти і перекладачі.

Слухання справи на закритому засіданні суду ведеться з до-
держанням усіх правил судочинства. Рішення судів у всіх випадках 
проголошуються прилюдно.

D. заКон УКраїни «про інформацію» 1992 роКУ

33. Відповідні статті Закону визначають:

стаття 23

Інформація про особу – це сукупність документованих або пуб-
лічно оголошених відомостей про особу.

Основними даними про особу (персональними даними) є: …стан 
здоров’я.

Джерелами документованої інформації про особу є видані на 
її ім’я документи, підписані нею документи, а також відомості про 

3 Статті КПК, що регулюють процедуру припинення справи на етапі досудового 
слідства.
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особу, зібрані державними органами влади та органами місцевого і 
регіонального самоврядування в межах своїх повноважень.

Забороняється збирання відомостей про особу без її попередньої 
згоди, за винятком випадків, передбачених законом.

стаття 31

Державні органи та організації, органи місцевого і регіонального 
самоврядування, інформаційні системи яких вміщують інформацію 
про громадян, зобов’язані надавати її безперешкодно і безкоштовно 
на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених 
законом, а також вживати заходів щодо запобігання несанкціоно-
ваному доступу до неї. У разі порушень цих вимог Закон гарантує 
захист громадян від завданої їм використанням такої інформації 
шкоди.

Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу 
особу, зібраних відповідно до чинного законодавства державними 
органами, організаціями і посадовими особами.

Необхідна кількість даних про громадян, яку можна одержати 
законним шляхом, має бути максимально обмеженою і може вико-
ристовуватися лише для законно встановленої мети.

стаття 37

Не підлягають обов’язковому наданню для ознайомлення за ін-
формаційними запитами офіційні документи, які містять:

…конфіденційну інформацію;
…інформацію, що стосується особистого життя громадян.

E. заКон УКраїни «про психіатричнУ допомоГУ» 2000 роКУ

34. У статті 6 Закону, а також у інших відповідних Статтях, пе-
редбачено наступне:

«Медичні працівники, … яким у зв’язку з навчанням або вико-
нанням професійних, службових, громадських чи інших обов’язків 
стало відомо про наявність у особи психічного розладу, про факти 
звернення за психіатричною допомогою та лікування у психіатрич-
ному закладі, … а також інші відомості про стан психічного здоров’я 
особи, її приватне життя, не можуть розголошувати ці відомості, 
крім випадків, передбачених … цієї статті.
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Допускається передача відомостей про стан психічного здоров’я 
особи та надання їй психіатричної допомоги без згоди особи або без 
згоди її законного представника для:

...2) провадження дізнання, попереднього слідства або судового 
розгляду за письмовим запитом … суду.

Документи, що містять відомості про стан психічного здоров’я 
особи та надання їй психіатричної допомоги, повинні зберігатися з 
додержанням умов, що гарантують конфіденційність цих відомос-
тей. Вилучення оригіналів цих документів та їх копіювання може 
здійснюватися лише у випадках, встановлених законом.»

f. заКон УКраїни «про порядоК відШКодУвання ШКоди, 
завданої Громадянинові незаКонними діями орГанів дізнання,  

досУдовоГо слідства, проКУратУри і сУдУ» 1994 роКУ

35. У відповідному витягу із Закону зазначено:

стаття 2

«Право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, перед-
бачених цим Законом, виникає у випадках:

1) винесення виправдувального вироку суду;
2) закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, 

відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обвину-
ваченого у вчиненні злочину.

ПРАВО

І. ПОПЕРЕДНІ зАПЕРЕЧЕННЯ УРЯДУ

A. Кримінальна справа

36. Уряд заявив про недотримання шестимісячного терміну та 
невичерпання засобів національного захисту. Уповноважені Уряду 
зазначили, що остаточне рішення в кримінальній справі проти заяв-
ника було винесено Деснянським судом 21 грудня 2000 року (більше, 
ніж за 6 місяців до того, як заяву було подано до Суду), і заявник не 
зміг оскаржити його в звичайному апеляційному провадженні. Уряд 
стверджує, що наступне скасування цього рішення не можна брати 
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до уваги, оскільки воно було здійснено в ході наглядового провад-
ження. Заявник не погодився.

37. Суд відмічає, що 26 лютого 2001 року за запитом заявника 
Президія Чернігівського обласного суду скасувала вищезазначене 
рішення Деснянського суду і поновила провадження у криміналь-
ній справі заявника. Згодом, 26 червня 2002 року, Деснянський суд 
виніс нове рішення в цій справі, яке, ймовірно, замінило те, на яке 
посилається Уряд, і яке залишили в силі апеляційний суд і касацій-
на інстанція 9 вересня 2002 року та 13 грудня 2002 року відповідно. 
Уряд не зміг навести жодного аргументу щодо того, чому Суду варто 
не зважати на ці провадження (порівняйте: «Павлюлінець проти Ук-
раїни», № 70767/01, §§ 41 і 42, 6 вересня 2005 року).

38. Таким чином, Суд відхиляє це заперечення.

B. цивільна справа

39. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав внутрішні засоби 
правового захисту, оскільки не звертався з проханням про конфіден-
ційний розгляд до судів першої інстанції або апеляційного суду, що 
він був у змозі зробити відповідно до національного процесуального 
законодавства. Заявник вважав цей засіб захисту неефективним.

40. Суд відмічає, що це заперечення тісно пов’язане з відповід-
ними скаргами заявника згідно зі статтями 8 та 13 Конвенції. За 
таких обставин, він долучає попереднє заперечення до суті скарг 
заявника.

C. висновоК

41. Суд зазначає, що заява вочевидь не є необґрунтованою у 
розумінні статті 35 § 3 Конвенції. Пізніше Суд додав, що заява не є 
неприйнятною з будь-яких інших підстав.

ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ

42. Заявник подав скаргу стосовно того, що незаконний обшук 
його офісу та розголошення в судовому слуханні конфіденційної 
інформації про стан його психічного здоров’я і психіатричне ліку-
вання порушило права, гарантовані йому статтею 8 Конвенції, яка, 
поряд з іншими відповідними статтями, передбачає таке:
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«1. Кожен має право на повагу свого особистого … життя, помешкання 
та листування.
2. Здійснюючи це право, державні органи не можуть втручатися, ок-
рім випадків, передбачених законодавством та коли це є необхідним 
у демократичному суспільстві … для попередження безладдя чи зло-
чину, …»

A. обШУК офісУ заявниКа

1. аргументи сторін

43. Уряд, визнаючи той факт, що обшук порушує право заяв-
ника на повагу до його житла, проте зазначив, що оскільки заяв-
ник використовував приміщення з робочою метою, повноваження 
органів державної влади щодо обшуку були значно ширші, ніж за 
умови обшуку житла. Пізніше Уряд зазначив, що подібне втручання 
відповідало закону, а саме: частині 16 КПК.

44. Хоча й на той момент обшук було санкціоновано прокуро-
ром, не суддею, заявник тим не менш мав широкий ряд засобів пра-
вового захисту, передбачених КПК. Зокрема, обшук мав проводити-
ся в присутності двох понятих та особи, яка займає це приміщення 
або, у разі його/її відсутності, в присутності офіційної особи ЖЕК.

45. Уряд зазначив, що обшук мав на меті легітимне попереджен-
ня злочину і був необхідний у демократичному суспільстві.

46. Заявник заперечив ці аргументи, стверджуючи, що обшук 
його офісу не був ані законним, ані мав легітимну мету, оскільки 
він ніколи не вчиняв злочину, який інкримінується йому органами 
влади.

2. оцінка суду

47. Оскільки Уряд заявив, що держава має більше повноважень у 
сфері обшуку офісних приміщень у порівнянні з обшуком житлових 
помешкань, Суд вважає недоцільним розпочинати дискусію з цього 
приводу, наслідок якої не матиме жодної дотичності до цієї справи. 
Суду достатньо, що в будь-якому разі (а це була спільна позиція) об-
шук офісу заявника призвів до порушення, у значенні статті 8 Кон-
венції, його права на повагу до житла (порівняйте: «Німітц проти 
Німеччини», ухвала від 16 грудня 1992 року, Серії А № 251-В, § 30; 
«Ромен і Шмідт проти Люксембургу», № 51772/99, § 64, ECHR 2003- ІV; 
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та «Ернст та інші проти Бельгії», № 33400/96, § 109, 15 липня 2003 
року).

48. Питання полягає в тому, чи було це втручання обгрунтоване 
абзацом 2 статті 8 та, зокрема, чи було цей захід здійснено «відповід-
но до закону» в контексті цього абзацу.

49. Суд підкреслює, що вираз «відповідно до закону» у статті 8 
§ 2 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавс-
тво і державу обов’язок дотримання матеріальних і процесуальних 
норм (з відповідними виправленнями, «Елсі та інші проти Туреччи-
ни», № 23145/93 і 25091/94, § 697, 13 листопада 2003 року).

50. Щодо справи, яка розглядається, Суд зазначає, по-перше, 
що заявника було звинувачено у зловживанні службовим станови-
щем та підробці офіційних документів, тобто у злочинах, що під-
падають під дію Кримінального кодексу 1960 року. Для розкриття 
кримінальних злочинів, у Розділі 16 КПК передбачено, що обшуки 
можуть проводитися, «якщо є достатні підстави вважати, що засоби 
вчинення злочину… та інші речі й документи, що мають відношення 
до справи, зберігаються у певних приміщеннях». КПК містить засо-
би правового захисту від довільного зазіхання з боку органів влади 
на недоторканність житла, включаючи, крім іншого, зобов’язання 
вручення заздалегідь ордера на обшук особі, яка займає відповідні 
приміщення, і заборону вилучення будь-яких документів і речей, 
що не стосуються безпосередньо справи, яка розслідується (пункт 
28 вище).

51. Суд, однак, відмічає, що 28 серпня 2000 року Новозаводсь-
кий суд дійшов висновку, що цей обшук «було проведено незакон-
но», оскільки органи влади не дотрималися вищезазначених засобів 
правового захисту, передбачених законодавством (пункт 16 вище). 
Отже, слідчі органи, знаючи про місцеперебування заявника, навіть 
не спробували вручити йому ордер на обшук. Більше того, замість 
вибору доказів, суттєвих для розслідування, вони вилучили всі до-
кументи з офісу та певні особисті речі, що належать заявнику, які 
ніяким чином не стосувалися справи.

52. Варто зазначити, що суть цього висновку ніколи не скасову-
валася судами вищої інстанції, хоча це рішення було в подальшому 
скасоване з інших підстав (пункт 17 вище). Більше того, Уряд під 
час розслідування не ставив під сумнів цей факт і не надавав доказів 
протилежного.

53. За таких обставин Суд постановляє, що втручання, яке роз-
глядається, не було здійснено «відповідно до закону» і, таким чином, 
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мало місце порушення статті 8. Беручи до уваги цей висновок, Суд 
не вважає за потрібне вивчати питання обґрунтованості, що постає 
згідно з цим розділом.

B. розГолоШення Конфіденційної інформації 
про психічний стан

1. аргументи сторін

54. Уряд заявив, що хоча будь-який запит конфіденційної інфор-
мації про психічний стан або психіатричне лікування людини, як 
правило, є втручанням у її особисте життя, у цьому випадку такого 
втручання не було. Вони посилалися у зв’язку з цим на той факт, що 
запит, який розглядається, був зроблений судом, а не, наприклад, 
ЗМІ, і він не мав на меті розповсюдження отриманої інформації. 
Уряд стверджував, що заявник сам спонукав суд вдатися до такого 
заходу для перевірки документу наданого ним, достовірність якого 
було піддано сумніву.

55. Заявник заявив, що ця інформація не впливала на результат 
слухання в Новозаводському суді. Він стверджував, що цей захід є 
порушенням Конституції, де він визначений як «незаконний» у зна-
ченні статті 8 Конвенції.

2. оцінка суду

а. Чи мало місце втручання

56. Суд відзначає, що, як зберігання державними органами ін-
формації про особисте життя людини, так і її використання є по-
рушенням права на повагу до особистого життя, гарантованого 
статтею 8 § 1 Конвенції (порівняйте: «Ротару проти Румунії» [GC], 
№ 28341/95, § 46, ECHR 2000-V).

57. У цьому випадку національний суд надіслав запит і отримав 
з психіатричної лікарні конфіденційну інформацію про психічний 
стан і відповідне медичне лікування заявника. Ця інформація була 
в подальшому оприлюднена суддею сторонам та іншим особам, при-
сутнім у судовій залі на публічних слуханнях.

58. Суд вважає, що подібні подробиці, безперечно, є інфор-
мацією, що належить до «особистого життя» заявника, і що захід, 
який розглядається, призвів до розширення кола осіб, ознайомлених 
із цими подробицями. Таким чином, заходи, вжиті судом, є пору-
шенням права заявника, гарантованого йому статтею 8 Конвенції З 
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проти Фінляндії ухвала від 25 лютого 1997 року, Звіти про ухвали і 
рішення 1997-І, § 71).

б. Чи було втручання здійснено «відповідно до закону»

59. Головне питання полягає у тому, чи було втручання здійс-
нено у відповідності до Статті 8 § 2, зокрема, чи «відповідало воно 
закону» та «було необхідним у демократичному суспільстві» з однієї 
з причин, перелічених у цьому параграфі.

60. Суд нагадує, що фраза «відповідно до закону» вимагає, щоб 
оскаржуваний захід мав певне підґрунтя в національному праві 
(порівняйте: «Смирнова проти Росії», № 46133/99 і 48183/99, § 99, 
ECHR 2003-IX (витяги)).

61. Варто зазначити, що апеляційний суд, переглянувши спра-
ву, дійшов висновку, що опрацювання суддею суду першої інстанції 
особистої інформації заявника не відповідало спеціальному режиму 
стосовно збирання, збереження, використання та поширення інфор-
мації, що належить до інформації про психічний стан відповідно до 
статті 32 Конституції та статей 23 і 31 Закону України «Про інфор-
мацію» 1992 року; це рішення не було оскаржене Урядом (пункт 25 
вище). Більше того, Суд відмічає, що деталі, які розглядаються, не 
могли вплинути на результат судового процесу (тобто встановлення 
того, чи заявлене висловлення було зроблено, і оцінку того, чи було 
воно наклепницьким; порівняйте: «З проти Фінляндії», що згадува-
лася вище, §§ 102 і 109), запит Новозаводським судом інформації був 
непотрібним, оскільки інформація не була «важливою для розсліду-
вання, досудового слідства чи судового слухання», і, таким чином, 
був незаконним згідно зі статтею 6 Закону України «Про психіат-
ричну допомогу» 2000 року.

62. Суд вважає, що з причин, викладених вище, мало місце по-
рушення статті 8 Конвенції. Він не вважає за доцільне перевіряти 
стосовно цього заходу, чи були дотримані інші умови абзацу 2 цієї 
Статті.

ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 2 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

63. Заявник подав скаргу стосовно відмови органів влади відш-
кодувати йому шкоду за схемою «компенсації за незаконне кримі-
нальне переслідування», що порушує принцип презумпції невину-
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ватості. Він посилався на статтю 6 § 2 Конвенції, яка передбачає 
наступне:

«...Кожен, кого звинувачують у вчиненні кримінального злочину, вва-
жається невиновним до тих пір, поки не буде доведено протилежне від-
повідно до закону».

64. Уряд стверджував, що не було порушення статті 6 § 2 Кон-
венції, оскільки рішення прокуратури закрити справу з нереабіліту-
ючих обставин було переглянуто та врешті залишено в силі судами. 
Заявник не погодився.

65. Суд нагадує, що Конвенцію треба тлумачити таким чином, 
щоб гарантія цих прав була практичною та ефективною, а не те-
оретичною та ілюзорною (напр., «Мультиплекс проти Хорватії», 
№ 58112/00, § 44, 10 липня 2003 року); це також стосується права, 
закріпленого у статті 6 § 2 (див. «Алене де Рібемон проти Франції», 
ухвала від 10 лютого 1995 року, Серії A № 308, § 35).

66. Суд нагадує, що, відповідно до його практики, ані стаття 6 
§ 2, ані жодна інша стаття Конвенції не дає права особі, «обвинува-
ченій у здійсненні кримінального злочину», на відшкодування збит-
ків або права на компенсацію за незаконне попереднє затримання, 
коли провадження проти нього було припинено («Наркісо Дінарес 
Пенальвер проти Іспанії»(ріш.), № 44301/98, 23 березня 2000 року; а 
також «Енглерт проти Німеччини», ухвала від 25 серпня 1987 року, 
Серії A № 123-В, § 36, і «Секаніна проти Австрії», ухвала від 25 серп-
ня 1993 року, Серії A № 266-А, § 25). Відмова компенсації сама по 
собі не порушує принцип презумпції невинуватості (з відповідними 
змінами, зазначені раніше ухвали Нолькенбокхофа і Мінеллі, § 36 і 
§§ 34/35 відповідно).

67. Однак, практика Суду також встановлює, що принцип пре-
зумпції невинуватості порушується, коли судове рішення стосовно 
особи, звинуваченої у вчиненні кримінального злочину, відобра-
жає думку про те, що вона винна без доведення її провини у від-
повідності до закону. Навіть за відсутності будь-яких формальних 
даних, досить припущень, що суд вважає особу винною. Більше 
того, стаття 6 § 2 не обмежується кримінальними провадженнями, 
що ще тривають, але поширюється також на судові рішення, прий-
няті після того, як кримінальне провадження було припинене (див. 
«Мінеллі проти Швейцарії», ухвала від 25 березня 1983 року, Серії A 
№ 62; раніше зазначена ухвала Енглерта; «Нолькенбокхоф проти Ні-
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меччини», ухвала від 25 серпня 1987 року, Серії A № 123-С; і «Капеау 
проти Бельгії», № 42914/98, § 25, ECHR 2005-I) чи після винесення 
виправдовувального вироку (див., зокрема, раніше зазначену ухвалу 
Секаніної; «Рушіті проти Австрії», № 28389/95, 21 березня 2000 року; 
«Ламанна проти Австрії», № 28923/95, 10 липня 2001 року; «О. про-
ти Норвегії», № 29327/98, ECHR 2003-II; і «Хаммерн проти Норвегії», 
№ 30287/96, 11 лютого 2003 року).

68. Від суду, отже, вимагається визначити, чи в даній справі 
результат кримінального провадження проти заявника та подальше 
відхилення його позову про компенсацію за незаконне пересліду-
вання ставить під сумнів невинуватість заявника, хоча його вину не 
було доведено.

69. Суд відмічає, що справу заявника було закрито на досудо-
вому етапі слідчими органами на тій підставі, що малозначимість 
злочину, вчиненого заявником, робить його кримінальне переслі-
дування недоцільним. Національні суди, переглянувши це рішення, 
погодилися з тим, що (ненаведений) доказ, що міститься в матеріа-
лах справи, є достатнім для доведення вчинення злочину заявником, 
а також малозначимості злочину.

70. Дійсно, вирішення питання шодо невинуватості обвинува-
ченого можливе до тих пір, поки кримінальний процес не закін-
чується прийняттям обвинувального вироку (Секаніна, зазначена 
вище, § 30). Однак, своїм рішенням від 26 грудня 2001 року Ново-
заводський суд відхилив клопотання заявника про компенсацію, 
спираючись на той факт, що кримінальне провадження проти ньо-
го було припинено з нереабілітуючих обставин (див. пункт 28 ви-
ще). Це рішення підтвердив апеляційний суд після того, як скаргу 
заявника стосовно рішення про припинення кримінального про-
вадження з нереабілітуючих обставин було врешті відхилено (див. 
§ 19 вище). Суд не вважає за потрібне визначити в даній справі, чи 
в принципі відмова присудити компенсацію на підставі того, що 
кримінальне провадження було завершено з нереабілітуючих обста-
вин як така порушує презумпцію невинуватості. Суд зазначає, що 
в даній справі судові рішення про закриття кримінального провад-
ження проти заявника було сформульовано таким чином, що немає 
сумнівів щодо їх думки про те, що заявник скоїв злочин, який йому 
інкримінується.

Зокрема, Деснянський суд зазначив, що матеріали справи міс-
тять достатньо доказів щодо встановлення факту підробки заявни-
ком нотаріального документа та вчинення недійсної нотаріальної 
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дії, єдиною причиною для припинення провадження є недоціль-
ність переслідування в разі малозначимості злочину. Це рішення 
було залишено в силі апеляційним судом, і Верховний Суд України 
відхилив клопотання заявника про дозвіл подати апеляційну скар-
гу за касаційною процедурою. На думку Суду, формулювання, що 
використовувалися Деснянським судом, самі по собі були достат-
нім для встановлення факту порушення презумпції невинуватості. 
Той факт, що позов заявника про компенсацію було відхилено на 
підставі висновків, зроблених у ході кримінального провадження, 
тільки загострило ситуацію. Хоча Деснянський суд дійшов висновку 
після слухання, проведеного в присутності заявника, що попередні 
провадження були не кримінальними за природою та їм бракува-
ло багатьох елементів зазвичай властивих кримінальному розгляду. 
У зв’язку з цим, не можна дійти висновку, що судовий процес за-
кінчився чи мав намір закінчитися «доведенням вини заявника від-
повідно до закону». За таких обставин, Суд вважає, що аргументи, 
представлені Деснянським судом, підтверджені під час апеляційного 
розгляду, а також відхилення клопотання заявника про компенса-
цію на тих же підставах, становлять порушення принципу презум-
пції невинуватості.

71. Отже, мало місце порушення статті 6 § 2 Конвенції.

IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

72. Заявник подав скаргу згідно зі статтею 13 Конвенції на від-
сутність ефективних засобів захисту в рамках порушень статті 8.

73. Стаття 13 Конвенції передбачає таке:

«...Кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, порушуються, 
має право на ефективний засіб правого захисту у відповідному націо-
нальному органі, навіть якщо таке порушення було вчинено особами, 
що діяли як офіційні особи».

A. арГУменти сторін

74. Уряд заявив, що заявник міг оскаржити законність обшуку 
перед вищим прокурором або судом під час судового процесу. Якби 
його було виправдано за звинуваченнями, він мав би право на отри-
мання компенсації за незаконне кримінальне переслідування. Щодо 
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запиту судом інформації стосовно його психічного стану заявник, 
за твердженнями Уряду, міг порушити це питання в апеляційному 
провадженні.

75. Заявник розцінив ці заходи як неефективні.

2. оцінка суду

а. Загальні принципи

76. Суд нагадує, що стаття 13 Конвенції гарантує наявність на 
національному рівні засобу правового захисту для реалізації прав і 
свобод, визначених у Конвенції, у якій би формі вони не забезпечу-
вались у національному правовому полі. Дія статті 13, отже, полягає 
в тому, щоб національний засіб захисту відповідав суті «небезпід-
ставної скарги» за конвенцією та гарантував належну допомогу, хоча 
Договірні Сторони можуть на свій розсуд обирати, як вони викону-
ватимуть свої Конвенційні зобов’язання в рамках цього положення 
(«Кайя проти Туреччини», рішення від 19 лютого 1998 року, Звіти про 
Ухвали та Рішення 1998-І, с. 329-30, § 106).

77. Сфера зобов’язань Договірних Держав за 13 статтею коли-
вається в залежності від природи скарги заявника; проте, засіб юри-
дичного захисту, якого вимагає стаття 13, має бути «ефективним» 
як на практиці, так і за законом (порівняйте: «Кудла проти Польщі» 
[GC], № 30210/96, § 157, ECHR 2000-XI). Існування такого засобу 
має бути достатнім не тільки в теорії, але й на практиці, без чого 
йому бракуватиме необхідної доступності та ефективності (див., крім 
іншого, «Міфсуд проти Франції» [GC], № 57220/00, ECHR 2002-VIII).

б. Обшук

78. Оскільки Уряд порушив питання можливості вимагати від-
шкодування шляхом компенсації за незаконне переслідування, Суд 
не вважає, що ця процедура стосується даної справи «Афанасьєв про-
ти України», № 38722/02, § 77, 5 квітня 2005 року). Він зазначає, 
зокрема, що поданий з цією метою позов заявника було відхилено 
саме через те, що його кримінальну справу було закрито з нереабілі-
туючих підстав.

79. Щодо можливості оскарження законності обшуку протягом 
судового процесу варто зазначити, що, як зазначено вище стосов-
но статті 6 § 2 Конвенції, справа заявника ніколи не розглядалася 
по суті. Її було закрито на досудовому етапі, і подальший перегляд 
стосувався суто процедурних питань щодо закриття слідчим кримі-
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нальної справи з зазначених підстав. Отже, ці провадження не міс-
тили та не могли містити оцінку законності певних слідчих дій.

80. Суд пізніше зазначив, що заявник міг звернутися до вищого 
органу прокуратури, щоб обшуку в його конторі було визнано неза-
конним. Суд нагадує, що «національний орган», визначений у статті 
13, не обов’язково має бути судовим органом, але якщо ні, то його 
повноваження та гарантії, які він надає, є значущими у визначенні 
ефективності захисту права в цьому органі (Кудла, зазначений вище, 
§ 157). Однак, у цій справі Суд зазначає, що навіть припускаючи, 
що прокурор є незалежним, цей засіб не міг забезпечити заявникові 
правового захисту (пункт 30 вище).

81. Таким чином, Суд вважає, що в даній справі мало місце 
порушення статті 13 Конвенції, оскільки заявник не мав національ-
ного засобу захисту, за допомогою якого він би міг захистити своє 
право на повагу до житла, що гарантовано статтею 8 Конвенції.

в. Розголошення інформації про психічний стан

82. Уряд у своїх попередніх запереченнях посилався на право 
заявника вимагати від суду розгляду його справи за зачиненими две-
рима. Суд зазначив, що національне право не говорить про те, що 
це обов’язково має бути прохання сторони про слухання справи без 
сторонніх; суд може прийняти рішення про це на власний розсуд 
(пункт 32 вище). Однак, закон зобов’язує органи влади вжити всіх 
необхідних заходів для захисту особистого життя осіб від зайвого 
втручання (пункт 29 вище).

Більше того, присутність громадськості в судовій залі під час за-
читування суддею інформації, отриманої від психіатричної лікарні, 
була лише одним із елементів, що негативно вплинули на особисте 
життя заявника. Зокрема, такий запит, навіть дозволений, не міг ані 
гарантувати конфіденційність інформації, розголошеної сторонам та 
їх представникам, ані обмежити доступ до матеріалів справи.

83. Щодо можливості подання відповідної скарги до апеляцій-
ної інстанції, Суд зазначає, що заявник успішно скористався цим 
засобом правового захисту, який, однак, виявився неефективним, 
оскільки визнання незаконності не призвело до припинення роз-
голошення конфіденційної інформації про психічний стан, що міс-
тилася в матеріалах справи, або виплати заявникові компенсації за 
завдані йому збитки в результаті незаконного втручання в його осо-
бисте життя.
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84. Зважаючи на це, Суд відхиляє попереднє заперечення Уряду 
і постановляє, що мало місце порушення статті 13 Конвенції.

V. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

85. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«...Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Сторони, що домовляється, 
передбачає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

а. збитКи

86. Заявник вимагає компенсацію у розмірі 23 2400 євро за ма-
теріальну і моральну шкоду.

87. Уряд вважає цю суму надмірною та безпідставною.
88. Практика Суду встановлює, що має бути чіткий причинний 

зв’язок між порушенням Конвенції та збитками, на які скаржить-
ся заявник (серед інших органів влади, «Барбера, Месеже і Жабардо 
проти Іспанії» (колишня стаття 50), ухвала від 13 червня 1994 року, 
Серії A № 285-С, С. 57-58, §§ 16-20; «Какікі проти Туреччини», ухвала 
від 8 липня 1999 року, ECHR 1999-IV, § 127). Суд зазначає, що розмір 
збитків від незаконного обшуку помешкання заявника був встановле-
ний 28 серпня 2000 року Новозаводським судом. На цій підставі Суд 
вважає справедливим призначити заявникові компенсацію у розмірі 
2 315 євро за матеріальну шкоду. Крім того, Суд вважає за доцільно 
призначити компенсацію у розмірі 3 000 євро за моральну шкоду.

B. сУдові витрати

89. Заявник не подавав жодної скарги за цим пунктом протягом 
встановленого періоду часу; отже, Суд не призначає компенсації що-
до цього.

C. пеня

90. Суд вважає справедливим, якщо ставка пені базуватиметься 
на офіційному обмінному курсі Європейського центрального банку, 
до якого має бути додано 3 %.
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на цих підставах суд одностайно

1. Визнає заявою прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції стосовно 

обшуку контори заявника та розповсюдження конфіденційної ін-
формації про психічний стан заявника;

3. Постановляє, що було порушено статтю 6 § 2 Конвенції;
4. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції;
5. Постановляє, що

а) держава-відповідач має сплатити заявникові впродовж трь-
ох місяців з дати, коли рішення стає остаточним відповідно до § 2 
статті 44 Конвенції наступні суми та будь-які податки, що можуть 
вимагатися, які мають бути конвертовані в національну валюту дер-
жави-відповідача за курсом на день винесення цього рішення:

і) 2 315 євро (дві тисячі триста п’ятнадцять євро) відшкоду-
вання матеріальної шкоди;

іі) 3 000 євро (три тисячі євро) відшкодування нематеріаль-
ної шкоди;

б) після зазанчених трьох місяців мають нараховуватись від-
сотки за несвоєчасну сплату, плюс 3 відсотки за офіційним курсом 
Європейського центрального банку.
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Викладено англійською і повідомлено в письмовій формі 29 червня 
2006 року згідно з 77 §§ 2 та 3 Регламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ВОлОХи пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 23543/02)

Рішення

Страсбург 
2 листопада 2006 року

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

У справі «Волохи проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані M. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
п. Дж. Боррего Боррего,
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пані Р. Ягер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 30 серпня 2006 р., виносить 

таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою № 23543/02, по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і 
основоположних свобод людини (далі – Конвенція) двома грома-
дянами України, панною Ольгою Волох (далі – заявниця) та паном 
Михайлом Волох (далі – заявник) 3 червня 2002 року.

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповнова-
женим – пані В. Лутковською з Міністерства юстиції України.

3. 27 червня 2005 року Суд надіслав заяву на комунікацію до 
Уряду. Відповідно до п. 1 статті 29 Конвенції Суд вирішив розгляда-
ти питання щодо прийнятності та суті заяви разом.

4. 1 квітня 2006 року ця справа була передана до новоствореної 
п’ятої секції (п. 5 та п. 1 Правил 25 та 52 відповідно).

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Заявники народились у 1933 та 1961 роках відповідно та про-
живають у м. Полтаві.

а. наКладення ареШтУ на Кореспонденцію заявниКів

6. У травні 1996 року Полтавське міське управління МВС Ук-
раїни в Полтавській області (далі – ПМУ МВС України) порушило 
кримінальну справу стосовно п. В. за ухилення від сплати податків. 
Пан В. є сином заявниці та братом заявника. 28 травня 1996 від-
носно п. В. було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про 
невиїзд.

7. У зв’язку з неявкою пана В. на допит та відсутністю відомос-
тей щодо місця його перебування, 4 вересня 1996 року було винесено 
постанову про взяття п. В. під варту. 
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8. 6 серпня 1997 року слідчий ПМС МВС України виніс поста-
нову про накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонден-
цію заявників та її виїмку (далі – постанова про накладення арешту 
на кореспонденцію), обґрунтовуючи таку дію таким:

«Приватний підприємець п. В. протягом періоду з 1 січня 1994 по 1 січ-
ня 1996 років умисно не сплатив податки до державного бюджету у сумі 
12 8891 грн., спричинивши державі шкоду та втрати в особливо вели-
ких розмірах.
28 травня 1996 року відносно п. В. було обрано запобіжний захід у виг-
ляді підписки про невиїзд. Але на виклик слідчого п. В. не з’явився, його 
місце знаходження на даний час невідоме. 4 вересня 1996 року щодо п. 
В. було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
... про місце свого знаходження п. В. може повідомити свою матір та 
брата, використовуючи поштово-телеграфну кореспонденцію.»

У постанові про накладення арешту на кореспонденцію не вка-
зувався строк, на який накладався арешт.

9. 11 серпня 1997 року Голова Жовтневого районного суду видав 
санкцію на накладення арешту. Заявники стверджували, що вони 
випадково дізнались про постанову в кінці 1998 року.

10. 4 травня 1998 року кримінальну справу, порушену проти 
п. В., було закрито в зв’язку із закінченням стоків давності притяг-
нення до відповідальності.

11. Відповідно до наданої заявниками інформації, п. В. з’явився 
влітку 1998 року та зустрівся із слідчим, призначеним у його справі. 
Під час цієї зустрічі він дізнався про постанову про накладення аре-
шту на кореспонденцію.

12. 28 травня 1999 року слідчий ПМС МВС України виніс пос-
танову про зняття арешту з поштово-телеграфної кореспонденції за-
явників у зв’язку із закриттям кримінальної справи проти п. В. та 
відсутністю необхідності у подальшому перегляді кореспонденції за-
явників. Того ж дня голова Жовтневого районного суду санкціонував 
зняття арешту з поштово-телеграфної кореспонденції заявників.

13. Листом від 19 липня 1999 року прокуратура Полтавської об-
ласті у відповідь на скаргу заявників повідомила, що постанова про 
накладення арешту на їх кореспонденцію була винесена на підставі 

1 7 045,09 доларів у 1996 році



волохи проти України

���

закону і таким чином підстави для притягнення посадових осіб до 
відповідальності відсутні.

14. Відповідно до наданої Урядом інформації, 14 листопада 
1999 року місце знаходження п. В. було встановлено в ході розслі-
дування.

15. Листом від 6 січня 2000 року у відповідь на скаргу п. В. щодо 
кримінальної справи, порушеної проти нього, Генеральна прокура-
тура України між іншим (inter alia) повідомила, що постанова про 
накладення арешту на кореспонденцію була необґрунтованою.

16. Листом від 1 лютого 2000 року заявницю було повідомлено, 
що 15 серпня 1997 року (відповідно до наданої Урядом інформації 
15 вересня 1997 року) адресований їй лист було переглянуто спів-
робітниками правоохоронних органів, але, оскільки він не містив 
інформації щодо місця знаходження п. В., його не було вилучено, а 
було передано заявниці.

B. провадження Щодо Компенсації

17. 20 січня 2000 року заявники звернулись до начальника ПМУ 
МВС України, вимагаючи відшкодування шкоди, завданої накла-
денням арешту на їх кореспонденцію.

18. Листом від 27 січня 2000 року начальник ПМУ МВС Ук-
раїни повідомив заявника, що постанова про накладення арешту 
на кореспонденцію була законною і, таким чином, підстави для від-
шкодування шкоди відсутні.

19. Листом від 19 листопада 2000 року начальник ПМУ МВС 
України повідомив заявника, що виїмка кореспонденції відбувалась 
у відповідності із законом та, оскільки кримінальна справа, пору-
шена щодо його брата закрита за нереабілітуючими обставинами, 
заявник не має права на компенсацію.

20. Листом від 21 листопада 2000 року прокуратура Полтавської 
області повідомила заявника, що питання про відшкодування ком-
пенсації належить до компетенції судів. 

21. 18 лютого 2000 року заявники звернулись до Ленінського 
районного суду м. Полтави з позовною заявою до ПМУ МВС України 
про відшкодування моральної шкоди, завданої винесенням постано-
ви про накладення арешту на їхню кореспонденцію. Обґрунтовуючи 
свої вимоги, заявники посилались на лист Генеральної прокуратури 
України від 6 січня 2000 року, де зазначалось, що постанова про на-
кладення арешту на кореспонденцію була необґрунтованою.
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22. 11 жовтня 2001 року Ленінський районний суд відмовив за-
явникам у задоволені їх позовних вимог. Суд встановив, що пос-
танова про накладення арешту на кореспонденцію заявників була 
законною та обґрунтованою і що кримінальну справу щодо п. В. 
було закрито за нереабілітуючих обставин. Крім того, заявники не 
довели, що вони зазнали моральної шкоди внаслідок перегляду їхнь-
ої кореспонденції. Суд вирішив, що вимоги заявників були необґру-
новані і що лист Генеральної прокуратуру України від 6 січня 2000 
року не може бути підставою для присудження заявникам будь-якої 
компенсації. Таким чином, суд відхилив позовні вимоги заявників.

23. 8 січня 2002 року апеляційний суд Полтавської області зали-
шив рішення суду першої інстанції без змін.

24. 9 лютого 2004 року колегія з трьох суддів Верховного Суду 
України відмовила в задоволенні касаційних скарг заявників.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

а. КонститУція УКраїни 1996 роКУ

25. Відповідні положення Конституції України (вперше опуб-
лікована в друкованому виданні «Відомості Верховної Ради» від 23 
липня 1996 року, № 30) передбачають:

стаття 31

Кожному гарантується таємниця листування, телефонних роз-
мов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути 
встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з ме-
тою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування 
кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформа-
цію неможливо.

стаття 55

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій 

чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самов-
рядування, посадових і службових осіб.

…Кожен має право будь-якими не забороненими законом засо-
бами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних 
посягань.
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стаття 56

Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи ор-
ганів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, 
завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 
службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Глава XV. перехідні положення

13. Протягом п’яти років після набуття чинності цією Консти-
туцією зберігається існуючий порядок арешту, тримання під вар-
тою і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також 
порядок проведення огляду та обшуку житла або іншого володіння 
особи.

B. Кримінально-процесУальний КодеКс УКраїни

26. Стаття 187 кодексу в редакції від 16 квітня 1984 року, яка була 
чинна в період, який розглядається (відповідний закон про внесення 
змін уперше було опубліковано в друкованому виданні «Верховна 
Рада Української ССР, 1984 року, № 18), передбачала:

Накладення арешту на кореспонденцію і виїмка її 
в поштово-телеграфних установах

Накладення арешту на кореспонденцію і виїмка її в поштово-телеграф-
них установах може провадитись тільки з санкції прокурора або його 
заступника чи за постановою суду.

Про накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію і 
виїмку її слідчий складає постанову. У цій постанові слідчий пропонує 
поштово-телеграфній установі затримувати зазначену в постанові ко-
респонденцію і надсилати йому про це відповідні повідомлення. Виїмка 
кореспонденції проводиться в присутності двох представників пошто-
во-телеграфної установи, про що складається протокол.

Накладення арешту на кореспонденцію скасовується постановою слід-
чого, коли в застосуванні цього заходу відпаде потреба.

(Ця стаття була суттєво змінена в червні 2001 року)
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C. заКон УКраїни «про оперативно-розШУКовУ діяльність» 
від 18 лютоГо 1992 роКУ

27. Відповідні положення Закону (вперше опублікований у офі-
ційному виданні «Голос України», від 27 березня 1992 року, № 56) 
передбачали:

стаття 6. підстави для проведення 
оперативно-розшукової діяльності

Підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є:
1) наявність достатньої інформації, … про:
– осіб, які готують або вчинили злочин;
– осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або 

хиляються від відбування кримінального покарання;…
Забороняється приймати рішення про проведення оператив-

но-розшукових заходів при відсутності підстав, передбачених у цій 
статті.

стаття 8. права підрозділів, які здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність

«Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-
розшукової діяльності … надається право:

10) контролювати шляхом відбору за окремими ознаками теле-
графно-поштові відправлення;…»

стаття 9. Гарантії законності під час здійснення 
оперативно-розшукової діяльності

…Під час здійснення оперативно-розшукової діяльності не до-
пускається порушення прав і свобод людини та юридичних осіб.

Окремі обмеження цих прав і свобод мають винятковий і тимча-
совий характер і можуть застосовуватись лише за рішенням суду що-
до … у випадках, передбачених законодавством України, з метою 
захисту прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства. … 

При застосуванні оперативно-розшукових заходів працівники 
оперативних підрозділів зобов’язані враховувати їх відповідність 
ступеню суспільної небезпеки злочинних посягань та загрозі інтере-
сам суспільства і держави.

У випадках порушення прав і свобод людини або юридичних 
осіб … Міністерство внутрішніх справ України … зобов’язані не-
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відкладно поновити порушені права і відшкодувати заподіяні ма-
теріальні та моральні збитки в повному обсязі.

D. заКон УКраїни «про порядоК відШКодУвання ШКоди, 
завданої Громадянинові незаКонними діями орГанів дізнання,  

попередньоГо слідства, проКУратУри і сУдУ» 
від 1 ГрУдня 1994 роКУ

28. Відповідні положення Закону (вперше опублікований у дру-
кованому виданні «Відомості Верховної Ради України» від 3 січня 
1995 року, № 1), передбачали:

стаття 1

Відповідно до положень цього Закону підлягає відшкодуванню 
шкода, завдана громадянинові внаслідок:

…3) незаконного проведення оперативно-розшукових заходів…

стаття 2

Право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передба-
чених цим Законом, виникає у випадках:

постановлення виправдувального вироку суду;
закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, 

відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обви-
нуваченого у вчиненні злочину;

відмови в порушенні кримінальної справи або закриття 
кримінальної справи з підстав, зазначених у пункті 2 частини пер-
шої цієї статті;

закриття справи про адміністративне правопорушення.

стаття 3

У наведених в статті 1 цього Закону випадках громадянинові 
відшкодовуються (повертаються):

5) моральна шкода.

стаття 4

…Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли не-
законні дії органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду 
завдали моральної втрати громадянинові, призвели до порушення 

♦
♦

♦

♦
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його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових 
зусиль для організації свого життя.

Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні грома-
дянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело 
до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх 
звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших 
негативних наслідків морального характеру.

ПРАВО

29. Заявники скаржились на порушення їх прав на повагу до 
кореспонденції, що гарантується статтею 8 Конвенції. Посилаючись 
на статтю 13 Конвенції, заявники стверджували, що вони не мали 
ефективних засобів захисту для визнання втручання у їх права не-
законним та отримання компенсації. Ці положення у відповідній 
частині передбачають таке:

стаття 8. право на повагу до приватного і сімейного життя

1. Кожен має право на повагу до … своєї кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення 

цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється 
згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в ін-
тересах національної та громадської безпеки чи економічного доб-
робуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для за-
хисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

стаття 13. право на ефективний засіб юридичного захисту

Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було по-
рушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в на-
ціональному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене осо-
бами, які здійснювали свої офіційні повноваження

I. ПРИЙНЯТНІСТь

а. попередні заперечення УрядУ

30. Уряд надав попередні зауваження щодо невичерпання заявни-
ками національних засобів захисту стосовно періоду з 4 травня 1998 
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до 4 травня 1999 років. Він стверджував, що провадження, розпочате 
заявниками щодо відшкодування шкоди, стосувалися тільки періоду 
з 6 серпня 1997 4 травня 1998 року, оскільки заявники скаржились не 
тільки щодо незаконності постанови про накладення арешту на їх-
ню кореспонденцію, а й щодо незаконності порушення кримінальної 
справи, в межах провадження якої і було винесено постанову.

31. Заявники не погодились й з цим твердженням.
32. Суд повторює, що Уряд, висловлюючи заперечення щодо ви-

черпання засобів захисту, має довести Суду, що засіб захисту у від-
повідний час був ефективним як з теоретичного, так і з практичного 
погляду, тобто що він був доступним та таким, що може забезпечи-
ти відшкодування шкоди, про яку заявляє заявник, і запропонува-
ти розумні перспективи досягнення успіху (див. рішення у справі 
«Selmouni v. France», № 25803/94, п. 76, ЄСПЛ 1999-V).

33. Суд зауважує, що в цій справі Уряд стверджує, що скарги 
заявників, подані до судових органів, стосувались тільки частини, а 
не всього періоду, протягом якого діяла постанова про накладення 
арешту на кореспонденцію. Уряд не навів жодного іншого засобу 
захисту, окрім того, який був використаний заявниками.

34. На думку Суду, ефективність останнього засобу захисту до-
цільніше розглядати за статтею 13 Конвенції, на яку посилались за-
явники.

B. відповідність правилУ ratione temporis

35. Суд зауважує, що постанова про накладення арешту на ко-
респонденцію була винесена 6 серпня 1997 року і, таким чином, 
не підпадає під його юрисдикцію ratione temporis. Проте основний 
період дії цієї постанови припадав на період після 11 вересня 1997 
року, дати набрання Конвенцією чинності для України. Однак, Суд, 
оцінюючи чи відповідало втручання у право заявників на повагу до 
кореспонденції вимогам п. 2 статті 8 Конвенції, буде брати до уваги 
події, які передували зазначеній даті, включаючи постанову про на-
кладення арешту на кореспонденцію.

C. дотримання правила ШестимісячноГо строКУ

36. Суд зауважує, що у скарзі за статтею 13 Конвенції, а саме 
стосовно неефективності провадження щодо відшкодування шкоди, 
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заявники стверджували про відсутність ефективного засобу захисту. 
Таким чином виникає питання, чи подали заявники скаргу в межах 
шестимісячного строку, як цього вимагає п. 1 статті 35 Конвенції.

37. Суд зазначає, що скарга була подана 3 червня 2002 року. Від-
повідно до усталеної прецедентної практики Суду, у разі відсутності 
національних засобів захисту, шестимісячний період починається 
з дати події, яка оскаржується. Проте, у справах, у яких заявник 
спочатку використав засіб захисту і тільки пізніше дізнався або мав 
би дізнатись про обставини, за яких цей засіб був неефективним, 
можуть застосовуватись спеціальні застереження. В таких випад-
ках шестимісячний строк може обчислюватись із часу, коли заяв-
ник дізнався або мав би дізнатись про такі обставини (див. серед 
інших рішення у справі «Laçin v. Turkey», від 15 травня 1995 року, 
№ 23654/94, DR 81-В, с. 31).

38. Суд зауважує, що заявники вживали заходів для привер-
нення уваги національних органів до своїх скарг. Зокрема, 18 лю-
того 2000 року заявники звернулись до Ленінського районного суду 
м. Полтави з позовною заявою до ПМУ МВС України про відш-
кодування моральної шкоди, завданої втручанням у їхнє право на 
повагу до кореспонденції, відповідно до Закону України «Про по-
рядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 
діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду». 
Уряд стверджував, що цей засіб захисту був ефективний стосовно 
скарг заявників за статтею 8 Конвенції. Більше того, відповідно до 
національного законодавства, зокрема ст. 55 та ст. 56 Конституції та 
ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (див. 
пп. 25 та 27), кожний може оскаржити незаконні дії правоохоронних 
органів до суду і єдиний порядок, на який посилались заявники у 
своїх зауваженнях, наданих Суду, був порядок, передбачений ви-
щевказаним Законом «Про порядок відшкодування шкоди, завданої 
громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього 
слідства, прокуратури і суду». 11 жовтня 2001 року суд першої інс-
танції відхилив позов заявників як необґрунтований, а не на під-
ставі того, що вищевказаний Закон не застосовувався до оскаржува-
них подій. 8 січня 2002 року апеляційний суд залишив рішення суду 
першої інстанції без змін (див. пп. 22 та 23 вище).

39. Можна було б стверджувати, що на той час заявники мали 
б сумніватися в ефективності такого засобу захисту. Дійсно, вони 
подали свою скаргу до Суду протягом шестимісячного періоду після 
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рішення апеляційного суду в той час, коли провадження ще тривало 
у Верховному Суді України.

40. Суд вважає, що за обставин цієї справи заявникам не можна 
докоряти, що вони використовували засіб захисту, який оскаржував-
ся, до подання їхньої скарги до Суду. Суд доходить висновку, що за-
явники дотримались шестимісячного строку для подання їх скарги.

D. висновКи

41. Суд зазначає, що скарга не є очевидно необґрунтованою в 
сенсі п. 3 статті 35 Конвенції. Суд далі зауважує, що скарга не є 
неприйнятною за будь-яких інших підстав. Таким чином, вона ого-
лошується прийнятною.

ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ

а. чи відбУлось втрУчання У право заявниКів

42. Сторонами не оспорювався той факт, що постанова про на-
кладення арешту на кореспонденцію заявників становить «втручан-
ня органів державної влади», передбачене п. 2 ст. 8 Конвенції, у пра-
во заявників на повагу до їхньої кореспонденції, яке гарантується 
п. 1 ст. 8.

B. чи бУло втрУчання виправданим

43. Головне питання полягає в тому, чи може вищевказане втру-
чання бути виправданим у сенсі п. 2 ст. 8. Оскільки цей пункт пере-
дбачає обмеження права, гарантованого Конвенцією, він має чітке 
тлумачення. Суд повторює, що повноваження державних органів на 
проведення таємного спостереження за громадянами в ході кримі-
нального розслідування визнаються Конвенцією в тій мірі, в якій 
вони є абсолютно необхідними (див. mutatis mutandis, рішення у 
справі «Klass and Others v. Germany», від 6 вересня 1978, п. 42).

44. Таке втручання не порушує статтю 8, якщо воно здійснюєть-
ся «згідно із законом», має законну мету відповідно до пункту 2 та 
якщо воно є необхідним у демократичному суспільстві задля досяг-
нення цієї мети.
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45. Уряд стверджував, що постанова про накладення арешту на 
кореспонденцію заявників була винесена відповідно до статті 187 
Кримінально-процесуального кодексу. Заявники не оспорювали це 
твердження, але зазначили, що статтю 31 Конституції дотримано не 
було.

46. Суд зауважує, що стаття 31 Конституції, стаття 187 Кримі-
нально-процесуального кодексу та стаття 8 Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність» передбачають можливість накла-
дення арешту на кореспонденцію в ході кримінального провадження 
та оперативно-розшукової діяльності (див. пп. 25-27 вище).

47. Таким чином, існувала законна підстава для такого втру-
чання.

48. Суд вважає, що вимога «доступності закону» була дотримана, 
оскільки всі вказані нормативні акти були опубліковані (див. пп. 
25-27).

49. Щодо вимоги «передбачуваності», Суд повторює, що норма 
права є «передбачуваною», якщо вона сформульована з достатньою 
чіткістю, що дає змогу кожній особі – у разі потреби, за допомогою 
відповідної консультації – регулювати свою поведінку. Суд наго-
лошував на важливості цього принципу стосовно таємного спосте-
реження наступним чином (див. рішення у справі «Malone v. United 
Kingdom», від 2 серпня 1984 року, п. 67, рішення у справі «Amann v. 
Switzerland», № 27798/95, п. 56, ЄСПЛ 2000-ІІ):

«Суд завжди дотримувався думки, що словосполучення «згідно із зако-
ном» не просто відсилає до національного законодавства, а й пов’язане 
з вимогою якості «закону», тобто вимогою дотримання принципу «вер-
ховенства права», про що прямо говориться в преамбулі Конвенції... 
Отже, цей вислів означає – і це випливає з предмета і мети статті 8, – що 
в національному законодавстві має існувати засіб правового захисту від 
свавільного втручання державних органів у права, гарантовані пунк-
том 1... Ризик такої свавільності є особливо очевидним в умовах, коли 
повноваження виконавчої влади здійснюються таємно...
...Оскільки здійснювані на практиці заходи таємного спостереження за 
обміном інформації є закритими для їх ретельного аналізу з боку осіб, 
яких це стосується, або з боку громадськості загалом, надання правової 
дискреції органам виконавчої влади у вигляді необмежених повнова-
жень було б несумісним з принципом верховенства права. Отже, закон 
має з достатньою чіткістю визначати межі такої дискреції, наданої ком-
петентним органам, і порядок її здійснення, з урахуванням законної ме-
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ти даного заходу, щоб забезпечити особі належний захист від свавіль-
ного втручання».

50. Отже, необхідно розглянути «якість» правових положень, 
які були застосовані в даній справі, зокрема, необхідно визначити, 
чи достатньо чітко вони встановлюють обставини, за яких право-
охоронні органи могли здійснювати перегляд кореспонденції заяв-
ників.

51. У цьому зв’язку Суд зауважує, що вимоги «пропорційності» 
втручання, його винятковий та тимчасовий характер передбачені у 
статті 31 Конституції та статті 9 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 року (див. пп. 25 та 27 
вище). Проте, ні стаття 187 Кримінально-процесуального кодексу в 
редакції, яка була чинна під час подій, які розглядаються, ні жодне 
інше положення законодавства не передбачали механізм, який міг 
би гарантувати дотримання вищезазначених принципів на практиці. 
Положення, яке розглядається (див. п. 26 вище), не містить вказівки 
щодо осіб, до яких застосовуються ці заходи, обставин, за яких вони 
вживаються, та строків, які мають встановлюватись та дотримува-
тись. Таким чином, це положення не може бути визнане таким, що є 
достатньо чітким та детальним, щоб забезпечити відповідний захист 
від неналежного втручання органів державної влади у право заявни-
ків на повагу до їх приватного життя та кореспонденції. 

52. Більше того, Суд має бути впевненим щодо існування адек-
ватного та ефективного захисту від зловживання, оскільки система 
заходів таємного спостереження, що розроблена для захисту націо-
нальної безпеки та громадського порядку, пов’язана із ризиком по-
рушення або навіть зруйнування принципів демократії на підставі 
її захисту (див. вищевказане рішення у справі «Klass and Others v. 
Germany», пп. 49-50). Такі гарантії захисту мають бути чітко вста-
новлені законом та мають застосовуватись до нагляду за діяльністю 
відповідних органів або служб. При наглядових провадженнях ма-
ють дотримуватись цінності демократичного суспільства настільки 
добросовісно, наскільки це можливо, зокрема верховенство права, 
про що прямо говориться в Преамбулі Конвенції. Верховенство пра-
ва між іншим (inter alia) передбачає, що втручання органів вико-
навчої влади у права осіб має підлягати ефективному контролю, 
який зазвичай має здійснюватись судовим органом, щонайменше як 
останньою інстанцією, оскільки судовий контроль надає найбіль-
ші гарантії незалежності, безсторонності та здійснення належного 
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провадження (див. вищевказане рішення у справі «Klass and Others 
v. Germany», п.55).

53. Суд зауважує, що в цій справі перегляд постанови про на-
кладення арешту на кореспонденцію відповідно до статті 187 Кримі-
нально-процесуального кодексу було передбачено ще на початковій 
стадії, коли арешт та виїмка кореспонденції були санкціоновані. 
Проте, відповідне законодавство не передбачало жодного проміж-
ного перегляду постанови в розумні проміжки часу або будь-яких 
строків для такого втручання. Також законодавство не передбачало 
додаткового залучення судових органів для нагляду за діяльністю 
правоохоронних органів при здійсненні останніми повноважень, які 
розглядаються в цій справі. В результаті, постанова про накладення 
арешту на кореспонденцію заявників залишалась чинною протягом 
більш ніж одного року після закриття кримінальної справи стосовно 
їхнього родича п. В., і національні суди жодним чином не відреагу-
вали на цей факт.

54. Таким чином, Суд доходить висновку, що це втручання не 
може розглядатися як таке, що було здійснене «згідно із законом», 
оскільки законодавство України не визначає з достатньою чіткістю 
межі та умови здійснення органами влади своїх дискреційних повно-
важень у сфері, про яку йдеться, та не передбачає достатніх гарантій 
захисту від свавілля при застосуванні таких заходів спостереження.
Таким чином, у цій справі відбулось порушення статті 8 Конвенції в 
зв’язку з арештом кореспонденції заявників.

ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

55. Заявники скаржились на відсутність національних засобів 
захисту, які б могли забезпечити відшкодування шкоди за незаконне 
втручання у їх право на повагу до кореспонденції. При цьому вони 
посилались на статтю 13 Конвенції.

56. Уряд не погодився з цим аргументом. При цьому Уряд поси-
лався на свої попередні заперечення та на статтю 55 Конституції, яка 
передбачає право кожного оскаржити будь-які дії органів державної 
влади до суду.

57. Заявники стверджували, що вони не могли оскаржити пос-
танову про накладення арешту на їх кореспонденцію, оскільки де-
ржавні органи не були зобов’язані повідомити їх про вжиття таких 
заходів.
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58. Суд повторює свою думку, викладену у вищевказаному рі-
шенні по справі «Klass and Others v. Germany» (пп. 68-70), що са-
ме таємність вжитих заходів зумовила складність, якщо не немож-
ливість, для особи, стосовно якої вживались ці заходи, за власною 
ініціативою використовувати засоби захисту, принаймні тоді, коли 
спостереження триває. Проте, у рішенні справи «Klass and Others v. 
Germany» було встановлено, що уповноважений державний орган був 
зобов’язаний проінформувати особу, стосовно якої вживались від-
повідні заходи, відразу після припинення таких заходів. Крім того, 
відповідне повідомлення могло не містити інформації щодо цілей 
застосованого обмеження, а така особа мала декілька доступних за-
собів захисту. Більше того, у вищевказаній справі Суд узяв до уваги 
існування системи належного контролю за заходами спостереження, 
які розглядаються, та визнав, що статтю 13 порушено не було.

59. З наданих Урядом зауважень не вбачається, що законодавс-
тво України забезпечує особу, щодо якої вживаються заходи спосте-
реження, належними гарантіями захисту, оскільки законодавство не 
передбачає обов’язку повідомляти особу про заходи спостереження, 
які було застосовано щодо неї. Навіть якщо особи, стосовно яких 
вживаються такі заходи, дізнаються про втручання у їх право на по-
вагу до їхньої кореспонденції, як це відбулось у цій справі, право ос-
каржити законність такого рішення, гарантоване національним за-
конодавством (див. пп. 25 та 27), на практиці виявилось обмеженим, 
оскільки існує лише один реальний механізм, який передбачаєть-
ся Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої 
громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього 
слідства, прокуратури і суду». На думку Суду, цей Закон містить ду-
же загальні положення, оскільки він стосується також інших осіб, а 
не тільки обвинувачених. Але він може забезпечити відшкодування 
в ситуаціях, подібних до ситуації заявників, коли в ході криміналь-
ного провадження щодо третіх осіб стосовно заявників було вжито 
заходів спостереження. Проте, застосування цього Закону та його 
тлумачення національними судами, як це відбулось у даній справі, 
здійснювалось не настільки широко, щоб забезпечити належний 
розгляд скарг інших осіб, а не обвинувачених.

60. Вищенаведені висновки є достатніми для Суду, щоб виріши-
ти, що заявники не мали ефективного засобу захисту, як того вима-
гає стаття 13 Конвенції, стосовно їхніх скарг за статтею 8 Конвенції 
щодо перегляду їх поштово-телеграфної кореспонденції.
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61. Таким чином, Суд відхиляє попередні заперечення Уряду та 
вирішує, що в цій справі було порушення статті 13 Конвенції.

ІV. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

62. Стаття 41 Конвенції зазначає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенцiї або протоколiв до неї i 
якщо внутрiшнє право вiдповiдної Високої Договiрної Сторони перед-
бачає лише часткову компенсацію, Суд, у разi необхiдностi, надає потер-
пiлiй сторонi справедливу сатисфакцiю».

A. ШКода

63. Заявниця вимагала 75 000 євро, і заявник вимагав 50 000 
євро як відшкодування шкоди без будь-якого уточнення.

64. Уряд стверджував, що вплив допущеного втручання на права 
заявників був мінімальним. Уряд вважав, що вимоги заявників були 
надмірними та невизначеними. Таким чином, Уряд наполягав, що 
констатація порушення буде достатньою сатисфакцією у цій справі.

65. Суд, здійснюючи свою оцінку на засадах справедливості, 
присуджує заявниці та заявникові по 1 000 євро як відшкодування 
моральної шкоди.

B. сУдові витрати

66. Заявники не надали жодних вимог щодо компенсації судових 
витрат. Таким чином, Суд нічого не присуджує.

C. пеня

67. Суд вважає належним призначити пеню, виходячи з розмі-
ру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, 
плюс три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Вирішує приєднати попередні заперечення Уряду до розгляду 
скарги по суті;

2. Оголошує прийнятними скарги заявників;
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3. Постановляє, що відбулося порушення статті 8 Конвенції;
4. Постановляє попередні заперечення Уряду та вирішує, що від-

булось порушення статті 13 Конвенції;
5. Постановляє:

(а) протягом трьох місяців з моменту, коли рішення стане ос-
таточним згідно зі статтею 44 § 2 Конвенції, держава-відповідач має 
сплатити Ользі Волох 1 000 євро (одну тисячу євро) як відшкодуван-
ня моральної шкоди;

(б) протягом трьох місяців з моменту, коли рішення стане ос-
таточним згідно зі статтею 44 § 2 Конвенції, держава-відповідач має 
сплатити Михайлу Волоху 1 000 євро (одну тисячу євро) як відшко-
дування моральної шкоди;

(в) вищевказані суми мають бути конвертовані в національну 
валюту держави-відповідача на день здійснення платежу;

(г) після зазначеного тримісячного строку і до повного розра-
хунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського цент-
рального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсотки;

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 2 листо-
пада 2006 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту 
Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ХАНт пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 31111/04)

Рішення

Страсбург 
7 грудня 2006 року

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

У справі «Хант проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
пані С. Ботучарова,
п. В. Буткевич,

пані М. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
п. Дж. Боррего Боррего,

пані Р. Ягер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
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порадившись у нарадчій кімнаті 13 листопада 2006 р., вино-
сить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою (N 31111/04), поданою до Суду 
проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) громадянином 
Сполучених Штатів Америки п. Олександром Хантом (далі – заяв-
ник) 25 серпня 2004 року.

2. Заявника представляв пан Н. Єременко, юрист, який практи-
кує у м. Києві. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його 
уповноваженими – пані В. Лутковською та паном Ю. Зайцевим з 
Міністерства юстиції.

3. 24 березня 2005 року Суд направив на комунікацію Уряду 
скаргу заявника. Відповідно до положень пункту 3 статті 29 Кон-
венції Суд вирішив розглядати питання щодо прийнятності та суті 
заяви одночасно.

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився в 1953 році та проживає в м. Ризі, Латвія.
5. Заявник був одруженим з пані М., громадянкою України. Во-

ни проживали в Україні. У 2000 році в них народився син Н. пані М. 
мала також іншу дитину, М., яку в листопаді 2002 року заявник уси-
новив.

6. У січні 2003 року заявник поїхав з України, а в квітні 2003 
року заявник та пані М. розлучились.

7. 24 червня 2003 року пані М. звернулась до Головного управ-
ління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внут-
рішніх справ України, вимагаючи заборонити заявникові в’їзд на 
територію України. Пані М. зокрема скаржилась на те, що в червні 
2003 року заявник приїхав до м. Канни у Франції, де її син перебу-
вав на канікулах з нянею, та погрожував забрати сина. Вона також 
зазначала, що, перебуваючи в попередньому шлюбі, заявник завдав 
тяжких тілесних ушкоджень своїй дружині.
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8. 26 червня 2003 року Міністерство внутрішніх справ направи-
ло до Державного комітету у справах охорони державного кордону 
України подання щодо заборони заявникові в’їжджати на територію 
України.

9. 27 червня 2003 року Державний комітет у справах охорони 
державного кордону України повідомив Міністерство, що п. Ханту 
заборонено в’їзд в Україну протягом п’яти років. Про це рішення 
заявник дізнався в той же час.

а. провадження Щодо опіКи, ініційоване пані м.

10. У листопаді 2003 року п. Т., адвокат заявника в іншій цивіль-
ній справі, повідомив заявника про те, що його колишня дружина 
звернулась до Печерського районного суду м. Києва з позовною за-
явою про позбавлення заявника батьківських прав стосовно його 
рідного сина Н. Заявник не міг бути присутнім на слуханні справи у 
зв’язку із забороною в’їзду на територію України, але був представ-
лений на суді адвокатом п. Т.

11. 5 грудня 2003 року суд першої інстанції виніс рішення на 
користь п. М. та позбавив заявника його батьківських прав. Суд 
мотивував дане рішення тим, що заявник не виконував належним 
чином своїх батьківських обов’язків, зокрема, він не брав участі у 
вихованні дитини, не спілкувався з нею і взагалі втратив до дитини 
інтерес. Суд також узяв до уваги те, що заявник не скаржився до 
місцевих органів опіки та піклування щодо заборони пані М. бачи-
тися з дитиною. Суд не надав значення аргументам заявника щодо 
неможливості брати участь у вихованні сина в зв’язку із забороною 
в’їзду на територію України, оскільки заявник не зустрічався з си-
ном із січня 2003 року.

Відповідно до інформації, наданої Урядом, національним судам 
було відомо, що заявник свідомо вказав в офіційних документах не-
вірну дату та місце свого народження, а також, що раніше він при-
тягувався до кримінальної відповідальності і ніколи не був офіційно 
виправданим.

12. Представник заявника оскаржив це рішення до апеляцій-
ного суду м. Києва. В апеляційній скарзі зазначалось, що висновок 
суду першої інстанції про небажання заявника бачитися з сином 
був помилковим, оскільки у своєму зверненні до правоохоронних 
органів від 24 червня 2003 року пані М. прямо вказувала про спробу 
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заявника побачитися з сином у червні 2003 року. Було також зазна-
чено, що заявник намагався звернутись з заявою до органів опіки та 
піклування Печерської районної державної адміністрації в м. Києві, 
однак його було проінформовано про те, що для розгляду заяви не-
обхідна його присутність. Представник заявника скаржився на те, 
що суд першої інстанції вислухав свідків тільки протилежної сторо-
ни, яких пані М. найняла. Заявник зазначив, що суд не намагався 
отримати інформацію особисто від заявника за допомогою міжна-
родних договорів про правову допомогу.

13. 5 березня 2004 року апеляційний суд залишив рішення суду 
першої інстанції без змін. Повторивши висновки суду першої інс-
танції, апеляційний суд зазначив, що заперечення заявника не були 
підтверджені жодними доказами, а аргументи протилежної сторони 
були підтверджені свідченнями двох няньок дитини. Суд також за-
значає, що аргументи, викладені в апеляційній скарзі заявника, не 
спростували висновків суду першої інстанції та не вказували на їх 
невідповідність.

14. Заявник оскаржив рішення апеляційного суду до суду каса-
ційної інстанції. У своїй скарзі він повторив попередні аргументи 
та поскаржився на відмову апеляційного суду викликати свідків за 
його клопотанням.

15. 1 червня 2004 року колегія у складі трьох суддів Верховного 
Суду України відмовила в задоволенні касаційної скарги заявника, 
встановивши, що суди не порушили норм матеріального або проце-
суального права.

16. Листом від 7 червня 2004 року Міністерство юстиції Ук-
раїни повідомило представника заявника про те, що вручення за 
кордоном судових документів здійснюється на підставі міжнародних 
договорів. У відносинах між Україною та Сполученими Штатами 
Америки застосовуються положення Гаазької конвенції про вручен-
ня за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та 
комерційних справах від 15 листопада 1965 року.

B. інШі провадження У справі

1. провадження щодо виправлення дати народження заявника

17. 12 травня 2003 року Печерський районний суд м. Києва роз-
глянув заяву заявника про виправлення запису дати народження за-
явника в актах громадянського стану. Суд задовольнив заяву.
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18. 16 червня 2003 року той самий суд скасував попереднє рі-
шення від 12 травня 2003 року в зв’язку з нововиявленими обстави-
нами справи та відновив провадження.

19. 19 грудня 2003 року суд відхилив заяву про виправлення 
запису дати народження заявника в актах громадянського стану. 10 
березня 2004 року та 5 липня 2004 року відповідно апеляційний суд 
м. Києва та Верховний Суд залишили рішення суду першої інстанції 
без змін.

2. провадження щодо скасування рішення про всиновлення

20. 1 жовтня 2004 року Печерський районний суд м. Києва роз-
глянув позов заявника щодо скасування рішення про всиновлення 
М., старшого сина пані М., та відхилив його як необґрунтований, 
беручи до уваги те, що на час усиновлення заявник та пані М. пере-
бували в хороших сімейних стосунках.

21. 8 червня 2005 року той самий суд скасував вищезазначене 
рішення про всиновлення заявником М.

3. провадження щодо оскарження заборони на в’їзд

22. 15 жовтня 2003 року Печерський районний суд м. Києва від-
хилив скаргу заявника на рішення про заборону його в’їзду в Ук-
раїну.

23. 11 лютого 2004 року апеляційний суд м. Києва залишив рі-
шення суду першої інстанції без змін.

24. 1 березня 2005 року заявник подав касаційну скаргу. Провад-
ження досі триває.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

а. КонститУція УКраїни 1996 роКУ

25. Відповідні положення Конституції зазначають наступне:

стаття 26

«Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні 
на законних підставах, користуються тими самими правами і сво-
бодами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни Украї-
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ни, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи 
міжнародними договорами України...»

стаття 32

«Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне 
життя, крім випадків, передбачених Конституцією України...»

стаття 51

«...Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються дер-
жавою».

B. цивільний процесУальний КодеКс від 18 липня 1963 роКУ 
(сКасований 1 вересня 2005 роКУ)

26. Стаття 6 Кодексу зазначає, що правосуддя здійснюється на 
засадах рівності всіх осіб, зокрема незалежно від їхнього місця про-
живання.

27. Стаття 103 Кодексу забезпечує рівні процесуальні права по-
зивача та відповідача.

28. Стаття 423 зазначає, що іноземні громадяни та громадяни 
України в цивільних провадженнях мають рівні процесуальні права. 
Законодавством України можуть бути встановлені відповідні обме-
ження щодо громадян тих держав, в яких допускаються обмеження 
цивільних процесуальних прав громадян України.

C. КодеКс про Шлюб та сім’ю (сКасований 1 січня 2004 роКУ)

29. Стаття 70 Кодексу зазначає, що батьки можуть бути позбавлені 
батьківських прав, якщо буде встановлено, що вони ухиляються від 
виконання своїх обов’язків щодо виховання дітей або зловживають 
своїми батьківськими правами, жорстоко поводяться з дітьми, шкід-
ливо впливають на дітей своєю аморальною, антисоціальною поведін-
кою, а також якщо батьки є хронічними алкоголіками або наркомана-
ми. Позбавлення батьківських прав не виключає можливості батьків 
звернутись до суду, щоб отримати дозвіл на побачення з дитиною.

30. Стаття 71 визначає коло осіб, які можуть звернутись до суду 
з заявою про позбавлення батьківських прав. Вона також перед-
бачає участь у судовому засіданні органів опіки і піклування та 
прокурора.
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D. сімейний КодеКс (чинний з 1 січня 2004 роКУ)

31. Даний Кодекс заміняє попередній Кодекс і містить такі ж 
положення щодо позбавлення батьківських прав.

E. заКон про правовий статУс іноземців 
та осіб без Громадянства від 4 лютоГо 1994 роКУ

32. Стаття 18 зазначає, що іноземці можуть укладати і розривати 
шлюби з громадянами України та іншими особами відповідно до 
законодавства України. Вони мають рівні з громадянами України 
права та обов’язки у шлюбних і сімейних відносинах.

33. Стаття 22 зазначає, що іноземці мають право на звернення до 
суду та до інших державних органів для захисту їх особистих, май-
нових та інших прав. У судових провадженнях іноземці користують-
ся такими ж процесуальними правами, що й громадяни України.

34. Стаття 25 зазначає, що в’їзд іноземцеві в Україну може забо-
ронятися в інтересах національної безпеки або охорони громадсько-
го порядку, якщо це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і 
законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають 
в Україні, якщо встановлено факти порушення ним законодавства 
України під час попереднього перебування в Україні тощо.

ПРАВО

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ

35. Заявник скаржився за статтею 8 Конвенції на невиправдане 
втручання в його приватне та сімейне життя в зв’язку із заборо-
ною на в’їзд в Україну, де проживає його син, а також в зв’язку з 
позбавленням його батьківських прав. Стаття 8 Конвенції зазначає 
наступне:

«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, 
до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього 
права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із 
законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах на-
ціональної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, 
для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи 
моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».
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а. прийнятність

36. Суд зазначає, що скарги заявника за цією статтею стосують-
ся двох питань: щодо заборони на в’їзд в Україну та щодо позбавлен-
ня батьківських прав. Суд розглядатиме їх окремо.

1. заборона на в’їзд в Україну

37. Уряд стверджував, що заявник мав можливість оскаржити 
рішення національних органів про заборону на в’їзд, однак він зро-
бив це тільки після звернення до Європейського суду. Крім того, 
відповідні судові провадження ще тривали (див. пп. 22 – 24). Уряд 
вважав, що дана скарга має бути визнана неприйнятною у зв’язку з 
невичерпанням національних засобів захисту.

38. У відповідь заявник зазначив, що це була не єдина його скар-
га і що він був позбавлений можливості зустрічатися з дитиною в ре-
зультаті заборони на в’їзд, навіть якщо Уряд стверджує протилежне.

39. Щодо скарги на заборону в’їзду, як окремої скарги заявника, 
Суд вважає, що заявник не вичерпав усіх доступних засобів захисту, 
які передбачає законодавство України, оскільки відповідні провад-
ження досі тривають (див. п. 24). Таким чином, ця скарга має бути 
відхилена відповідно до пп. 1 та 4 статті 35 Конвенції в зв’язку з 
невичерпанням національних засобів захисту.

2. позбавлення батьківських прав

40. Суд далі зазначає, що вищевказані заперечення Уряду не сто-
суються скарги заявника щодо позбавлення його батьківських прав. 
На думку Суду, дана скарга не є необґрунтованою в значенні пункту 
3 статті 35 Конвенції і відповідно має бути визнана прийнятною.

B. Щодо сУті

1. зауваження сторін

(а) Уряд

41. Уряд погодився, що позбавлення батьківських прав могло 
становити втручання в сімейне життя заявника. Проте Уряд зазна-
чає, що таке втручання було виправданим і пропорційним.

42. Уряд стверджує, що таке втручання було здійснено у від-
повідності до закону. Зокрема, ст. ст. 70 та 71 Кодексу про шлюб та 
сім’ю передбачають таке втручання.
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43. Уряд далі зазначає, що в даній справі втручання було здійс-
нене для охорони прав інших осіб. Така необхідність також обґрун-
товувалась тим фактом, щодо якого національні суди були обізнані, 
що заявник свідомо вказав в офіційних документах невірну дату та 
місце свого народження, притягувався до кримінальної відповідаль-
ності і ніколи не був офіційно виправданим. Уряд також посилався 
на висновки національних судів (див. п. 11) як на обґрунтування 
такого втручання.

44. Визнавши серйозність втручання, Уряд стверджував, що 
позбавлення батьківських прав було виправдане інтересами дитини, 
і такі інтереси повинні мати переважний характер над інтересами 
батьків. Таким чином, на думку Уряду, таке втручання було необхід-
ним у демократичному суспільстві і державні органи діяли в межах 
своєї дискреції.

45. Уряд також зауважив, що заявник міг клопотати про дозвіл 
на побачення з сином або намагатися зустрітися з ним навіть після 
винесення рішення про позбавлення його батьківських прав. Єди-
ним наслідком рішення про позбавлення його батьківських прав бу-
ло те, що заявник не міг вимагати права на побачення чи на участь у 
вихованні сина, але він міг просити пані М. про дозвіл на побачення 
з сином.

(б) Заявник

46. Заявник заперечував той факт, що заборона на в’їзд в країну 
може бути підставою для позбавлення його батьківських прав від-
повідно до статті 70 Кодексу про шлюб та сім’ю. Далі він стверджу-
вав, що його стосунки з сином були досить тісними і держава була 
зобов’язана охороняти такі сімейні відносини.

47. З огляду на вік дитини, необхідність у підтримці і збере-
женні їхніх стосунків була надзвичайно важливою. Заявник також 
стверджував, що пані М. вела активне публічне життя, що передба-
чало її постійну відсутність, у результаті чого дитина залишалася з 
чужими людьми.

48. Заявник стверджував про відсутність доказів його поганого 
поводження з сином чи з будь-якою іншою дитиною. Всі інші заува-
ження Уряду щодо його особистості заявник вважав такими, що не 
стосуються справи щодо його батьківських прав.
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2. оцінка суду

(а) Чи відбулося втручання у право заявника на повагу 
до його сімейного життя відповідно до статті 8 Конвенції

49. Оскільки дане питання не було оскаржене сторонами, Суд 
вважає, що позбавлення заявника його батьківських прав становило 
втручання в право заявника, у значенні пункту 2 статті 8 Конвенції, 
на повагу до його сімейного життя, яке гарантується п. 1 статті 8.

(б) Чи було втручання виправданим

50. Дане втручання не становить порушення статті 8, якщо воно 
здійснене «згідно із законом», відповідає одній чи кільком законним 
цілям, про які йдеться в пункті 2, і до того ж є необхідним у демок-
ратичному суспільстві для забезпечення цих цілей.

1) «Згідно із законом»

51. Для Суду є беззаперечним те, що рішення національних 
судів мали законні підстави, а саме ст. ст. 70 та 71 Кодексу про сім’ю 
та шлюб, які були чинними впродовж періоду, який розглядається.

2) Законна мета

52. На думку Суду, рішення національного суду, які оскаржує 
заявник, були дійсно спрямовані на захист «прав і свобод» дитини. 
Відповідно рішення національного суду мали законну мету в зна-
ченні пункту 2 статті 8.

3) «Необхідний у демократичному суспільстві»

53. Визначаючи, чи був захід, який оскаржується, «необхідним у 
демократичному суспільстві», Суд, беручи до уваги справу в цілому, 
буде розглядати підстави, наведені для виправдання застосованого 
заходу, на предмет їх відповідності та обґрунтованості відповідно до 
пункту 2 статті 8 Конвенції. Беззаперечно, що аналіз того, що має 
найкраще задовольняти інтереси дитини, є дуже важливим у таких 
справах. Більше того, необхідно зважити, що зазвичай державні ор-
гани мають перевагу в безпосередньому спілкуванні з особами, яких 
стосується справа. Виходячи з цих міркувань, завдання Суду поля-
гають не в виконанні обов’язків національних органів щодо визна-
чення питань опіки чи доступу до дитини, а в дослідженні рішень, 
які виносились державними органами, здійснюючи свої дискреційні 
повноваження, на предмет їх відповідності Конвенції (див. рішення 
у справі «Hokkanen v. Finland», від 23 вересня 1994 року, Серія A, 
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№ 229-A, ст. 20, п. 55 та mutatis mutandis рішення у справі «Bronda v. 
Italy», від 9 червня 1998 року, п. 59).

54. Суд нагадує, що між інтересами дитини та інтересами 
батьків має існувати справедлива рівновага (див. рішення у справі 
«Olsson v. Sweden» (№ 2), від 27 листопада 1992 року, Серія A, № 250, 
ст. 35 – 36, п. 90) і, дотримуючись такої рівноваги, особлива увага 
має бути до найважливіших інтересів дитини, які за своєю приро-
дою та важливістю мають переважати над інтересами батьків. Зок-
рема, стаття 8 Конвенції не надає батькам права вживати заходів, 
які можуть зашкодити здоров’ю чи розвитку дитини (див. рішення у 
справі «Johansen v. Norway» від 7 серпня 1996 року, п. 78).

55. Суд зазначає, що в даній справі компетентні національні су-
ди, вирішуючи позбавити заявника батьківських прав, брали до ува-
ги аргументи, надані матір’ю дитини та іншими свідками її сторони, 
відповідно до яких заявник втратив цікавість до свого сина.

56. Судне має сумнівів, що такі доводи можуть бути належними. 
Однак, звертаючись до усталеної прецедентної практики Суду що-
до статті 8, яка включає імпліцитні процедурні вимоги, необхідно 
визначити, чи був заявник залучений до процесу прийняття рішень, 
розглядаючи провадження в цілому, в тій мірі, яка є достатньою для 
забезпечення відповідного захисту його інтересів, беручи до уваги 
обставини справи, а також важливість прийнятих рішень (див. рі-
шення у справі «Elsholz v. Germany», № 25735/94, п. 52, ЄСПЛ 2000-
VIII, рішення у справі «P., C. And S. V. The United Kingdom», п. 119, та 
рішення у справі «Venema v. the Netherlands», N 35731/97, п. 91, ЄСПЛ 
2002-X, з посиланням на рішення у справі W. v. United Kingdom від 8 
липня 1987 року, Серія A, № 121, ст. 28 – 29, п. 64).

57. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що 
цивільне провадження у справі стосувалось сімейних відносин за-
явника та позбавлення його батьківських прав. Ці питання як за 
національним законодавством, так і в оскаржуваному провадженні 
мали ґрунтуватись на оцінці особистості заявника та його поведінці. 
На думку Суду, досить складно визначити, в якій мірі національні 
суди могли дати таку оцінку, не заслухавши заявника особисто, або 
принаймні з огляду на обставини справи, не отримавши інформа-
ції особисто від заявника щодо його бачення подій та стосунків із 
сином і пані М., користуючись міжнародними угодами про правову 
допомогу.

58. Окрім того, національні суди не надали значення тому фак-
ту, що заявник намагався побачити сина в червні 2003 року. Суди 
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не заслухали свідка, клопотання про виклик якого подавалось заяв-
ником, а відповідні суди вищих інстанцій не відреагували на скарги 
заявника щодо таких дій суду (див. пп. 12 – 15). До того ж факт 
оскарження заявником заяви пані М. про позбавлення його бать-
ківських прав також міг свідчити про його інтерес до сина.

59. Суд нагадує, що в даній справі не йшлося про будь-які тілесні 
ушкодження, завдані заявником дитині (див. п. 48). Щодо зауважень 
Уряду про те, що судам було відомо про протизаконні дії заявника 
та кримінальні провадження стосовно нього, Суд вважає, що такі 
аргументи могли враховуватись при винесенні рішення про позбав-
лення батьківських прав. Однак дані аргументи здебільшого не були 
підтверджені матеріалами справи, і більш важливим є те, що ні в 
судових рішеннях, ні в поясненнях сторін не зазначається, що дані 
аргументи розглядались у ході судових слухань або були використані 
судами в обґрунтуванні своїх рішень.

60. Таким чином, Суд доходить висновку, що заявник не був 
залучений до провадження, в результаті яких приймались рішення, 
в тій мірі, яка є достатньою для забезпечення захисту його інтересів, 
а державні органи вийшли за межі своєї дискреції і не забезпечили 
рівновагу між інтересами заявника та інших осіб. Таким чином, у 
цій справі права заявника, гарантовані статтею 8 Конвенції, були 
порушені.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

61. Заявник скаржився, що його було позбавлено можливості 
брати участь у судових провадженнях та надати докази на захист 
своїх вимог, що є порушенням п. 1 ст. 6 Конвенції, який передба-
чає:

«Кожен має право на... розгляд його справи...судом..., який вирішить 
спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру...».

62. Уряд зазначав, що в оскаржуваних провадженнях заявник 
був представлений адвокатом, якого він вибрав самостійно. Крім 
того, обмеження щодо його особистої участі було виправданим, ос-
кільки було зумовлено забороною на в’їзд в Україну. У своїх заува-
женнях Уряд зазначав, що заявник не міг скаржитись на порушення 
принципу рівності сторін у судовому провадженні, оскільки нічого 
не перешкоджало йому надавати відповідні доручення адвокатові, 
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а також отримати від останнього звіти про хід провадження та від-
повідно реагувати на нього. Оскільки таких скарг не було в заяві, 
поданій до Суду, Уряд України наполягав на тому, що держава не 
порушила принцип рівності сторін.

63. Заявник стверджував, що його процесуальні права були 
знехтувані судами, оскільки він не був повідомлений про місце і час 
слухання справи і особисто не отримав жодного документа, який 
стосувався його справи, в тому числі і судових рішень. Заявник 
стверджував, що національні суди приймали рішення, ґрунтуючись 
виключно на аргументах, наданих пані М. та її свідками.

64. Суд зазначає, що дана скарга пов’язана з уже розглянутою 
Судом скаргою і відповідно також має бути визнана прийнятною.

65. Суд знову наголошує на різниці суті інтересів, які захища-
ються статтями 6 та 8 Конвенції. Стаття 6 гарантує процесуальні 
права, зокрема «право на суд» при визначенні «прав та обов’язків 
цивільного характеру». В той час як межі цілі, яку має стаття 8, є 
більш широкими щодо забезпечення належної поваги inter alia до 
сімейного життя. Саме різниця в цілях, які мають на меті гарантії, 
надані ст. ст. 6 та 8, може за певних обставин справи виправдати 
розгляд однакових фактів відповідно до обох статей (див. рішен-
ня у справі «McMichael v. United Kingdom» від 24 лютого 1995 року, 
№ 16424/90, п. 91, та рішення у справі «Sylvester v. Austria» від 24 
квітня 2003 року, №№ 36812/97 та 40104/98, п. 76).

66. Однак у даній справі Суд вважає, що відсутність поваги до 
сімейного життя заявника в зв’язку з незалученням його до про-
вадження стосовно визначення опіки є основним предметом скарги 
заявника. Таким чином, з огляду на висновки відповідно до статті 
8 (див. пп. 58 – 59), Суд вважає, що немає необхідності розглядати 
факти справи також за статтею 6 Конвенції (див. вищевказане рі-
шення у справі «Sylvester v. Austria», п. 77).

III. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

67. Стаття 41 Конвенції зазначає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
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а. ШКода

68. Заявник вимагав 120 000 доларів як відшкодування мораль-
ної шкоди.

69. Уряд стверджував, що заявник не обґрунтував свою вимогу. 
Уряд зауважив, що в даній справі визнання порушення становитиме 
достатню компенсацію моральної шкоди. Крім того, Уряд вважав, 
що сума, яку вимагав заявник, є завищеною, та просив Суд визначи-
ти розмір компенсації моральної шкоди на засадах справедливості.

70. Суд зазначає, що заявник безперечно зазнав моральної шко-
ди, однак сума, яку він вимагав, є надмірною. Таким чином, Суд 
присуджує заявникові 10 000 євро як відшкодування завданої мо-
ральної шкоди.

B. сУдові витрати

71. Заявник також вимагав 8,50 грн. відшкодування за витрати, 
понесені в національних судах.

72. Уряд зазначив, що заявник не надав жодного документа на 
підтвердження такої вимоги.

73. Відповідно до прецедентної практики Суду заявник має пра-
во на відшкодування витрат тільки, якщо буде доведено, що вони 
були необхідні та фактично понесені, а також є обґрунтованими за 
розміром. У даній справі, враховуючи надану інформацію та вищез-
гадані критерії, Суд вважає за доцільне присудити суму, яку вимагає 
заявник, з її перерахунком в 1,40 євро.

C. пеня

74. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої 
мають бути додані три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує скаргу стосовно рішення про позбавлення батьківсь-
ких прав за п. 1 ст. 6 та ст. 8 Конвенції прийнятною та інші скарги 
заявника неприйнятними;

2. Вирішує, що в цій справі було порушення статті 8 Конвенції;
3. Вирішує, що необхідність окремо розглядати скаргу заявника 

за п. 1 ст. 6 Конвенції відсутня;
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4. Вирішує, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-

ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач 
має сплатити заявникові 10 000 євро (десять тисяч євро) як компен-
сацію за моральну шкоду та 1,40 євро (один євро і сорок центів) як 
відшкодування витрат, плюс будь-який податок, який може бути 
стягнуто з заявника. Вищевказані суми мають бути конвертовані в 
долари Сполучених Штатів Америки на день здійснення платежу;

(б) у разі невиплати чи несвоєчасної виплати державою-від-
повідачем належних заявникові сум на них нараховуватиметься пе-
ня, яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського цент-
рального банку, плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться вищез-
гаданий тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку;

5. Відхиляє інші вимоги заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 7 грудня 

2006 року відповідно до пп. 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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(Заява № 21040/02)

Рішення

Страсбург 

10 серпня 2006 року

Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, 

§ 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
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У справі «Ляшко проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
пані С. Ботучарова,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані М. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
п. Дж. Боррего Боррего,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 10 липня 2006 р., виносить таке 

рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу порушено за заявою (№ 21040/02) проти України, по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином 
України паном Олегом Валерійовичем Ляшком (далі — заявник) 18 
квітня 2002 року.

2. Інтереси заявника представляла Наталя Петрова, адвокат, що 
практикує в Києві. Український уряд (далі — Уряд) був представле-
ний його уповноваженим — пані В. Лутковською.

3. 3 лютого 2005 року Суд вирішив надіслати заяву Уряду для 
надання зауважень. Відповідно до положень п. 3 статті 29 Конвен-
ції Суд вирішив розглядати питання щодо суті та прийнятності 
заяви разом.

4. 1 квітня 2006 року ця справа була передана до новоствореної 
п’ятої секції (п. 5 правила 25 та п. 1 правила 52).

ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився в 1972 році, мешкає в Києві.
6. Заявник був головним редактором щоденної газети «Політи-

ка». Видання припинило публікації.
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1. Газетні статті, опубліковані заявником

7. 2 липня 1997 року заявник опублікував статтю про пана Дур-
динця, який на момент виходу статті виконував обов’язки Прем’єр-
міністра України. Стаття мала назву «Дурдинцовщина» (перша стаття), 
де йшлося про відставку пана А. Стогнієнка, президента державного 
підприємства «Чорноморське морське пароплавство» (далі — ЧМП). 
Заявник заявляв, що пан Дурдинець звільнив пана Стогнієнка че-
рез його причетність до фінансування видання «Політика». Стаття у 
відповідній частині містить таке:

«Ну кто бы мог подумать, что бывший комсомольский функционер, 
милицейский аппартчик и околополитический интриган Василий Дур-
динец сегодня будет занимать один из высших постов в государстве? 
Больше всего зловещий «премьер» не любит прессу, страшится обще-
ственного мнения. Когда наша газета в марте сего года выступила с об-
винением в его адресс по поводу участия в заговоре против премьер-ми-
нистра Лазаренко, Дурдинец не забыл зтого. И как только пришло его 
время, он сразу же запустил карательный механизм, дабы расправиться 
с независи-мым изданием. Например, обвинил в финансировании «По-
литики» Александра Стогниенко, президента Черноморского пароходс-
тва. «Вина» Стогниенко состояла в том, что он заключил с нами договор 
на изготовление рекламной продукции для ЧМП. Редакция истратила 
на этот заказ в декабре прошлого года собственньіе десятки тысяч дол-
ларов, но по сей день полную оплату за изготовленную продукцию от 
пароходства так и не получила.
He дождавшись результатов служебного расследования, и. о. премьера 
в позапрошлый понедельник, в отсутствие Президента, находящегося 
в Нью-Йорке, и премьер-министра, проходящего курс лечения, в сроч-
ном порядке созывает Кабмин, где протягивает решение об освобожде-
нии от должности президента ЧМП Александра Стогниенко».

8. 16 липня 1997 року заявник опублікував статтю «Ýкономь-
те колючую проволоку, гражданин Дурдинец» (друга стаття), де він 
стверджував, що пан Дурдинець особисто наказав Генеральному 
прокурору порушити кримінальне провадження проти нього. Ниж-
че відповідні витяги з статті:

«...А сейчас поведаем нашим читателям о его реакции на материал «Дур-
динцовщина». Сразу же после выхода статьи Дурдинец, как нам стало 
известно, вызвал к себе Генпрокурора Григория Ворсинова и, предъ-
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явив ему газету, потребовал возбудить против автора этих строк уго-
ловное дело по ст. 125 ч. 2 Уголовного кодекса (клевета)... Любой другой 
человек, если его оклеветали либо оскорбили, пошел бы в народный суд 
и публично пытался бы доказать свою правоту. Дурдинцу гражданские 
правила не писаны, позтому он пытается использовать возможности 
государственного чиновника высокого ранга в личных интересах. И тут 
впору говорить о злоупотреблении властью и служебным положением. 
Ведь ни я, ни другой наш читатель Ворсинова к себе вызвать не может, 
тем более требовать от него уголовного преследования в отношении 
своих оппонентов. И. о. премьера считает, что он вправе указывать Ген-
прокурору (хотя закон говорит о независимости последнего), а посему 
и так поступает».

9. 5 листопада 1997 року заявник написав статтю під заголов-
ком «Аферист и генерал» (третя стаття), де йшлося про відносини 
генерала Г., на той час голови Одеського обласного управління 
міліції, та пана С., який, як стверджувалось, був певним чином 
пов’язаний із докримінальною діяльностю. Газета заявника також 
опублікувала декілька фотографій, на яких вони були зображені ра-
зом. Ці фото було зроблено під час приватної події і пізніше було 
опубліковано в газеті та продемонстровано на телебаченні (див. п. 15 
нижче).

Стаття, inter alia, зазначає, що:

«В ходе последовавшей проверки оказалось, что С. никогда в госнало-
гадминистрации не работал. Гражданином, шантажировавшим мест-
ного бизнесмена, является бывший работник Черноморского УВДТ С., 
а на фотографиях лжеинспектора запечатлены руководители Одесско-
го обл. УВД.
Как же так? Откуда эксмилиционер взял фотографии Г. и его заместите-
лей, да не просто взял, но и сам с ними пьет и обнимается? А потом хо-
дит по одесским барменам, предъявляет эти снимки и «доит» клиентов 
на жизнь блатную.
После изучения зтой взаимосвязи нам стали более чем понятны заявле-
ния С. ..., что они будут стоять за него горой...
He является ли рассказанная нами история подтверждением коррумпи-
рованности руководства Одесского УВД?»

10. 19 листопада 1997 року заявник опублікував статтю «Афе-
рист и генерал оказались родственниками» (4 стаття), в якій він вик-
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лав інтерв’ю пана К. на місцевому телебаченні, відповідно до якого 
голова управління та пан С. є далекими родичами:

«Все с новой силой розгораются скандальные страсти вокруг фигуры 
нынешнего начальника УВД Одесской области генерала Г. Будучи уже 
не раз уличенным средствами массовой информации в покровительс-
тве криминальным элементам, генерал пока чувствует себя достаточно 
уверенно.
Когда мы опубликовали материал «Аферист и генерал», то еще не знали, 
что С. и Г. приходятся свояками. И освящает эти далеко не законные 
действия четы С. фигура генерала Г.».

2. Кримінальне провадження проти заявника

11. 7 липня голова парламентського комітету з питань закон-
ності й правопорядку направив на розгляд Генеральному проку-
рору письмове звернення, в якому виклав стурбованість зазначе-
ними публікаціями, які містять наклеп на виконуючого обов’язки 
Прем’єр-міністра Дурдинця. В липні 1997 року Генеральна прокура-
тура (далі — ГП), посилаючись на витяги зі статей, які процитовано 
вище, звинуватила заявника в умисному наклепі в друкованому або 
іншим способом розмноженому творі (стаття 125 § 2 Кримінального 
кодексу 1960 року), безпідставному звинуваченні у вчиненні тяжко-
го злочину (стаття 125 § 3) та зловживанні посадовим становищем 
(стаття 165).

12. 9 грудня 1999 року Печерський районний суд м. Києва ви-
правдав заявника за відсутності corpus delicti. Проте в листопаді 2000 
року Київський міський суд, за поданням прокурора, скасував рі-
шення й направив справу на новий розгляд.

13. 7 червня 2001 року Мінський районний суд міста Києва 
(далі — Мінський суд) визнав заявника винним за пред’явленим об-
винуваченням. У вступній частині рішення, де викладено інформа-
цію про заявника, суд, inter alia, зазначив «раніше не судимий».

14. Що стосується першої та другої статей, суд зазначив, що 
заявник, вдавшись до зловживання посадовим становищем, на-
вмисно опублікував неправдиві твердження щодо того, що пан 
Дурдинець переслідував «Політику», незаконно звільнив пана Стог-
нієнка за його фінансування газети та викликав Генерального про-
курора, щоб наказати йому розпочати кримінальну справу про- 
ти заявника.



справи, які стосуються свободи вираження поглядів

��0

15. Стосовно третьої та четвертої статей, Мінський суд зазначив, 
що заявник, знову зловживаючи посадовим становищем, навмис-
но подав неправдиву інформацію про діяльність правоохоронних 
органів, опублікувавши завідомо неправдиву інформацію стосовно 
генерала Г., а сааме те, що пан С. був причетним до криміналь-
ної діяльності та пан Г. мав злочинні зв’язки з цією особою. Суд 
з’ясував, що заяви про те, що пан С., якому допомагав та сприяв 
генерал Г., вимагав гроші від місцевих бізнесменів, та те, що вони 
є родичами, були фальшивими й образливими. Цей висновок було 
зроблено на підставі, зокрема, свідчень пана С. та свідка З., які 
заявляли про те, що фотографії, опубліковані в «Політиці», було 
зроблено на приватній вечірці, проте вони якимось чином потра-
пили на шпальти газети та на телебачення. Працівники міліції, які 
розслідували скарги бізнесменів щодо нібито вимагань грошей, та-
кож дали усні свідчення, зазначаючи, що провадження у справах 
були закриті на ранніх стадіях досудового слідства через відсутність 
corpus delicti.

16. Мінський суд дійшов висновку, що заявник, будучи обра-
женим на правоохоронні органи за свою попередню судимість, як 
головний редактор, безпосередньо відповідальний за матеріали, 
опубліковані в газеті, зловживаючи своїм посадовим становищем, 
навмисно опублікував завідомо неправдиву інформацію, яка була 
покликана дискредитувати органи внутрішніх справ.

17. Заявника було визнано винним в зловживанні посадовим ста-
новищем, умисному наклепі у друкованому творі, у безпідставному 
обвинуваченні у вчиненні тяжкого злочину та призначено покаран-
ня у вигляді двох років позбавлення волі умовно з випробувальним 
строком два роки з позбавленням права займати посади, пов’язані з 
виконанням організаційно-розпорядчих функцій у засобах масової 
інформації строком на 2 роки.

18. 18 жовтня 2001 року Київський апеляційний суд підтри-
мав засудження заявника по суті, зазначаючи, що факт вчинення 
злочинів було доведено великою кількістю доказів, зібраних про-
куратурою. Зокрема, суд дійшов висновку, що заявник навмисно по-
ширив завідомо неправдиві відомості щодо незаконного звільнення 
пана Стогнієнка та виклику Генерального прокурора, кримінальної 
діяльності С. та його зв’язків із генералом Г., таким чином, скоївши 
злочини, передбачені статтями 125 та 165 Кримінального кодексу від 
1960 року. Проте апеляційна інстанція скасувала вирок заявникові за 
умисний наклеп у друкованому творі та безпідставне обвинувачення 
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в скоєнні тяжкого злочину, оскільки ці злочини були декриміналі-
зовані відповідно до нового Кримінального кодексу, прийнятого в 
2001 році. Стосовно третього злочину, інкримінованого заявнику, — 
зловживання посадовим становищем, — заявника було звільнено від 
покарання у зв’язку із закінченням строку давності.

19. 23 липня 2002 року Верховний Суд України підтримав рі-
шення Київського апеляційного суду.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

A. КонститУція УКраїни 1996 роКУ

20. Відповідні положення Конституції проголошують таке:

стаття 32

Кожний громадянин має право знайомитися в органах держав-
ної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організа-
ціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захище-
ною законом таємницею.

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати 
недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права 
вимагати вилучення будь-якої інформації, атакожправо на відш-
кодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, 
зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної 
інформації.

стаття 34

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на віль-
не вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і 
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на 
свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах 
національної безпеки, територіальної цілісності або громадсько-
го порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 
охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших 
людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної кон-
фіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості пра-
восуддя.
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B. Кримінальний КодеКс 1961 роКУ

21. Відповідні положення передбачають:

стаття 125 Кодексу передбачає таке:

Наклеп, тобто поширення завідомо неправдивих вигадок, що 
ганьблять іншу особу, — карається...

Наклеп у друкованому або іншим способом розмноженому творі, 
... карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправ-
ними роботами на строк до двох років, або штрафом від п’ятдесяти 
до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні державного 
або іншого тяжкого злочину, — карається позбавленням волі на 
строк до п’яти років.

стаття 165

Зловживання владою або посадовим становищем, тобто умис-
не, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в 
інтересах третіх осіб, використання посадовою особою влади чи по-
садового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало 
істотної шкоди держав-ним чи громадським інтересам або охороню-
ваним законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридич-
них осіб, — карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти 
років або виправними роботами на строк до двох років, з позбавлен-
ням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років.

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, — ка-
рається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з кон-
фіскацією майна або без такої, з позбавленням права займати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

C. Кримінальний КодеКс 2001 роКУ

22. Відповідні положення передбачають:

стаття 364

Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, 
з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтере-
сах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службо-
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вого становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло 
істотну шкоду охороню-ваним законом правам, свободам та інтере-
сам окремих громадян або державним чи громад-ським інтересам, 
або інтересам юридичних осіб, — карається виправними роботами 
на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або 
обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років.

D. Кримінально-процесУальний КодеКс

23. Стаття 27 Кодексу (далі — КПК) в редакції 21 червня 2001 
року говорить таке:

«Справи про злочини, передбачені статтею 25 Кримінального кодексу 
України, а також справи про злочини, передбачені статтею 198 Кримі-
нального кодексу України щодо дій, якими заподіяно шкоду правам та 
інтересам окремих громадян, порушуються не інакше як за скаргою по-
тер-пілого, якому і належить в такому разі право підтримувати обвину-
вачення. В цих справах дізнання і попереднє слідство не провадяться.

Якщо справа про будь-який із зазначених у частині 1 цієї статті зло-
чинів має особливе громадське значення, прокурор порушує справу і 
при відсутності скарги потерпілого. Справа, порушена прокурором, 
направляється для провадження дізнання чи попереднього слідства, а 
після закінчення розслідування розглядається судом в загальному по-
рядку».

E. заКон УКраїни «про проКУратУрУ» від 1991 роКУ

24. Стаття 17 Закону передбачає, що в Генеральній прокуратурі 
є «старші слідчі в особливо важливих справах» і «слідчі в особливо 
важливих справах».

25. Інші відповідні матеріали стосовно стану свободи висловлю-
вань у пресі в Україні викладені в рішенні від 29 березня 2005 року 
у справі «Українська Прес-група проти України» (заява № 72713/01, 
пп. 18-22 та 25-26).



справи, які стосуються свободи вираження поглядів

���

ПРАВО

І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 10 КОНВЕНЦІЇ

26. Заявник скаржився, що судовий розгляд у його справі та ви-
рок є невиправданим порушенням його права на свободу висловлю-
вання. Він посилався на статтю 10 Конвенції, яка проголошує таке:

«1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право вклю-
чає свободу дотримувати-ся своїх поглядів, одержувати і передавати 
інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалеж-
но від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцен-
зування ді-яльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних 
підприємств.
2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і від-
повідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обме-
женням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демок-
ратичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної 
цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи 
злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, для захисту репутації чи 
прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інфор-
мації або для підтримання авторитету і безсторонності суду».

II. мЕЖІ СПРАВИ

27. Суд зауважує, що подальші скарги було подано після комуні-
кації та отримання у відповідь зауважень Уряду щодо прийнятності 
та суті заяви. Зазначені скарги стосувалися неодноразових утисків з 
боку влади, від яких страждав заявник та його газета до, під час та 
після судового розгляду справи. Зокрема, він зазначав, що видав-
ництва були змушені не публікувати «Політику», що в період з лип-
ня 1999 року до лютого 2000 року публікацію газети було заборонено 
судом та що в березні — квітні 2002 року було порушено іншу кримі-
нальну справу проти заявника через статтю про пана Потебенька (на 
той час Генерального прокурора). Обвинувачення в останній справі 
були зняті в грудні 2004 року.

28. Уряд не прокоментував ці твердження.
29. На думку Суду, нові скарги не є похідними з первинної скар-

ги заявника до Суду щодо кримінального провадження стосовно чо-
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тирьох статей, опублікованих у «Політиці» в липні — листопаді 1997 
року, з яких сторони надали свої коментарі. Відповідно Суд вважає, 
що не є доцільним розглядати зараз ці питання («Пирянік проти Ук-
раїни», заява № 75788/01, п. 20, 19 квітня 2005 року).

III. ПРИЙНЯТНІСТь

30. Уряд стверджував, що заявник не є жертвою порушення його 
прав у світлі статті 34 Конвенції. Він зазначив, що, оскільки апеля-
ційний суд скасував вирок заявника та заявник вважається таким, 
що не притягувався до кримінальної відповідальності, кримінальне 
провадження у справі не становило втручання у його професійне 
життя та свободу висловлювання.

31. Заявник стверджував, що через 5-річне кримінальне пере-
слідування страждав на депресію і зазнав стресу та значних витрат. 
Тривале провадження обмежило здійснення ним своєї професійної 
діяльності й перешкоджало публікації газети.

32. Суд зазначає, що проти заявника було порушено кримі-
нальну справу. І хоча його було звільнено від покарання, це сталося 
частково через технічні причини, тому що сторона обвинувачення 
запізнилася із переслідуванням, та частково завдяки введенню в дію 
нового Кримінального кодексу, який декриміналізував два з трьох 
правопорушень, які інкримінувалися заявникові (п. 18 вище). Фак-
тично апеляційний суд підтримав за суттю звинувачення заявника 
у зловживанні посадовим становищем, але звільнив від покарання з 
нереабілітуючих обставин. Рішення від 18 жовтня 2001 року викла-
дено в термінах, які не залишають сумнівів стосовно позиції суду 
щодо скоєння заявником одного з правопорушень, у яких його об-
винуватили (див. п. 18 вище). Отже, рішення суду вказують заяв-
никові, що органи влади не задоволені публікаціями та, допоки він 
не змінить свою поведінку в майбутньому, він ризикує знову стати 
об’єктом переслідувань за зловживання посадовим становищем, що, 
на відміну від двох інших правопорушень, які інкримінуються заяв-
никові, досі карається за новим Кодексом (п. 22 вище).

33. За цих обставин Суд вважає, що заявник міг стверджувати 
те, що зазнав прямої шкоди від кримінальних проваджень, що є 
предметом розгляду, а отже, й те, що він є жертвою порушення Кон-
венції (див. «Bowman v. the United Kingdom», рішення від 19 лютого 
1998 року, Reports of Judgments and Decisions 1998-I, п. 29).
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34. Суд зазначає, що заява не є очевидно необґрунтованою в 
сенсі п. 3 статті 35 Конвенції. Далі Суд зазначає, що заява не є не-
прийнятною з будь-яких інших підстав.

IV. ЩОДО СУТІ

A. арГУменти сторін

1. Уряд

35. Уряд визнав, що має місце втручання в здійснення прав за-
явником відповідно до статті 10 Конвенції. Проте він вважав, що цей 
захід був передбачуваний законом, зокрема, статтею 124 Криміналь-
ного кодексу, статтею 47 Закону «Про інформацію» та статтею 26 
Акта «Про засоби масової інформації» та мав законну мету, а саме: 
захист репутації та прав інших осіб.

36. Що стосується пропорційності застосованого заходу, Уряд 
стверджував, що оскаржуване «втручання» було необхідним у демок-
ратичному суспільстві, оскільки відповідало «нагальній суспільній 
потребі». При цьому Уряд стверджував, що протягом судового роз-
гляду було доведено, що публікації заявника не стосувалися жодним 
чином громадського інтересу, а скоріше умисно містили в собі недос-
товірну інформацію, що мала на меті зашкодити репутації державних 
високопосадовців. Посилаючись на практику Суду з цього питання, 
Уряд підкреслив, що преса не повинна переходити межі прийнят-
ної критики. Звинувачуючи працівника органів внутрішніх справ у 
причетності до кримінальної діяльності, заявник не тільки зашкодив 
його репутації, але також підірвав громадську довіру до міліції.

37. Уряд також зазначив, що призначене заявникові покарання 
(два роки умовного ув’язнення та позбавлення права займати по-
сади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій 
у засобах масової інформації, строком на 2 роки) є пропорційним 
переслідуваним цілям. У своїх зауваженнях Уряд також нагадав, що 
в будь-якому разі заявника було звільнено від відбування покарання 
за вироком, оскільки вирок було скасовано апеляційним судом.

2. заявник

38. Заявник зазначив, що захист репутації та прав інших осіб 
не може бути представлений як мета в цій справі, оскільки жертви 
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правопорушень за національним правом мають право на подання 
цивільного позову за дифамацію чи вимагати відкриття проваджень 
з «приватного переслідування», якщо вони вважають себе ображе-
ними цими публікаціями. Проте в цій справі кримінальне пере-
слідування було розпочато Генеральною прокуратурою після пар-
ламентського звернення одного з політичних прибічників Прем’єр-
міністра. Таким чином, оскаржуваний захід не був продиктований 
будь-якими законними міркуваннями, заявляв собою спробу заля-
кати незалежного журналіста.

39. Заявник також зазначив, що чотири статті стосувалися пи-
тання загального інтересу. Він вказав, що відставка пана Стогнієн-
ка відбулася без його виклику на засідання Кабінету; декілька біз-
несменів в Одесі поскаржилися на обласне відділення Міністерства 
внутрішніх справ на вимагання з боку колишнього офіцера міліції 
пана С., і проведене пізніше розслідування підтвердило ці факти. 
Політичні питання, що в негативному світлі зачіпають керівництво 
однієї з провідних українських корабельних компаній, та корупція в 
органах внутрішніх справ безсумнівно є предметом серйозних гро-
мадських дебатів.

40. Заявник вважає, що його звинувачення ґрунтується перш 
за все на свідченнях стверджуваних жертв та не встановлює поза 
розумним сумнівом непричетність жертв до корупційної практики, 
про яку йдеться в статті.

B. оцінКа сУдУ

1. загальні принципи

41. Суд іще раз наводить такі основоположні принципи в цій 
сфері:

(а) свобода вираження поглядів являє собою одну з важливих 
засад демократичного суспільства та одну з базових умов його про-
гресу й самореалізації кожного. Предмет пункту другого статті 10 
застосовується не тільки до «інформації» або «ідей», які були отри-
мані зі згоди чи розглядаються як необразливі чи як малозначущі, 
але й до тих, які можуть ображати, шокувати чи непокоїти. Такими 
є вимоги плюралізму, толерантності та відкритості думок, без чого 
неможливе «демократичне суспільство». Як передбачено в статті 10, 
ця свобода має винятки, які, проте, мають чітко тлумачитись, та 
потреба в таких обмеженнях має бути переконливо встановлена (cf., 
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«Jersild v. Denmark», рішення від 23 вересня 1994, Series A no. 298, 
p. 23, п. 31; «Janowski v. Poland» [GC], no. 25716/94, n. 30, ECHR 1999-1; 
«Nilsen and Johnsen v. Norway» [GC], no. 23118/93, п. 43, ECHR 1999-
VIII; and «Fuentes Bobo v. Spain», no. 39293/98, п. 43, 29 лютого 2000).

Преса відіграє важливу роль у демократичному суспільстві. 
Хоча вона не повинна переступати певні межі, зокрема, що сто-
сується захисту репутації та прав інших осіб, а також розголошен-
ня конфіденційної інформації, обов’язком преси, тим не менш, є 
поширення інформації та ідей у спосіб, сумісний із її обов’язком 
і відповідальністю, щодо всіх питань, які становлять громадський 
інтерес, включаючи питання правосуддя (див. «De Haes and Gijsels 
v. Belgium», рішення від 24 лютого 1997, Reports 1997-1, pp. 233-34, 
п. 37 та, mutatis mutandis, «Cumpana and Mazare v. Romania» [GC], 
no. 33348/96, nn. 92-110, ECHR 2004-...). Це не тільки завдання пре-
си — поширювати подібну інформацію та ідеї — суспільство також 
має право отримувати їх. Інакше чи здатна була б преса відігравати 
цю життєво важливу роль «вартового пса демократії» (див. «Thorgeir 
Thorgeirson v. Iceland», рішення від 25 червня 1992, Series A no. 239, 
p. 27, п. 63). Стаття 10 захищає не тільки ідеї як такі або висловлену 
інформацію, а також форму, в якій їх подано (див. «Oberschlick v. 
Austria» (no. 1), рішення від 23 травня 1991, Series A no. 204, p. 25, 
п. 57). Свобода журналістських висловлювань також припускає пев-
ний ступінь перебільшення чи навіть провокації (див. «Prager and 
Oberschlick v. Austria», рішення від 26 квітня 1995, Series A no. 313, 
p. 19, п. 38, and «Thoma v. Luxembourg», no. 38432/97, пп. 45 та 46, 
ECHR 2001-111).

Свобода преси надає громадськості один із найкращих засобів 
отримання інформації та формування ідей і ставлення до політич-
них лідерів. Більш загально, свобода політичних дебатів перебуває 
в самому серці побудови демократичного суспільства, що наскрізь 
пронизує Конвенцію. Межі припустимої критики відповідно шир-
ші, коли йдеться про політика, ніж коли йдеться про пересічного 
громадянина. На відміну від останнього, кожне слово та дія першо-
го неминуче та свідомо стають об’єктом ретельного вивчення з бо-
ку журналістів і громадськості, отже, він повинен виявляти вищий 
ступінь толерантності (див. «Lingens v. Austria», рішення від 8 липня 
1986, Series A no. 103, п. 42).

Межі припустимої критики за певних обставин можуть бути 
ширшими, коли йдеться про державного службовця, який виконує 
свої повноваження, ніж коли йдеться про фізичних осіб. Проте не 
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можна стверджувати, що державні службовці свідомо піддають ре-
тельному обстеженню кожне своє слово чи дію в тій самій мірі, 
як це роблять політики, і, отже, до них повинні застосовуватись ті 
самі механізми, що й до останніх, коли йдеться про критику їхньої 
діяльності. Державні службовці повинні користуватися громадською 
довірою в умовах, позбавлених надзвичайного занепокоєння, що 
зробить вдалим виконання ними своїх завдань. Отже, може постати 
необхідність у їх захисті від образливих словесних нападок під час 
виконання ними своїх обов’язків (див. Janowski, процитоване вище, 
п. 33, and «Nikula v. Finland», no. 31611/96, n. 48, ECHR 2002-II).

Більше того, маю бути зроблено чітке розмежування між конс-
татацією фактів та оціночними судженнями. У той час, як наявність 
фактів може бути продемонстровано, достовірність оціночних суд-
жень не піддається доведенню. Вимогу доводити достовірність оці-
ночних суджень неможливо виконати, вона порушує свободу думки 
як таку, що є базовою частиною права, гарантованого статтею 19 
(див. Lingens, cited above, p. 28, п. 46).

Природа та суворість покарання також є чинниками, які слід 
брати до уваги під час визначення пропорційності втручання (cf., 
«Ceylan v. Turkey» [GC], no. 23556/94, п. 37, ECHR 1999-IV, та «Tammer 
v. Estonia», no. 41205/98, n. 69, ECHR 2001-1). Більше того, доміную-
чапозиція, яку посідає Уряд, змушує його більш зважено вдаватися 
до кримінальних проваджень, зокрема в тих випадках, коли є змога 
вдатися до інших засобів у відповідь на невиправдані нападки або 
критику його противників чи ЗМІ. Однак вжиття на власний розсуд 
заходів, навіть кримінальних за природою, що покликані належним 
чином (але не надмірно) реагувати на дифамаційні звинувачення, що 
позбавлені підстав чи недобросовісно сформульовані, залишається 
правом органів влади відповідної держави як гарантів громадського 
порядку (див. «Castells v. Spain», рішення від 23 квітня 1992, Series A 
no. 236, п. 46).

2. застосування принципів, викладених у даній справі

42. Суд нагадує, що в цій справі заявника, після 5 років судо-
вого розгляду, було визнано винним у наклепі на Прем’єр-міністра 
й високопосадовця з органів внутрішніх справ у 4 газетних статтях 
та зловживанні посадовим становищем, але його не було покарано, 
оскільки перше правопорушення було декриміналізовано, а щодо 
останнього минув строк давності.
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43. Суд зазначає, що засудження неминуче призвело до втру-
чання в реалізацію заявником свого права на свободу вираження 
поглядів. Постає питання, чи таке втручання може бути виправдано 
відповідно до п. 2 статті 10. Отже, необхідно визначити, чи втручан-
ня було «передбачено законом», чи мало воно «законну мету», від-
повідно до вимог пункту, та чи було «необхідним у демократичному 
суспільстві».

a. Чи ця міра була передбачена законом та мала законну мету

44. Заявник зазначив, що оскаржуване переслідування було не-
законним та невиправданим, оскільки переслідування було розпо-
чато Генеральною прокуратурою, тоді як жертви наклепу мали змогу 
подати цивільний чи кримінальний позов проти заявника.

45. Суд зазначає, що компетентні суди будували свої рішення 
на статтях 125 та 165 Кримінального кодексу (пп. 11 та 13 вище). 
Участь прокуратури в провадженні базувалася, між іншим, на стат-
ті 27 КПК. Що стосується застосування останнього положення в 
цій справі, слід зазначити, що його формулювання передбачає, що 
справи, які «мають особливе громадське значення», можуть залучати 
прокуратуру до участі в кримінальному провадженні щодо наклепу 
(п. 19 вище). Оскільки заявник не оскаржує наявність такого «особ-
ливого громадського значення» в цій справі, його припущення щодо 
можливості жертв вдатися до альтернативних заходів не впливають 
на факт, що подібний захід був чітко передбачуваний, у сенсі п. 2 
статті 10 Конвенції. Більше того, втручання покликане захищати 
«репутацію чи права інших», і нема жодних підстав вважати, що 
воно мало на меті щось інше.

46. Отже, обвинувачення було «передбачено законом» та мало 
легітимну мету п. 2 статті 10 Конвенції.

b. Пропорційність

47. Суд повинен перевірити, чи було втручання виправданим та 
необхідним у демократичному суспільстві, та, зокрема, чи було воно 
пропорційним, і чи були причини, надані національними органами 
влади на його виправдання, важливими та достатніми. Таким чи-
ном, важливим є визначити, чи належним чином національні ор-
гани влади використали свою свободу повноважень, звинувативши 
заявника в наклепі чи зловживанні посадовим становищем.

48. Суд не переконаний аргументами Уряду, що інформація не 
становила громадський інтерес. Перші дві статті були присвячені 
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питанням управління «Чорноморським морським пароплавством», 
державною компанією, що на той час була предметом великої кіль-
кості господарських суперечок, гучно висвітлених у пресі, та, за під-
текстом, непрямого перерозподілу влади після звільнення Прем’єр-
міністра Лазаренка (див. п. 7 вище). Третя та четверта статті стосу-
ються корупції в органах внутрішніх справ, злободенне питання в 
українських ЗМІ. Статті змальовують зв’язки між особою під слідс-
твом і головою обласного управління міліції, що було широко ви-
світлено в місцевій пресі (див. пп. 9 та 10 вище).

49. У першій статті заявник опікувався ставленням нового 
Прем’єр-міністра до вільної преси, а друга — це продовження попе-
редньої. Як зазначається в третій статті, вона була присвячена «ко-
рупції в Одеському обласному управлінні внутрішніх справ» з про-
довженням цієї теми в четвертій. Суд не бачить підстав сумніватися 
в цих намірах. Зокрема, відсутні докази того, що заявник якимось 
чином упереджено ставився до осіб, про яких ідеться в цих статтях. 
Треба сказати, що хоча Мінський суд у своєму рішенні від 7 червня 
2001 року назвав попередню судимість як причину упередженості 
щодо органів внутрішніх справ, у вступній частині цього рішення 
заявника було визначено як «раніше не судимий» (див. п. 13 вище). 
У будь-якому разі, необґрунтованим є те, що попередня судимість 
заявника негативно вплинула на виконання останнім своїх функцій 
головного редактора.

50. Що стосується перших двох статей, заявника було звину-
вачено через стверджуване поширення ним завідомо неправдивої 
інформації про те, що пан Дурдинець незаконно, без власної непри-
язні, звільнив пана Стогнієнка та закликав Генерального прокурора 
розпочати переслідування заявника. Суд зазначає, що факт звіль-
нення пана Стогнієнка без засідання Кабінету Міністрів України 
не заперечувався Урядом, так само, як і твердження заявника про 
те, що таке звільнення порушувало існуючу на той час процедуру. 
Також треба зазначити, що статті було написано протягом політич-
ного хаосу, розпочатого під час передачі повноважень колишнього 
Прем’єр-міністра Лазаренка його наступникові.

Отже, твердження заявника про те, що зазначене звільнення бу-
ло незаконним та зумовлене особистою неприязню з боку пана Дур-
динця, є оціночними судженнями, висловленими під час публічної 
дискусії, що не потребують доведення.

51. Твердження, викладене в другій статті, про нібито зустріч між 
паном Дурдинцем та Генеральним прокурором, базувалося на фак-
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ті, що саме Генеральна прокуратура розпочала провадження проти 
заявника. Це твердження було зроблено, коли заявник вочевидь не 
знав про парламентський запит, що ініціював розслідування. Отже, 
коли робляться твердження про поведінку третьої особи, деколи мо-
же бути важко, як і в цій справі, знайти різницю між оцінкою фактів 
та оціночними судженнями. Проте навіть оціночне судження може 
бути надмірним, якщо воно не має під собою фактичних підстав 
(див. «Jerusalem v. Austria», no. 26958/95, п. 43, ECHR 2001-11). Суд 
вважає, що точка зору заявника має розглядатися в контексті участі 
Генеральної прокуратури в його справі, у той час як зазвичай на цей 
орган покладено розслідування «особливо серйозних справ» (див. 
п. 24 вище). Суд вважає, що твердження заявника, в той час і за тих 
обставин, коли його було зроблено, не може вважатися таким, що 
позбавлено раціонального підґрунтя. Більше того, сама сцена зуст-
річі між Прем’єр-міністром та Генеральним прокурором була описа-
на в саркастичній манері та загальних термінах, отже, читачі можуть 
це зрозуміти як таке, що описана з певною мірою перебільшення 
(див. mutatis mutandis, «Bladet Tromsо and Stensaas v. Norway» [GC], 
no. 21980/93, n. 67, ECHR 1999-111).

52. Слід додати, що третя та четверта статті натякали на пана С., 
приватну особу. Проте, як вбачається з рішень суду, заявника було 
звинувачено в основному за опублікування завідомо неправдивої 
інформації про пана Дурдинця та генерала Г., тоді як порушення 
права пана С. на особисте життя розглядалося як «побічний наслі-
док» «незаконної» діяльності заявника, що само по собі не могло 
залучити Генеральну прокуратуру до відкриття провадження чи зу-
мовити засудження заявника за зловживання владою. Це підтверд-
жується й тим, що відповідно до його власних свідчень діяльність 
пана С. та його зв’язки з генералом Г. висвітлювались, серед іншого, 
на місцевому телебаченні. Отже, статті заявника не можна вважа-
ти єдиним або навіть головним втручанням в його особисте життя 
(див. пп. 10 та 15).

53. Що стосується засудження заявника за третю й четверту 
статті, слід зауважити, що під час судового слідства було становлено, 
що твердження про те, що пан С. за допомогою генерала Г. вимагав 
гроші від місцевих бізнесменів, та про те, що пан С. та генерал Г. 
є родичами, є неправдивими. Суд зазначає, що статті базувалися 
на кримінальній справі, порушеній проти С. за вимагання. Як вба-
чається з рішення Мінського суду від червня 2001 року, ця подія 
таки мала місце. Інші фактичні елементи, про які йдеться в статтях, 
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надійшли від інших осіб, а не від заявника, зокрема від зазначених 
бізнесменів, чиї скарги порушили розслідування у справі. Більше 
того, інформація певним чином була підкріплена фотографіями, 
опублікованими в газеті заявника та поширеними на місцевому те-
лебаченні. Інтерв’ю пана К., продемонстроване на місцевому телеба-
ченні, стало джерелом припущень заявника, що пан С. та генерал Г. 
є далекими родичами (див. п. 15 вище).

Твердження, що «незаконну діяльність пана С. є благословив 
генерал Г.», є оціночним судженням, яке за таких обставин не може 
вважатися таким, що позбавлено будь-якої обґрунтованої підстави.

54. Суд також зазначає, що немає фактичних елементів, які б 
доводили, що статті зумовлені навмисним наміром завдати шкоди 
репутації відповідних осіб чи органів внутрішніх справ загалом.

55. Загалом заявник підсумував те, що було сказано іншими, 
або те, що було логічно виведено з подій, що безсумнівно мали міс-
це. Оскільки від заявника вимагалось довести достовірність своїх 
тверджень, він, на думку Суду, зіткнувся з надмірним, якщо не не-
можливим, завданням (див., mutatis mutandis, Thorgeir Thorgeirson, 
вище, п. 65).

56. Суд визнає, що всі чотири статті було викладено в надзви-
чайно жорстких термінах. Проте, з огляду на той факт, що вони були 
написані з питань серйозного суспільного інтересу та стосувалися 
публічних осіб і політиків, Суд вважає, що застосована термінологія 
не може вважатися надмірною.

57. Суд вважає, що звинувачення заявника та покарання у виг-
ляді двох років позбавлення волі з позбавленням права займати по-
сади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у 
засобах масової інформації, строком на 2 роки, призначене за наслід-
ком судового розгляду, що тривав декілька років, могли мати «охо-
лоджувальний ефект» для свободи вираження поглядів заявника. He 
можна сказати, щоб цей ефект був суттєво пом’якшений рішенням 
апеляційного суду, враховуючи те, що суд підтримав обвинувачення 
по суті, та тим, що заявник не був покараний, принаймні частково, 
через процедурні причини та частково через декриміналізацію пра-
вопорушень за новим Кримінальним кодексом.

58. З огляду на вищезазначене, Суд доходить висновку, що обґрун-
тування, надане Урядом, є недостатнім для того, щоб продемонстру-
вати, що оскаржуване втручання було пропорційним законній меті. 
Отже, воно не було «необхідним у демократичному суспільстві».

59. Відповідно мало місце порушення статті 10 Конвенції.
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ІІ. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

60. Стаття 41 Конвенції зазначає:

«...Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право від-повідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необ-хідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A. ШКода

61. Заявник вимагав 100 000 євро компенсації матеріальної та 
моральної шкоди.

62. Уряд вважав цю суму надмірною та безпідставною.
63. Оцінюючи на засадах справедливості, як того вимагає стат-

тя 41 Конвенції, Суд вважає справедливим виплатити заявникові 
загальну суму в 2 000 євро компенсації шкоди.

B. сУдові витрати

64. Заявник вимагав 24 000 гривень (3 840 євро) як судові витра-
ти в зв’язку з провадженнями за Конвенцією.

65. Уряд не прокоментував це питання.
66. Суд нагадує, що для того, щоб судові витрати було включено 

у відшкодування відповідно до статті 41, необхідно довести, що вони 
були необхідними для попередження чи отримання відшкодування 
за порушення Конвенції та були розумними щодо суми (див. «Nilsen 
and Johnsen v. Norway» [GC], no. 23118/93, n. 62, ECHR 1999-VIII). 
У цій справі Суд вважає надмірною загальну суму судових витрат, 
яку вимагає заявник, і вважає, що не було доведено, що вони дійсно 
і обґрунтовано були понесені.

67. За цих обставин Суд не може присудити всю суму, що вима-
гає заявник; виходячи з засад справедливості, Суд присуджує заяв-
никові суму в 1 000 євро компенсації судових витрат, а також суму 
всіх податків, що можуть бути стягнуті з цієї суми.

C. пеня

68. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься в разі несвоє-
часної сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського 
центрального банку, плюс три відсотки.
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на цих підставах суд одностайно

1. Визнає заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 10;
3. Постановляє, що:

(a) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане оста-
точним згідно з пунктом 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач 
зобов’язана сплатити заявникові в українських гривнях за курсом на 
день здійснення платежу такі суми:

(і) 2 000 (дві тисячі) євро відшкодування матеріальної та мо-
ральної шкоди;

(іі) 1 000 (одну тисячу) євро відшкодування судових витрат;
(ііі) будь-який податок, який може бути стягнутий з зазна-

чених сум;
(b)  зазначені суми мають бути сплачені в українських гривнях 

за курсом на день здійснення платежу;
(c)  після вищезазначених трьох місяців і до остаточного 

розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток 
у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального 
банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсотки;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 10 серпня 
2006 року відповідно до пп. 2 та 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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Тривалість судового провадження та тривалість виконання судових рішень

Справи, які стосуються тривалості судового 
провадження та тривалості виконання судових рішень

 

C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 

C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ЗУБКО тА ІНШІ пРОти УКРАЇНи»

(Заява №№ 3955/04, 5622/04, 8538/04 та 11418/04)

Рішення

Страсбург 
26 квітня 2006 року

Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, 
§ 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
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ЗУБко та інШі проти України

У справі «Зубко та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
пані С. Ботучарова,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані М. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
п. Дж. Боррего Боррего,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 3 квітня 2006 р., виносить таке 

рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за чотирма заявами 
(№№ 3955/04, 5622/04, 8538/04 та 11418/04), поданими до Суду від-
повідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод (далі – Конвенція) чотирма громадянами Украї-
ни, п. Костянтином Антоновичем Зубком, пані Іриною Федорівною 
Олексієнко, п. Олександром Івановичем Янкулом, п. Петром Мико-
лайовичем Ремезом (далі – заявники) 2 і 5 січня, 12 лютого і 3 бе-
резня 2004 року, відповідно.

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповно-
важеними – пані З. Бортновською, яку замінила пані В. Лутковська, 
заступник міністра юстиції.

3. 9 вересня 2004 року Суд вирішив направити заяви на комуні-
кацію уряду. Відповідно до п. 3 ст. 29 Конвенції, Суд вирішив роз-
глянути питання щодо прийнятності та суті заяв разом.

ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВ

4. Перший заявник народився у 1954 році, друга – у 1971 ро-
ці, четвертий – у 1963 році. Перший, друга і четвертий заявники є 
суддями, які мешкають у м. Кіровограді. Третій заявник – суддя у 
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відставці, який народився у 1942 році і мешкає у м. Гайвороні Кіро-
воградської області.

а. перШий заявниК (п. зУбКо)

5. У листопаді 2002 року заявник звернувся до Печерського 
районного суду м. Києва (Печерський суд) з позовом до Міністерс-
тва фінансів України та Державного казначейства України, вимага-
ючи виплату заборгованості з заробітної плати і надбавок за вислугу 
років та компенсації за затримку їх виплати.

6. 16 грудня 2002 року Печерський районний суд м. Києва за-
довольнив позов заявника. Він зобов’язав Міністерство фінансів 
України та Державне казначейство України виплатити заявникові 
5 807,26 грн. 1

7. 9 липня 2003 року апеляційний суд м. Києва (далі – апе-
ляційний суд) залишив рішення без змін і воно набрало законної 
сили.

8. 11 серпня 2003 року відділ державної виконавчої служби Пе-
черського районного управління юстиції (далі – ДВС) відмовив у 
відкритті виконавчого провадження та повідомив заявникові, що він 
має подати виконавчий лист до Державного казначейства України.

9. 22 вересня 2003 року Державне казначейство України відмо-
вило у виконанні рішення за браком бюджетних коштів та повідо-
мило, що відповідальність за виконання рішення покладається на 
Державну судову адміністрацію.

10. 6 листопада 2004 року заявник отримав кошти згідно з рі-
шенням від 16 грудня 2002 (платіжна відомість № 163). Виконавче 
провадження тривало з липня 2003 року до листопада 2004 року, 
тобто приблизно один рік і чотири місяці.

B. дрУГа заявниця (п. олеКсієнКо)

11. У листопаді 2002 року заявниця звернулась до Печерсько-
го суду з позовом до Міністерства фінансів України і Державного 
казначейства України, вимагаючи виплату заборгованості з заробіт-
ної плати і надбавок за вислугу років та компенсації за затримку їх 
виплати.

1 1 099,75 євро
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12. 16 грудня 2001 року Печерський суд задовольнив позов за-
явниці. Він зобов’язав Міністерство фінансів України та Державне 
казначейство України виплатити заявниці 10 291,61 грн.2

13. 9 липня 2003 року апеляційний суд залишив рішення без 
змін і воно набрало законної сили.

14. 11 серпня 2003 року ДВС відмовила у відкритті виконавчого 
провадження та повідомила заявниці, що вона має подати виконав-
чий лист до Державного казначейства України.

15. 5 лютого 2004 року Державне казначейство України поверну-
ло виконавчий лист, виданий на підставі рішення від 16 грудня 2002 
року, без виконання за браком коштів у державному бюджеті.

16. 15 листопада 2004 року заявниця отримала кошти, що на-
лежали їй за рішенням суду (платіжна відомість № 173). Виконавче 
провадження тривало з липня 2003 року до листопада 2004 року, 
тобто приблизно один рік і чотири місяці.

C. третій заявниК (п. янКУл)

17. 22 березня 2000 року заявник вийшов у відставку відповідно 
до рішення Верховної Ради України про його звільнення з посади.

18. У листопаді 2001 заявник звернувся до Печерського суду з 
позовом до Міністерства фінансів України і Державного казначейст-
ва України, вимагаючи виплату заборгованості з заробітної плати і 
надбавок за вислугу років та компенсації за затримку їх виплати.

19. 14 січня 2002 року Печерський суд задовольнив позов за-
явника. Він зобов’язав Міністерство фінансів України та Державне 
казначейство України виплатити заявникові 4 822 грн.3

20. 8 травня 2002 року Апеляційний суд залишив рішення без 
змін і воно набрало законної сили.

21. 21 травня 2003 року Державне казначейство України відмо-
вило у виконанні рішення за браком бюджетних коштів.

22. 8 вересня 2003 року Київське міське управління юстиції 
повідомило заявникові, що рішення не може бути виконане за бра-
ком коштів у державному бюджеті, передбачених на такі витрати.

23. 8 вересня 2003 року заступник голови Державної судової ад-
міністрації повідомив заявникові, що вони не несуть відповідаль-

2 1 948,97 євро
3 1 016,67 євро
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ності за сплату боргів, які виникли ще до створення Державної су-
дової адміністрації.

24. 22 грудня 2003 року Печерський районний відділ ДВС за-
лишив виконавчий лист без виконання і повернув його заявникові 
з причини відсутності коштів у бюджеті Державного казначейства 
України, передбачених на виконання таких рішень.

25. 6 листопада 2004 року заявник отримав кошти, присуджені 
йому рішенням від 14 лютого 2002 (платіжна відомість № 163).

26. 30 листопада 2004 року заявник отримав кошти, що належа-
ли йому (платіжне доручення на його банківський рахунок № 3698). 
Виконавче провадження тривало з травня 2002 року до листопада 
2004 року, тобто приблизно два роки і шість місяців.

D. четвертий заявниК (п. ремез)

27. У листопаді 2002 року заявник звернувся до Печерського 
суду з позовом до Міністерства фінансів України та Державного 
казначейства України, вимагаючи виплату заборгованості з заробіт-
ної плати і надбавок за вислугу років та компенсації за затримку їх 
виплати.

28. 16 грудня 2002 року Печерський суд задовольнив позов за-
явника. Він зобов’язав Міністерство фінансів України та Державне 
казначейство України виплатити заявникові 5 978,34 грн.4

29. 9 липня 2003 року апеляційний суд залишив рішення без 
змін і воно набрало законної сили.

30. 11 серпня 2003 року ДВС відмовила у відкритті виконавчого 
провадження і повідомила заявникові про те, що він має подати ви-
конавчий лист до Державного казначейства України.

31. У жовтні 2003 року заявник подав виконавчий лист до Дер-
жавного казначейства України. 10 листопада 2003 року Державне 
казначейство України відмовило у виконанні рішення, посилаючись 
на відсутність бюджетних коштів та повідомило, що відповідальність 
за виконання покладається на Державну судову адміністрацію.

32. 6 листопада 2004 року заявник отримав кошти у повному об-
сязі (платіжна відомість № 163). Виконавче провадження тривало з 
липня 2003 року до листопада 2004 року, тобто приблизно один рік і 
чотири місяці.

4 1 132,14 євро
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

а. КонститУція УКраїни 1996 роКУ

33. Відповідні положення Конституції України передбачають 
таке:

Стаття 95

«...Виключно законом про Державний бюджет України визначаються 
будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільо-
ве спрямування цих видатків».

Стаття 43

«...Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти 
собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погод-
жується.

…Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається за-
коном».

Стаття 126

«...Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією 
і законами України.

…Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється».

Стаття 127

«...Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом 
випадках, народні засідателі і присяжні.

Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профс-
пілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представ-
ницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, викону-
вати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої 
діяльності...»

Стаття 129

«Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише за-
кону».
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Стаття 130

«Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціону-
вання судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо 
визначаються видатки на утримання судів…»

B. заКон УКраїни «про сУдоУстрій» 
від 1 червня 2002 роКУ

34. Стаття 123 Закону України «Про судоустрій» передбачає, що 
розмір заробітної плати судді та його/її соціальний захист, повин-
ні забезпечувати його/її фінансову незалежність і визначатись від-
повідно до закону «Про статус суддів». Розмір заробітної плати судді 
не може бути зменшений.

C. бюджетний КодеКс УКраїни 
від 21 червня 2002 роКУ

35. Основні положення Бюджетного кодексу передбачають таке 
(Закон № 2542):

Стаття 7

«…бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюд-
жетними призначеннями…»

Стаття 23

«… Будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету можна здійс-
нювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення».

D. заКон УКраїни від 26 ГрУдня 2002 роКУ № 380-IV 
«про державний бюджет УКраїни на 2003 ріК»

36. Закон про Державний бюджет передбачає, що списання 
коштів з Державного бюджету на виконання рішень, винесених на 
користь працівників бюджетної організації, які мають певні пільги, 
здійснюється з єдиного казначейського рахунку Державного казна-
чейства України за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, вста-
новлених на утримання цієї бюджетної установи.
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E. заКон УКраїни від 17 червня 2004 роКУ № 1801-IV 
«про внесення змін до заКонУ УКраїни 

«про державний бюджет УКраїни на 2004 ріК»

37. У Державному бюджеті було передбачено 1 067 200 грн. для 
виконання рішень, якими суддям було присуджено заборгованість із 
заробітної плати чи інших виплат.

f. заКон «про внесення змін до заКонУ УКраїни 
«про виКонавче провадження» (зі змінами, внесеними 

заКоном УКраїни від 21 Квітня 1999 роКУ № 606 – XIV)

38. Стаття 20-1 Закону передбачає, що на відділ примусового 
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби пок-
ладається виконання рішень, які стосуються заборгованостей вико-
навчої гілки влади.

g. положення про державнУ сУдовУ адміністрацію УКраїни, 
затверджене УКазом президента УКраїни 

від 3 березня 2003 роКУ № 182/2003

39. Відповідно до Указу Державна судова адміністрація відпові-
дає за організацію планово-фінансової роботи та бухгалтерського 
обліку в судах, відповідальна за підготовку кошторисів судів.

h. положення про державне Казначейство УКраїни, 
затверджене постановою КабінетУ міністрів УКраїни 

від 31 липня 1995 роКУ № 590

40. Відповідно до частини 4 Інструкції, Державне казначейство 
відповідає за організацію виконання Державного бюджету України і 
здійснює контроль за цим.

I. реКомендація КомітетУ міністрів № R (94) 12 
«незалежність, дієвість та роль сУддів 

(Ухвалена Комітетом міністрів ради європи 
13 жовтня 1994 роКУ на 518 засіданні застУпниКів міністрів), 

та пояснювальний меморандУм до неї

41. Відповідні витяги з Рекомендації передбачають таке:
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«Принцип III – Належні умови праці

1. Належні умови праці мають запроваджуватись для того, щоб дозво-
лити суддям ефективно працювати, зокрема, шляхом:
... b. забезпечення того, щоб статус і винагорода суддів відповідали гід-
ності їхньої професії та відповідальності, яку вони беруть на себе; …»

42. Відповідні витяги з Пояснювального Меморандуму передба-
чають таке:

«29. Статус та винагорода є важливими факторами, що визначають на-
лежні робочі умови (див. пункт 1.b). Статус суддів повинен відповідати 
високому положенню їх професії, і їх винагорода має становити достат-
ню компенсацію за їх тягар обов’язків. Ці фактори є невід’ємними умо-
вами незалежності суддів, особливо для розуміння важливості їхньої 
ролі, як суддів, що виражається у вигляді належної поваги та адекватній 
фінансовій винагороді.
30. Пункт 1.b тісно пов’язаний з посиланням у Принципі І на всі рішен-
ня щодо професійного життя суддів, який явно включає їх статус та їх 
винагороду».

j. європейсьКа хартія «про статУт сУддів» (доКУмент 
департаментУ з правових питань ради європи (98)23)

43. Відповідні витяги зі статті 6 Основних положень Глави 6 
Європейської Хартії «Про Статут суддів» («Винагорода та соціальне 
забезпечення») є:

«6.1. Судді, які виконують суддівські функції професійно, мають право на 
винагороду, рівень якої повинен бути таким, щоб вони були захищені від 
тиску при прийнятті рішень та при виконанні їх повноважень взагалі, та-
ким чином, щоб не зменшувалась їх незалежність та неупередженість».

ПРАВО

I . ОБ’ЄДНАННЯ зАЯВ

44. Суд вважає, що відповідно до пункту 1 правила 42 Регламен-
ту Суду, заяви мають бути об’єднані на підставі їхнього спільного 
фактичного і правового підґрунтя.
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II. ПРИЙНЯТНІСТь

а. сКарГи заявниКів

45. Перший, друга і четвертий заявники скаржаться на три-
валість виконання рішення Печерського районного суду м. Києва 
від 16 грудня 2002 року. Третій заявник скаржиться на тривалість 
виконання рішення Печерського районного суду м. Києва від 14 січ-
ня 2002 року. У своїх скаргах вони посилаються на пункт 1 статті 6 
Конвенції, яка передбачає таке:

«Кожен має право на справедливий … судом, … який вирішить спір що-
до його прав та обов’язків цивільного характеру…»

46. Далі заявники скаржаться, що держава порушила їхнє право 
на мирне володіння їх майном, яке гарантоване статтею 1 Першого 
протоколу до Конвенції, яка передбачає таке:

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в 
інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними 
принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право де-
ржави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб 
здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загаль-
них інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або 
штрафів».

47. Друга заявниця скаржиться на те, що вона не мала ефектив-
них засобів захисту за її скаргою за пунктом 1 статті 6 Конвенції 
щодо тривалості виконання рішення, винесеного на її користь, як 
цього вимагає стаття 13 Конвенції, положення якої передбачають 
таке:

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, 
має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному 
органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійсню-
вали свої офіційні повноваження».
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B. попередні заУваження УрядУ, подані до всіх заяв 
Щодо вичерпання національних засобів захистУ 

та прийнятності заяв ratione personae

48. Уряд стверджував, що заявники не вичерпали всіх націо-
нальних засобів захисту, оскільки вони не звернулись до національ-
них судів зі скаргами на бездіяльність Державного казначейства 
України та Державної судової адміністрації, а також не вимагали 
компенсації за недоліки виконавчого провадження у справах чи за 
знецінення присуджених їм коштів. Він також стверджував, що, ос-
кільки рішення були виконані, заявники більше не можуть вважа-
тись потерпілими від порушення їхніх прав.

49. Заявники спростували ці твердження.
50. Суд зазначає, що він уже розглядав та відхиляв подібні запе-

речення Уряду в декількох справах (див. рішення від 27 липня 2004 
року у справі «Ромашов проти України», заява № 67530/01, п.п. 27 і 
32). Суд не знаходить причин відступати від прецедентної практики 
та, відповідно, відхиляє ці заперечення.

C. застосУвання пУнКтУ 1 статті 6 Конвенції до сКарГ 
про невиКонання остаточноГо ріШення від 16 ГрУдня 2002 роКУ, 

поданих перШим, дрУГою та четвертим заявниКами

51. Уряд стверджував, що пункт 1 статті 6 Конвенції не може 
бути застосований до виконавчих проваджень у заявах, поданих 
першим, другою та четвертим заявниками, оскільки він не застосо-
вується до спорів між посадовими особами та державою. Він також 
зазначав, що спір стосувався питань публічного права і не підпадав 
під поняття прав та обов’язків цивільного характеру.

52. Заявники не погодились.
53. Суд зазначив, що судочинство, не будучи частиною звичай-

ної державної служби, є, тим не менше, частиною державної служби. 
Суддя має специфічні обов’язки у сфері здійснення правосуддя, яка 
є сферою, у якій держави здійснюють суверенне право. Відповідно, 
суддя бере безпосередню участь у здійсненні повноважень, наданих 
публічним правом та виконує обов’язки, призначені для охорони за-
гальних інтересів держави (див. ухвалу від 8 лютого 2001 року у 
справі «Pitkevich v. Russia», заява № 47936/99).

54. Суд далі наголошує, що спори між державними органами та 
службовцями, які обіймають посади, пов’язані зі здійсненням пов-
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новажень, наданих публічним правом, не підпадають під гарантії, 
визначені пункт 1 статті 6 Конвенції (див. рішення у справі «Pellegrin 
v. France» [GC], заява № 28541/95, п.п. 64-67, ECHR 1999-VIII). За 
цих обставин Суд вирішує, що в цій справі стаття 6 Конвенції не 
може бути застосована до спору щодо виплати суддям заборгованос-
ті між заявниками, які є діючими суддями, та державою Україна. 
Відповідно, пункт 1 статті 6 Конвенції не може бути застосований у 
справі першого, другої та четвертого заявників.

55. З цього виходить, що ця частина скарг заявників є несуміс-
ною ratione materiae з положеннями Конвенції в сенсі пункту 3 стат-
ті 35 і має бути відхилена згідно з пунктом 4 статті 35.

D. прийнятність сКарГи за пУнКтом 1 статті 6 Конвенції 
У справі третьоГо заявниКа

56. Суд звертає увагу на те, що сторони не подали заперечень 
щодо застосування пункту 1 статті 6 Конвенції до виконання рішен-
ня, винесеного на користь судді, який вийшов у відставку. Тим не 
менше, Суд підтверджує свій висновок, зроблений у попередніх ана-
логічних справах проти України, у яких він вирішував, що пункт 1 
статті 6 у її цивільній частині застосовується до судового проваджен-
ня між звільненим державним службовцем та її/його колишнім ро-
ботодавцем, коли спір торкався невиконаних фінансових зобов’язань 
після звільнення (див. ухвалу від 18 січня 2005 року у справі «Свін-
тицький проти України», заява № 59312/00).

57. Відповідно Суд вирішує, що пункт 1 статті 6 застосовується 
до скарги про невиконання остаточного рішення суду, яке було ви-
несене на користь заявника. Жодних інших підстав для визнання її 
неприйнятною встановлено не було.

E. прийнятність сКарГ за статтею 1 перШоГо протоКолУ 
до Конвенції, поданих Усіма заявниКами

58. За підстав, викладених вище щодо пункту 1 статті 6 Кон-
венції (пункти 48-50), Суд відхиляє зауваження Уряду щодо прий-
нятності цієї частини заяви про невичерпання національних засобів 
захисту чи втрати статусу жертви. Більше того, він зазначає, що Уряд 
не надав жодних інших зауважень щодо прийнятності скарг заявни-
ків за статтею 1 Першого протоколу. Таким чином, Суд вирішує, що 
ці скарги не є явно необґрунтованими чи неприйнятними за інших 



���

Тривалість судового провадження та тривалість виконання судових рішень

підстав, передбачених пунктом 1 статті 35 Конвенції. Таким чином, 
вони мають бути визнані прийнятними.

f. прийнятність сКарГи за статтею 13 Конвенції, 
поданої дрУГою заявницею

59. Щодо скарги заявниці, поданої щодо пункту 1 статті 6 Кон-
венції, за статтею 13, Суд, уже вирішивши, що пункт 1 статті 6 Кон-
венції не застосовується у цій справі (див. п.п. 51-55 вище), доходить 
того ж висновку і щодо статті 13 (див. рішення від 26 серпня 1997 
року у справі «Balmer-Schafroth and Others v. Switzerland», Звіти про 
рішення та ухвали 1997-IV, п. 42). Він, таким чином, відхиляє скар-
гу другої заявниці за статтею 13 Конвенції щодо пункту 1 статті 6 
Конвенції, як таку, що є несумісною ratione materiae з положеннями 
Конвенції в сенсі пункту 3 статті 35, згідно з пунктом 4 статті 35.

IIІ. ЩОДО СУТІ

а. стверджУване порУШення пУнКтУ 1 статті 6 Конвенції 
У справі третьоГо заявниКа

60. Уряд стверджував, що затримка виконання рішення, винесе-
ного на користь заявниці, була спричинена складністю виконавчого 
провадження, браком коштів у Державному бюджеті й технічними 
помилками, допущеними національними судами. (Зокрема, Уряд за-
значав, що у виконавчих листах було невірно зазначено боржника, 
тобто мало бути управління Державного казначейства, а не Мініс-
терство фінансів).

61. Заявниця не погодилась.
62. Суд зазначає, що невиплата боргу за рішенням суду була 

пов’язана з неспроможністю держави передбачити належне асиг-
нування державного бюджету. Незважаючи на це, неспроможністю 
протягом 2 років і 6 місяців зробити необхідних кроків для вико-
нання остаточного судового рішення у цій справі, державні органи 
позбавили положення пункту 1 статті 6 їх корисного ефекту (див. 
рішення від 20 липня 2004 року у справі «Шмалько проти України», 
заява № 60750/00, п.п. 43-47). Відповідно, Суд робить висновок, що 
мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
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B. стверджУване порУШення статті 1 перШоГо протоКолУ 
до Конвенції в Усіх заявах

1. аргументи сторін

63. Уряд у своїх зауваженнях оспорював твердження, що суми, 
присуджені національними судами заявникам, становили власність у 
сенсі статті 1 Першого протоколу, оскільки вони стосуються виплат 
суддям, передбачених державою. Більше того, Уряд стверджував, що 
заборгованість не становила навіть виправдане очікування, оскільки 
вона стосувалась неналежного боржника – Міністерства фінансів, а 
не Державної судової адміністрації. Далі Уряд посилався на скрутне 
економічне становище держави (див. рішення від 22 лютого 1994 
року у справі «Raimondo v. Italy», Серія А № 281-А, п.п. 27 і 30) і тех-
нічні складності, що виникли в процесі виконання рішень. Більш 
того, він зазначив, що держава не залишилась байдужою у вирі-
шенні проблеми, оскільки були передбачені бюджетні кошти у роз-
мірі 1 067 200 грн. на здійснення різних виплат. Далі був зроблений 
висновок, що рішення були виконані повністю і без безпідставних 
затримок, і, відповідно, не було порушення статті 1 Першого прото-
колу до Конвенції.

64. Заявники зауважували, що держава була відповідальною за 
невиплату їм боргів, і що, не сплачуючи цю заборгованість тривалий 
час, держава здійснювала невиправдане втручання у їхнє право на 
мирне володіння своїм майном усупереч положенням статті 1 Пер-
шого протоколу до Конвенції.

2. оцінка суду

65. Суд звертає увагу на свою практику, що неможливість для 
заявника домогтися виконання рішення на його чи її користь стано-
вить втручання у право на мирне володінням майном, як вказано у 
першому реченні пункту першого статті 1 Першого протоколу (див. 
серед інших рішень, справи «Burdov v. Russia», заява № 59498/00, 
п. 40, ЄСПЛ 2002-ІІІ; «Jasiűnienë v. Lithuania», заява № 41510/98, 
п. 45, від 6 березня 2003 року).

66. Суд вважає, що втручання у права заявників було частково 
виправдане складностями, пов’язаними з асигнуванням з держав-
ного бюджету коштів на виплати суддям і виконання пов’язаних із 
цим рішень. Ці ускладнення також частково пов’язані з реформою 
судової системи України і запровадженням змін у системі розподілу 
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коштів на судову владу, з наступною передачею цих функцій від 
Міністерства юстиції України до Державної судової адміністрації.

67. На думку Суду, складності, на які посилається Уряд, безу-
мовно зачіпають законні публічні інтереси, але не складають спра-
ведливої рівноваги між державними інтересами та інтересами тих 
заявників, які, крім того, несли відповідальність за виконання важ-
ливих публічних функцій у частині здійснення правосуддя. Зокре-
ма, Суд зауважує, що розгляд справи стосувався компенсації за не-
спроможність державних органів у період з 1995 по 2001 роки, діючи 
відповідно до їх законодавчих зобов’язань, забезпечити заявників 
виплатами, передбаченими Конституцією та Законом «Про судоуст-
рій» (див. §§ 33-34). Суд вирішує, таким чином, що становище заяв-
ників, особливо їх статус незалежних судових посадовців, вимагає, 
щоб державні органи виконали рішення і виділили необхідні кошти 
з цією метою без затримки.

68. Зокрема, на думку Суду, неспроможність держави вчасно 
виплачувати суддям їх виплати є несумісною з потребою забезпе-
чення їх здатності виконувати свої професійні функції незалежно 
і неупереджено, щоб не зазнавати тиску і впливу на їхні рішення 
на поведінку (див. п. 43 вище). У зв’язку з цим Суд посилається на 
відповідні правові інструменти Ради Європи, такі як Рекомендацію 
Комітету Міністрів щодо «Незалежності, дієвості та ролі суддів» та 
Європейську хартію «Про статус суддів», які наголошують на важли-
вості цих чинників (див. п.п. 41-42 вище).

69. Суд дійшов висновку, що неспроможність гарантувати адек-
ватну та своєчасну виплату винагороди національним суддям, та 
невизначеність, у якій вони залишились, порушує справедливий 
баланс, що має виникнути між потребами державного інтересу та 
необхідністю захистити права заявників на мирне володіння своїм 
майном. Відповідно, невиконанням рішень, винесених на користь 
заявників, державні органи протягом тривалого часу позбавляли за-
явників отримання у повному обсязі виплат, на які вони мали право 
за законом, що може ускладнювати здійснення ними своїх повнова-
жень з повною віддачею справі.

70. Таким чином, Суд доходить висновку, що неможливість для 
заявників домогтися виконання рішень, винесених на їхню користь 
протягом одного року і чотирьох місяців (перший, друга та четвер-
тий заявники) і двох років і шести місяців (у справі третього заяв-
ника), порушує їх право на мирне володіння майном у сенсі першого 
пункту статті 1 Першого протоколу.
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VI. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

71. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

а. ШКода, витрати на провадження У сУді

72. Перший, третій і четвертий заявники кожен вимагали відш-
кодування моральної шкоди у розмірі 10 000 євро. Друга заявниця 
вимагала в якості морального відшкодування 15 000 євро. Заявники 
не вимагали відшкодування матеріальної шкоди чи витрат на про-
вадження у Суді.

73. Уряд стверджував, що вимоги були необґрунтованими, а су-
ми заявлених відшкодувань надмірними.

74. Суд вважає, що заявники зазнали деякої моральної шкоди 
через серйозні порушення, яка не може бути виправлена лише шля-
хом констатації Судом факту порушення. Ухвалюючи рішення на 
засадах справедливості, як цього вимагає стаття 41 Конвенції, і зва-
жаючи на особливу ситуацію важливого судового статусу заявників, 
Суд вважає за доцільне присудити першому, другій та четвертому 
заявникам компенсацію за моральну шкоду у розмірі 3 000 євро. 
Також Суд присуджує третьому заявникові 5 000 євро.

B. пеня

75. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої 
мають бути додані три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує скарги щодо стверджуваного порушення статті 1 

Першого протоколу у всіх заявах, так само як і скаргу третього заяв-
ника, щодо порушення пункту 1 статті 6 Конвенції прийнятними, а 
решту заяв неприйнятними;
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3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції 
у справі третього заявника (заява № 8538/04);

4. Постановляє, що в усіх чотирьох заявах було порушення стат-
ті 1 Першого протоколу до Конвенції;

5. Постановляє, що:
(а) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане оста-

точним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відпові-
дач має сплатити першому, другій і четвертому заявникам по 3 000 
євро (три тисячі євро) кожному на відшкодування нематеріальної 
шкоди та суму будь-якого податку, який може бути стягнутий;

(б) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане оста-
точним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відпові-
дач має сплати третьому заявникові 5 000 євро (п’ять тисяч євро) на 
відшкодування нематеріальної шкоди та суму будь-якого податку, 
який може бути стягнутий;

(в) валюта платежу має бути конвертована в національну ва-
люту держави-відповідача на день здійснення платежу;

(г) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відповіда-
чем належних заявникам сум, на них нараховуватиметься пеня, яка 
дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться вищезгаданий 
тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку;

6. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 26 квітня 
2006 року відповідно до пп. 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ВОлОСЮК пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 60712/00)

Рішення

Страсбург 
29 червня 2006 року

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

У справі «Волосюк проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані М. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
п. Дж. Боррего Боррего,
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пані Р. Ягер,
та пані K. Вестердік, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 6 червня 2006 р., виносить таке 

рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою № 60712/00, по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і 
основних свобод людини (далі – Конвенція) громадянином Украї-
ни, Володимиром Мелетійовичем Волосюком (далі – заявник), 29 
травня 2000 року.

2. Заявник був представлений паном Ігорем Петровичем Клю-
сом, юристом, який практикує у м. Хмельницьку. Уряд України 
(далі – Уряд) був представлений його уповноваженими – пані В. Лут-
ковською та п. Ю. Зайцевим.

3. 24 січня 2005 року Суд вирішив направити на комунікацію з 
Урядом скаргу заявника щодо значної затримки у виконанні рішен-
ня суду, винесеного на його користь, яка була спричинена провад-
женням в порядку нагляду. Суд відповідно до п. 3 ст. 29 Конвенції 
вирішив, що прийнятність та суть скарги розглядатимуться одно-
часно.

4. 1 квітня 2006 Суд змінив склад секцій (відповідно до пункту 
1 правила 25). Ця справа була передана до новоствореної п’ятої сек-
ції (відповідно до пункту 1 правила 52).

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1942 році і проживає у м. Хмельницьку, 
Україна.

а. Кримінальне провадження, порУШене проти заявниКа

6. На той час заявник працював юристом у приватній компанії 
«Надністрянка».
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7. 29 листопада 1994 року Генеральна прокуратура порушила 
кримінальну справу за обвинуваченням заявника у хабарництві. 
14 грудня 1994 року заступник Генерального прокурора видав сан-
кцію на арешт та тримання заявника під вартою. 16 грудня 1994 
року заявника було заарештовано. Заявник перебував під вартою до 
24 червня 1996 року.

8. Під час тримання під вартою, заявника, за його твердження-
ми, було піддано психологічному тиску з боку працівників слідчих 
органів. Заявник стверджував також, що перед допитом його було 
поміщено у тісну (2 м2), холодну кімнату без вікон, у якій він пе-
ребував протягом кількох годин. Заявник стверджував, що під час 
допиту він був тяжко хворим та втрачав свідомість. Під час затри-
мання, а також після нього, заявник страждав на хронічний бронхіт 
та хронічний неврит. Заявника було побито одним із співкамерни-
ків, за його словами це був колишній працівник Служби безпеки. 
Заявник також стверджував, що до його їжі додавали наркотики, а 
членам його сім’ї не давали дозвіл на побачення. На свої численні 
заяви стосовно такого поводження він отримував відповіді, що по-
рушень закону під час проведення досудового слідства у цій справі 
не виявлено.

9. Після свого звільнення заявник перебував на підписці про 
невиїзд до 12 квітня 1999 року. Протягом 1995-1999 років обвину-
вачення у його справі декілька разів змінювалось. 12 квітня 1999 
року кримінальну справу відносно нього було закрито. Рішенням 
прокурора від 13 червня 1999 року заявникові було надано компен-
сацію за матеріальні збитки у розмірі 6 502, 37 грн. (на той час – 
1 568,28 євро).

B. цивільне провадження

1. перший етап цивільного провадження

10. У червні 1998 року заявник звернувся до Хмельницького 
міського суду з позовом про відшкодування йому Службою безпеки 
України моральної шкоди у розмірі 500 000 грн. В подальшому за-
явник збільшив свої позовні вимоги до 7 000 000 грн. У квітні 1999 
року він вимагав від Генеральної прокуратури України відшкоду-
вання моральної шкоди у розмірі 15 000 000 грн. Обидва позови бу-
ли об’єднані та розглядались в одному провадженні. 15 грудня 1999 
року Хмельницьким міським судом позов заявника було задоволено 
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частково. Суд присудив стягнення з держави на користь заявника 
7 635 грн. в порядку відшкодування матеріальної та моральної шко-
ди, спричиненої йому незаконними слідчими діями та незаконним 
затриманням. 3 лютого 2000 року Хмельницький обласний суд за-
лишив дане рішення без змін і воно набрало законної сили. У нев-
становлену дату заявник звернувся з клопотанням до Заступника 
голови Хмельницького обласного суду про перегляд вищевказаних 
рішень в порядку нагляду. Його клопотання було задоволено і рі-
шення від 15 грудня 1999 року було скасовано, а справу направлено 
на новий розгляд. 11 вересня 2000 року Хмельницький міський суд 
виніс рішення, яким позов задовольнив частково і присудив стягну-
ти з держави на користь заявника 10 180,00 грн. (приблизно 2 000 єв-
ро) як компенсацію за моральну шкоду, спричинену йому незакон-
ними слідчими діями, незаконним затриманням та перебуванням 
на підписці про невиїзд. Виплата цієї компенсації передбачалась з 
коштів, наданих на утримання Генеральної прокуратури. 19 жовтня 
2000 року Хмельницький обласний суд залишив дане рішення без 
змін і воно набрало законної сили.

11. 20 лютого 2001 року Генеральна прокуратура зупинила ви-
конання рішення від 11 вересня 2000 року. 15 травня 2001 року За-
ступник Генерального прокурора подав протест до Верховного Суду 
України про скасування рішення від 11 вересня 2000 року в частині 
джерела виплат, оскільки визначена судом сума не повинна випла-
чуватись за рахунок коштів, спрямованих на утримання Генеральної 
прокуратури України.

12. 3 жовтня 2001 року Конституційний Суд України визнав 
неконституційним положення статті 32 Закону України «Про дер-
жавний бюджет на 2000 рік», згідно з якою відшкодування шкоди, 
спричиненої незаконними діями органів прокуратури, здійснюється 
за рахунок коштів, спрямованих на утримання Генеральної проку-
ратури України.

13. 2 липня 2002 року відділом державної виконавчої служби 
Печерського району за справою заявника було відкрито виконавче 
провадження. 22 липня 2002 року виконавча служба звернулась до 
Національного Банку України з вимогою про перерахунок коштів, 
присуджених заявникові, на депозитний рахунок виконавчої служ-
би. 6 грудня 2002 року заявник отримав присуджені йому кошти і 
виконавче провадження було закінчено.



волоСюк проти України

�0�

14. 8 травня 2003 року Верховний Суд України задовольнив про-
тест і вирішив, що відшкодування у справі заявника має бути здійс-
нене з державного бюджету.

2. другий етап цивільного провадження

15. У червні 1999 року заявник звернувся з позовом до Хмель-
ницького міського суду про визнання його звільнення з Хмельни-
цького державного центру стандартизації, метрології та сертифікації 
(працівником якого він являвся на той час) незаконним. 11 жовтня 
1999 року суд відмовив заявникові у задоволенні його позову. 9 груд-
ня 1999 року Хмельницький обласний суд залишив дане рішення 
без змін.

3. третій етап цивільного провадження

16. Заявник звернувся до Хмельницького міського суду з двома 
позовними заявами про стягнення з Генеральної прокуратури відш-
кодування матеріальної шкоди у розмірах 61 161,06 грн. та 5 862 364, 
79 грн. Заявник посилався на те, що згідно трудових договорів від 
12 листопада 1993 року та 14 квітня 1994 року його роботодавець, 
приватна фірма «Наддніпрянка», мала б виплатити йому вказані 
суми як винагороду за виконану роботу. Заявник стверджував, що 
через його затримання та розслідування кримінальної справи про-
ти нього, він був позбавлений змоги отримати свої гроші, оскільки 
фірма у 1998 році збанкрутіла. 19 березня та 3 квітня 2002 року суд 
відмовив заявникові у задоволенні позову, обґрунтовуючи це тим, 
що Генеральна прокуратура не є належним відповідачем по справі, 
а позовні вимоги заявникові слід було пред’являти до свого колиш-
нього роботодавця. 18 червня та 2 липня 2002 року Хмельницький 
апеляційний суд залишив ці рішення без змін. 19 грудня 2002 року 
та 29 вересня 2003 року Верховний Суд України відхилив касаційні 
скарги заявника.

C. інШі обставини

17. В 1998-2000 роках у різних газетах було опубліковано ряд 
статей про заявника.

18. В 2001-2004 роках заявник звертався до міліції та до інших 
органів із заявами про те, що з боку невідомих йому людей, якими 
на його думку були працівники міліції та Служби безпеки, надходи-
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ли погрози про його знищення через те, що ним була подана скарга 
до Європейського суду з прав людини на дії Служби безпеки та Гене-
ральної прокуратури. У листі від 17 квітня 2001 року органи міліції 
повідомили заявника, що за його скаргами були проведені перевірки, 
в результаті яких було встановлено, що у лютому-березні 2001 року 
колишній слідчий – п. М., який розслідував справу заявника, пог-
рожував йому. Пан М. розшукувався за вчинення кількох злочинів. 
У листі від 22 березня 2003 року органи міліції повідомили заявнику, 
що невідому особу, яка телефонувала йому і погрожувала знищити 
його, було встановлено і попереджено про відповідальність, передба-
чену за такі дії. У листах від 7 квітня та 30 грудня 2004 року органи 
міліції повідомили заявника про відмову у порушенні кримінальної 
справи за його скаргами у зв’язку з відсутністю складу злочину.

19. Заявник звернувся з клопотанням до слідчого з проханням 
надати йому дозвіл представляти п. К. у кримінальній справі віднос-
но останнього. 19 листопада 2003 року слідчий відмовив заявникові 
у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що незважаючи на 
наявність юридичної освіти, заявник не має адвокатського свідоцт-
ва. 2 липня 2004 року Хмельницький міськрайонний суд залишив 
дане рішення без змін.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

а. КонститУція УКраїни 1996 роКУ

20. Відповідні положення передбачають наступне:

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 самоврядування, їх посадових і службових 
осіб при здійсненні ними своїх повноважень».

Стаття 62

«…У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відш-
кодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засуд-
женням».
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Стаття 124

«…Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язко-
вими до виконання на всій території України».

B. цивільний процесУальний КодеКс від 1963 роКУ

21. На той час Глава 42 Цивільного процесуального кодексу пе-
редбачала перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили, в по-
рядку нагляду. Така процедура була скасована у червні 2001 року.

C. заКон УКраїни «про виКонавче провадження»

22. Пунктом 6 першої частини статті 34 передбачається зупинен-
ня виконання відповідного рішення або виконавчого провадження 
посадовою особою, якій законом надано таке право.

D. заКон УКраїни «про проКУратУрУ»

23. На час розгляду справи частина 2 статті 41 передбачала, що 
прокурори і їх заступники, яким надано право внесення протесту у 
цивільній справі, можуть зупинити виконання відповідного рішен-
ня, ухвали і постанови суду до закінчення провадження у справі. 
У червні 2001 цю статтю було скасовано.

E. ріШення КонститУційноГо сУдУ УКраїни 
від 3 жовтня 2001 роКУ

24. У відповідній частині рішення від 3 жовтня 2001 року міс-
титься наступне.

«5. …Таким чином, статтею 32 Закону України «Про Державний бюд-
жет України на 2000 рік» … фактично запроваджується цивільно-пра-
вова, а не публічно-правова відповідальність … прокуратури … за за-
вдану громадянам матеріальну і моральну шкоду незаконними діями 
цих органів. Водночас Конституція України гарантує громадянам у 
таких випадках право на відшкодування шкоди за рахунок держави, а 
не за рахунок коштів на утримання цих органів (статті 56, 62).
…
Конституційний Суд України вирішив:
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1. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є некон-
ституційними), положення статті 32 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2000 рік» … , згідно з якими за рахунок коштів на 
утримання судів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки 
України, Міністерства внутрішніх справ України здійснюється відш-
кодування шкоди, завданої громадянам незаконними діями … проку-
ратури …
2. Положення статті 32 Закону України «Про Державний бюджет Украї-
ни на 2000 рік» … , визнані неконституційними, втрачають чинність з 
дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення».

ПРАВО

I. СКАРгА НА ТРИВАлЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ

а. прийнятність

25. Заявник скаржився на порушення пункту 1 статті 6 Конвен-
ції та статті 1 Протоколу № 1, посилаючись на те, що перегляд рі-
шення, що набрало законної сили, в порядку нагляду у його справі, 
ініційованого заступником Генерального прокурора, спричинив 
суттєву затримку у виконанні цього рішення. Також заявник скар-
жився на тривалість виконавчого провадження у справі. У зв’язку з 
цим заявник звертається до пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 
Протоколу № 1, які передбачають наступне:

п. 1 статті 6

«Кожен при вирішенні спору щодо його цивільних прав і обов’язків 
( ... ) має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж ро-
зумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим за-
коном. (...).»

стаття 1 Протоколу № 1

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 
майном…»

26. Уряд стверджував, що ця скарга не відповідає правилу ratione 
materiae, встановленого Конвенцією та протоколами до неї. Уряд та-
кож стверджував, що вона не може розглядатись Судом, оскільки 
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обставини, наведені у скарзі заявника, мали місце після подачі заяв-
ником заяви до Суду і ним не було вичерпано національних засобів 
захисту, які передбачає законодавство України.

27. Заявник не погодився та наполягав, що всі можливі націо-
нальні засоби захисту, пов’язані з його скаргою, він вичерпав.

28. Суд зауважує, що заявник звернувся з першою скаргою 29 
травня 2000 року. Пізніше, у своєму листі від 30 квітня 2002 року 
заявник подав додаткову скаргу на тривале виконання рішення суду, 
винесеного на його користь. Відповідно, Суд не знаходить підстав 
для відхилення вимог заявника, як неприйнятних, через те, що вони 
були подані після дати подачі першої скарги.

29. На додаток Суд зауважує, що Уряд не навів жодного з націо-
нальних засобів, якими б заявник міг скористатись для виконання 
рішення, винесеного на його користь.

30. Таким чином, Суд відхиляє зауваження Уряду. Суд прихо-
дить до висновку, що скарга не є очевидно необґрунтованою у сенсі 
п. 3 статті 35 Конвенції. Далі Суд зазначає, що вона не є неприй-
нятною за інших підстав. Таким чином, скарга має бути визнана 
прийнятною.

B. Щодо сУті

31. Уряд стверджував про відсутність порушень пункту 1 стат-
ті 6 Конвенції та статті 1 Протоколу № 1, оскільки, незважаючи 
на постанову Генеральної Прокуратури про зупинення виконавчого 
провадження у справі заявника, виконавчий лист був направлений 
до виконавчої служби 2 липня 2002 року і 22 липня 2002 року рі-
шення було виконано. Таким чином, такий період не можна вважати 
нерозумним. Уряд також стверджував, що метою протесту прокура-
тури було не скасування остаточного рішення у справі заявника, а 
уточнення способу його виконання.

32. Заявник не погодився та зазначив, що гарантовані йому 
Конвенцією права були порушені. Зокрема тим, що судове рішення, 
винесене на його користь, не виконувалось протягом більш ніж двох 
років.

33. Суд зазначає, що відповідно до рішення від 11 вересня 2000 
року, яке було залишено без змін рішенням від 19 жовтня 2000 року, 
заявникові було присуджено компенсацію за матеріальну та мораль-
ну шкоду, яка мала бути стягнута з держави. Згідно з документами, 
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наданих Урядом, заявник повністю отримав присуджену йому суму 
6 грудня 2002 року, а не 22 липня 2002 року, як стверджував Уряд. 
Відповідно, рішення було повністю виконано після двох років та 
двох місяців.

34. Суд також зауважує, що затримка у виконанні рішення суду 
на користь заявника була спричинена наглядовим провадженням, 
яке було ініційовано прокурором. Суд уже визнавав у ряді справ, що 
наглядове провадження щодо судових рішень, які набрали законної 
сили і підлягали виконанню, становить порушення принципу пра-
вової визначеності, що становить порушення п. 1 статті 6 Конвенції 
(див. серед інших рішення у справі «Світлана Науменко проти Ук-
раїни» (Svetlana Naumenko v. Ukraine), № 41984/98, від 9 листопада 
2004 року).

35. У цій справі межі наглядового провадження були обмежені 
тільки визначенням порядку виконання рішення від 11 вересня 2000 
року, а право заявника на присуджену суму залишалось безспірним. 
За таких обставин Суд доходить висновку, що питання наглядового 
провадження у цій справі має розглядатися у контексті тривалого 
виконання рішення на користь заявника, а не як окреме питання.

36. Суд повторює, що ефективний доступ до суду включає пра-
во на виконання судового рішення без неналежних затримок (див. 
рішення у справі «Імобільяре Саффі проти Італії» (Immobiliare Saffi v. 
Italy), № 22774/93, п. 66, ЄСПЛ 1999-V). Однак, зупинення виконан-
ня судового рішення до того часу, поки це є необхідним для вирі-
шення неузгодженостей державного характеру, може бути виправда-
ним за виняткових обставин (див. рішення у вищезазначеній справі 
«Імобільяре Саффі проти Італії», п. 69). Таким чином, питання, які 
мають бути розглянуті, полягають в тому, чи може бути затримка 
визнана розумною за обставин цієї справи.

37. У цьому контексті, Суд зауважує, що виконавче проваджен-
ня у справі заявника було зупинено постановою Генеральної про-
куратури від 20 лютого 2001 року. 15 травня 2001 року прокуратура 
звернулась з клопотанням про перегляд рішення в порядку нагляду 
з метою уточнення джерела виплати суми, присудженої заявнику. 
Однак, аргументи для такого уточнення не можуть бути визнані 
розумними. Суд вважає, що оскільки держава була боржником у 
справі заявника, то неспроможністю визначитись та виконати рі-
шення на користь заявника протягом більш ніж двох років, держава 
поклала на заявника надмірний тягар і таким чином порушила свої 
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зобов’язання відповідно до п. 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Про-
токолу № 1.

38. Відповідно у цій справі було порушення вищевказаних по-
ложень.

II. ІНШІ СКАРгИ

A. прийнятність

39. Заявник подав ряд скарг щодо кримінальної справи, поруше-
ної проти нього, а також щодо ряду цивільних справ та інших подій. 
Зокрема, заявник скаржився, що протягом розслідування його було 
піддано катуванню, а також що умови його тримання під вартою 
прирівнювалися до нелюдського чи такого, що принижує гідність, 
поводження. Він також скаржився, що його скарги на ці порушення 
не були розглянуті з достатньою ретельністю. Заявник скаржився, 
що його досудове тримання під вартою було незаконним, а також що 
членам його сім’ї не дозволялись зустрічі з ним. Заявник скаржився, 
що протягом тримання під вартою його було піддано дискримінації 
з боку слідчих за ознакою його віросповідання та національного по-
ходження. У цьому контексті заявник посилався на статті 3, 5, 8, 13 
та 14 Конвенції.

40. Далі заявник скаржився за п. 1 статті 6 Конвенції на те, що 
кримінальна справа, порушена проти нього, була незаконною. Він 
також скаржився за п. 2 Протоколу № 4 на те, що підписка про не-
виїзд порушувала його право на свободу пересування.

41. Заявник скаржився на порушення його права на життя, пра-
ва на свободу думки та свободу вираження поглядів, оскільки після 
публікації декількох статей про заявника та після подачі скарги до 
Європейського суду з прав людини, за словами заявника, його заля-
кували й переслідували співробітники Служби безпеки України та 
органів міліції. У цьому контексті заявник посилався на положення 
статей 2, 9 та 10 Конвенції.

42. Заявник також скаржився за п. 1 статті 6 Конвенції щодо 
несправедливості та результату судових розглядів його цивільних 
справ.

43. Заявник скаржився, що слідчий не задовольнив його кло-
потання про надання дозволу представляти пана К., що становило 
порушення статті 6 Конвенції.
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44. Однак, з огляду на матеріали справи, якими володіє Суд, та 
в тій мірі, в якій оскаржувані питання підпадають під його компе-
тенцію, Суд не вбачає у скаргах жодного порушення прав та свобод, 
що гарантуються Конвенцією та протоколами до неї.

45. Таким чином, ця частина скарги має бути визнана неприй-
нятною як очевидно необґрунтована відповідно до пп. 3 та 4 стат-
ті 35 Конвенції.

II. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

46. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторо-
ни передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, на-
дає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

а. ШКода

47. Заявник просив 1 103.150 євро як відшкодування моральної 
та матеріальної шкоди, спричиненої стверджуваними порушеннями 
статей 3, 5 та 13 Конвенції та порушенням статті 1 Протоколу № 1.

48. Уряд зауважив, що питання, яке розглядалось Судом, по-
лягало у тривалому виконанні судового рішення на користь заяв-
ника, в той час як заявник просить відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди, завданої незаконними діями Служби безпеки та 
прокуратури. Уряд далі наполягав, що вимоги заявника безпідставні 
та мають бути відхилені.

49. Суд погоджується, що між встановленим порушенням та 
відшкодуванням матеріальної шкоди, що вимагається заявником, 
відсутній причинний зв’язок. Таким чином, він відхиляє ці скарги 
заявника. Суд вважає, що констатація порушення становить достат-
ню сатисфакцію нематеріальної шкоди.

B. витрати

50. Заявник також вимагав відшкодування судових витрат, по-
несених у національних судах та під час провадження у Суді, у роз-
мірі 36 885,70 євро.
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51. Уряд не надав своїх коментарів з цього приводу.
52. Відповідно до прецедентної практики Суду, заявник має 

право на відшкодування судових витрат тільки в тій частині, в якій 
вони були фактично понесені та необхідні, а також в розумних ме-
жах. У цій справі Суд зауважує, що всі квитанції за оплату право-
вої допомоги, перекладу та друкарських послуг, надані заявником, 
датуються 1997 роком. Крім того, заявник не довів, якою мірою ці 
витрати стосуються цього провадження. Відповідно, Суд вважає за 
доцільне відхилити вимоги заявника щодо судових витрат.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує скаргу щодо надмірної затримки у виконанні рішен-
ня суду на користь заявника прийнятною, а іншу частину заяви 
неприйнятною;

2. Вирішує, що у цій справі було порушення пункту 1 статті 6 
Конвенції;

3. Вирішує, що у цій справі було порушення статті 1 Протоколу 
№ 1 до Конвенції;

4. Вирішує, що констатація порушення становить достатню са-
тисфакцію нематеріальної шкоди, зазнаної заявником

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

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 29 червня 
2006 року відповідно до пп. 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ДРУГА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ЮРтАЄВ пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 11336/02)

Рішення

Страсбург 
31 січня 2006 року

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

У справі «Юртаєв проти України»

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
пані А. Мулароні,
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пані Е. Фура-Сандстром,
а також пані С. Доллє, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 10 січня 2006 р., виносить таке 

рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 11336/02) проти України, яка 
була подана до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція), гро-
мадянином України, паном Юрієм Вікторовичем Юртаєвим (далі – 
заявник), 11 листопада 2001 року.

2. Заявника представляв практикуючий у м. Донецьку адвокат 
пан Булаєв. Уряд України (далі – Уряд) представляла його представ-
ник у Суді пані В. Лутковська

3. 25 жовтня 2004 року Суд вирішив направити справу на ко-
мунікацію Уряду. Застосовуючи статтю 29 § 3 Конвенції, Суд вирі-
шив одночасно розглядати питання прийнятності та суті.

ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник 1961 р.н., зараз відбуває покарання в установі вико-
нання покарань № 8 у м. Макіївка, Донецької області.

5. 27 лютого 1998 року заявникові разом з іншими вісьмома чо-
ловіками був заарештований за підозрою у вчинені хуліганства та 
розбійного нападу.

6. 2 березня 1998 року заявнику було пред’явлено обвинувачен-
ня та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

7. До червня 1998 року попереднє слідство було закінчено і заяв-
никові було надано матеріали справи для ознайомлення. 26 червня 
1998 року він закінчив їх вивчати.

8. 17 липня 1998 року слідчий склав обвинувальний висновок.
9. 3 серпня 1998 року обвинувальний висновок був затвердже-

ний районним прокурором і справа була направлена до централь-
но-міського районного суду м. Горлівки (далі – районний суд) для 
розгляду по суті. Прокурор стояв на позиції, що заявник та вісім 
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інших підозрюваних були членами банди, яка вчинила ряд розбоїв 
та хуліганських нападів (статті 144 та 206 Кримінального кодексу 
відповідно).

10. З 2 вересня 1998 року до 6 жовтня 1998 року районний суд 
провів вісім слухань. В останній із зазначених днів він призначив 
судову експертизу для встановлення тяжкості завданих ушкоджень 
К. (одному з чотирьох потерпілих).

11. 3 грудня 1998 року суддя відновив слухання і до 16 грудня 
1998 року провів ще три засідання.

12. 30 грудня 1998 року заявника було виправдано у вчинені 
розбійного нападу, але засуджено до двох років позбавлення волі за 
завдані тілесні ушкодження (стаття 102 Кодексу). Прокурор подав 
апеляцію, оскаржуючи перекваліфікацію судом злочинів, у яких об-
винувачувався заявник, що призвело до надто м’якого покарання.

13. 23 лютого 1999 року Донецький обласний суд підтримав об-
винувачення.

14. 24 лютого 1999 року президія Донецького обласного суду 
(далі – обласний суд) за протестом заступника голови Донецького 
обласного суду скасувала ці рішення і направила справу на нове 
розслідування.

15. До квітня 1999 року додаткове розслідування було закінчене 
і заявникові були надані матеріали справи для ознайомлення.

16. 26 травня 1999 року слідчий склав обвинувальний висновок 
щодо заявника та його співобвинувачених, звинувативши їх у вчи-
ненні розбійного нападу.

17. 22 червня 1999 року в районному суді почався новий судо-
вий розгляд в іншому складі суду. 22 липня 1999 року після десяти 
слухань районний суд засудив заявника та його співобвинувачених 
за заподіяння тілесних ушкоджень та незаконне позбавлення волі 
іншої особи (стаття 123 Кодексу). Суд крім цього звільнив шістьох 
підсудних у зв’язку з амністією. Проте заявника та двох інших було 
залишено під вартою. Прокурор оскаржив це рішення, посилаючись 
на ті ж самі підстави як і в попередньому апеляційному поданні 
(пункт 11 вище).

18. 19 жовтня 1999 року обласний суд повернув справу до район-
ного суду через незабезпечення підсудним можливості ознайомити-
ся з протоколами судових засідань всупереч вимогам Кримінально-
процесуального кодексу.

19. 22 листопада 1999 року районний суд, виконавши відповідні 
вимоги, повторно направив справу до обласного суду. 30 листопа-
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да 1999 року останній скасував рішення від 22 червня 1999 року 
та направив справу до Куйбишевського районного суду м. Горлівка 
(далі – Куйбишевський суд).

20. 4 січня 2000 року Куйбишевський суд розпочав судовий роз-
гляд і призначив перше судове засідання на 11 січня 2000 року. Про-
те це засідання не відбулося у зв’язку з відсутністю підсудних, які 
були звільнені в червні 1999 року. Суддя відклав слухання до вста-
новлення їх місцезнаходження.

21. 20 березня 2000 року провадження щодо відсутніх підсудних 
було виділено в окрему справу. Суд призначив наступне слухання 
на 3 квітня 2000 року, але воно в результаті було перенесене на 17 
квітня 2000 року через неявку потерпілого.

22. З 17 квітня до 15 червня 2000 року Куйбишевський суд про-
вів дванадцять слухань. 22 червня 2000 року у закритому судовому 
засіданні суд засудив заявника до дев’яти років позбавлення волі за 
розбій. Період тримання під вартою був зарахований до строку від-
бування покарання. У своїй апеляційній скарзі захисник заявника 
скаржився на оцінювання судом фактичних та юридичних обста-
вин справи. Проте, він не порушував питання закритого розгляду 
справи.

23. 20 квітня 2001 року обласний суд встановив, що суд першої 
інстанції не дотримався певних процесуальних вимог щодо права 
підсудних бути належно проінформованими про хід апеляційного 
провадження. У зв’язку з цим суд вирішив повернути справу до Куй-
бишевського суду.

24. У невстановлену дату справа була знову направлена до об-
ласного суду.

25. 1 червня 2001 року обласний суд по суті підтримав рішення 
від 22 червня 2000 року, але пом’якшив режим відбування покаран-
ня для заявника.

ПРАВО

І. ПРИЙНЯТНІСТь

A. сКарГи Щодо стверджУваної несправедливості провадження

26. Заявник скаржився відповідно до статті 6 § 1 Конвенції, що 
його засудження було несправедливим. Зокрема, він скаржився на 
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відсутність незалежності та неупередженості судді, оскільки він по-
винен був брати до уваги позицію обласного суду, яку він виклав у 
своєму рішенні від 30 листопада 1999 року. Він також скаржився, 
що слухання справи 22 червня 2000 року в закритому засіданні було 
нерозумним та незаконним.

27. Що стосується скарг заявника на те, що його справа розгля-
далася в закритому засіданні, то Суд вважає, що заявник та його 
представник не зазначили цієї скарги у своїй апеляції до обласно-
го суду. А тому доступні відповідно до українського законодавства 
засоби не були вичерпані всупереч § 1 статті 35 Конвенції. З цього 
випливає, що ці скарги мають бути відхилені відповідно до § 4 стат-
ті 35 Конвенції.

28. Оскільки заявник скаржився, що суд першої інстанції не 
був незалежним та неупередженим оскільки повинен був у цій 
справі дотримуватися інструкцій обласного суду, то Суд повторює, 
що для встановлення, чи суд може розглядатися як «незалежний», 
увага має бути спрямована в тому числі і на порядок призначен-
ня суддів і на строк їх повноважень, на існування гарантій проти 
зовнішнього тиску, а також і на те, чи суд надає видимість неза-
лежності. Суд повторює, що поняття упередженості має два аспек-
ти: суд повинен суб’єктивно бути незалежним від особистої упе-
редженості чи схильності, а також повинен бути незалежним від 
об’єктивної точки зору, у зв’язку з чим він мусить мати достатні 
гарантії, щоб виключити будь-який законодавчий сумнів у цій час-
тині. Суд зазначає, що заявник не виразив жодного сумніву щодо 
суб’єктивної упередженості суду. Що стосується об’єктивного тес-
ту, то Суд вважає, що він має бути розглянутий разом з питанням 
«незалежності», оскільки ці два поняття значно пов’язані («Cooper 
v. the United Kingdom», ECHR 2003-XII).

29. Суд нагадує свою значну прецедентну практику щодо судо-
вих гарантій перш за все проти тиску, впливу виконавчої влади (див. 
mutatic mutandis, «Findlay v. the United Kingdom», рішення від 25 лютого 
1997 року, Збірник рішень та ухвал 1997-І, § 77; «Incal v. Turkey», рі-
шення від 9 червня 1998 року, Збірник рішень та ухвал 1998-IV, § 68). 
Проте, Суд вважає, що стаття 6 § 1 не може розглядатися як така, що 
забороняє нижчестоящим судам слідувати вказівкам вищестоящих 
судів, особливо, якщо такі вказівки даються в рамках звичайного 
апеляційного провадження.

30. Суд зазначає, що заявникові була забезпечена змагальність 
провадження в національних судах. На різних стадіях цих провад-
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жень він міг надавати докази, які, на його думку, стосуються. Суд 
не бачить жодної свавільності або процесуальної несправедливості в 
рішеннях національних судів.

31. З цього випливає, що цей аспект справи є очевидно необґрун-
тованим в сенсі статті 35 § 3 Конвенції, а тому має бути відхилений 
відповідно до статті 35 § 4 Конвенції.

B. сКарГи Щодо тривалості провадження

32. Заявник скаржився, що тривалість провадження була не-
сумісною з вимогою «розумного строку», яка закріплює, що:

«Кожен при визначенні питання щодо його цивільних прав та обов’яз-
ків... має право на ...судовий розгляд упродовж розумного строку...»

а) заперечення Уряду щодо прийнятності

33. Уряд вважав, що заявник не може розглядатися «жертвою» 
стверджуваного порушення, оскільки строк тримання під вартою 
було зараховано до строку відбування покарання.

34. Заявник не погодився.
35. Суд вважає, що таке зарахування строку як не означає ви-

раження чи визнання порушення Конвенції, так і не надає жодного 
відшкодування за тривалість провадження. З цього випливає, що 
заявник може до цього часу вважати себе «жертвою» порушення в 
цій частині.

б) висновок

36. Суд доходить висновку, що заява не є очевидно необґрунто-
ваною в сенсі статті 35 § 3 Конвенції. Він далі зазначає, що вона не 
є неприйнятною на будь-яких інших підстав.

ІІ. ЩОДО СУТІ

A. період, яКий повинен братися до УваГи

37. Кримінальне провадження у цій справі почалося 27 лютого 
1998 року, коли заявника було заарештовано та закінчилося 1 червня 
2001 року, коли було винесено рішення обласного суду. Таким чином 
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воно тривало в загальному три роки та три місяці у двох інстанціях, 
які вдвох розглядали справу по три рази.

B. розУмність тривалості провадження

а) надані суду аргументи

38. Уряд стверджував, що справа була складною з погляду фак-
тів, стосувалася дев’яти обвинувачених та чотирьох жертв, і що слід-
чі та судові органи вжили всіх можливих заходів та забезпечення 
швидкого розгляду справи.

39. Заявник заявляв, що провадження було надто довге, особли-
во з огляду на те, що весь цей час він тримався під вартою в поганих 
умовах.

б) оцінка суду

40. Суд повторює, що розумність тривалості провадження має 
бути оцінена у світлі конкретних обставин справи та з огляду на ви-
роблені прецедентною практикою Суду критерії: складність справи, 
поведінка заявника та відповідних органів. І на кінець, має врахову-
ватися важливість предмету спору для заявника (див. серед іншого 
«Kalashnikov v. Russia», № 4709599, § 125, ECHR 2002-VI). У зв’язку з 
цим Суд повторює, що той факт, що протягом періоду розгляду справи 
заявник знаходився під вартою, вимагав від суду певної старанності 
для швидкого розгляду справи («Smirnova v. Russia», nos. 4613399 та 
4818399, § 83, ECHR 2003-IX (витяги); «Abdoella v. the Netherlands», рі-
шення від 25 листопада 1992 року, Серія А, № 248-А, § 24 та «Henworth 
v. the United Kingdom», № 51502, § 29, від 2 листопада 2004 року).

41. Суд підтримує точку зору Уряду, що кількість підсудних 
вплинула певним чином на складність справи. Проте, Суд вважає, 
що вага такого аргументу дещо втрачається з огляду на повторні до-
даткові розслідування і судові розгляди та зменшення кількості об-
винувачених до трьох в останньому розгляді.

42. Суд далі зауважує, що з матеріалів справи не випливає, що 
поведінка заявника якимось чином вплинула на тривалість провад-
ження.

43. Проте Суд встановлює, що саме державні органи були від-
повідальні за ряд затримок. Повторне незабезпечення національни-
ми судами права підсудних на захист, оскільки підсудним не бу-
ли надані певні документи з матеріалів справи для ознайомлення, 
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двічі спричинило затримки в апеляційному провадженні: розгляд 
апеляції було відкладено на чотири місяці в 1999 році та на рік – в 
2000-2001рр. (пункти 15-16 та 21 вище). Більше того, розгляд спра-
ви не відбувався десь близько трьох місяців, коли встановлювали 
місце знаходження відсутніх підсудних (пункти 17-18 вище). Хоча 
затримки, спричинені приватними особами, не можуть самі по собі 
перекладатися на відповідну державу (див. для порівняння «Foley v. 
the United Kingdom», № 3919798, §38, 22 жовтня 2002), Суд вважає, що 
в обставинах справи, особливо при перебуванні заявника під вартою 
в поганих умовах (до того часу він провів уже близько двох років під 
вартою), такі затягування здаються нерозумними. Тим більше, що, 
як показало наступне засудження заявника, присутність цих співоб-
винувачених не була необхідною для розгляду справи заявника.

44. Суд далі зазначає, що провадження було також затягнуто 
значною мірою новими розглядами справи. Хоча Суд не в змозі аналі-
зувати якість рішень національних судів, він вважає, що оскільки 
справа направляється на новий розгляд зазвичай у зв’язку з помилка-
ми, яких припустилися нижчестоящі суди, то повторні направлення 
справи на новий розгляд протягом одного такого провадження роз-
кривають серйозні недоліки судової системи (див. «Wierciszewska v. 
Poland», № 4143198, § 46, від 25 листопада 2003 року).

45. Вищезазначені міркування є достатніми для того, щоб Суд 
прийшов до висновку, що провадження щодо заявника не відпові-
дало меті старанності, яка вимагається. Тому відповідно було пору-
шення статті 6 § 1.

IІІ. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

46. Стаття 41 Конвенції проголошує:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї, і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткову компенсацію, Суд, у випадку необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

а. ШКода

47. Заявник вимагав 100 000 євро для відшкодування моральної 
шкоди.

48. Уряд заперечив проти вимог.
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49. Суд дотримується точки зору, що в результаті порушення 
заявник зазнав певної моральної шкоди, яка не може бути компен-
сована самою констатацією такого порушення. Виходячи зі справед-
ливих засад, як того вимагає стаття 41 Конвенції, Суд присуджує 
заявникові 1 000 євро для відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові витрати

Заявник не подав жодної вимоги в цій часині протягом встанов-
леного строку; Суд відповідно нічого не присуджує у цій частині.

C. пеня

Суд вважає прийнятним, що процентна ставка має базуватися 
на граничній кредитній ставці Європейського центрального банку, 
до якої додається три відсоткові пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Проголошує заяву щодо надмірної тривалості кримінального 
провадження прийнятною, а всю іншу частину заяви – неприй-
нятною;

2. Постановляє, що було порушення статті 6 § 1 Конвенції;
3. Постановляє:

a. що протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане 
остаточним згідно з пунктом 2 статті 44 Конвенції, держава-від-
повідач повинна виплатити заявнику € 1 000 (одну тисячу євро) для 
відшкодування моральної шкоди, які мають бути конвертовані у на-
ціональну валюту держави-відповідача за курсом на день виплати та 
будь-який податок, який може підлягати сплаті з зазначеної суми;

b. після закінчення вищезазначених трьох місяців і до остаточ-
ного розрахунку на вказану суму нараховуватиметься відсоток у роз-
мірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, 
що діятиме протягом періоду несплати, плюс три відсоткові пункти.

4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 31 січня 

2006 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

С. Доллє Ж.-П. Коста
секретар голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ДРУГА СЕКЦІЯ

СПРАВА «КОБЦЕВ пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 7324/02)

Рішення

Страсбург 
4 квітня 2006 року

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

У справі «Кобцев проти України»

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. В. Буткевич,
пані А. Мулароні,
пані Е. Фура-Сандстром,
пані Д. Йочєнє,
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п. Д. Попович,
та пані Доллє, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 14 березня 2006 р., виносить 

таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою (№ 7324/02), по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) громадянином 
України Олександром Миколайовичем Кобцевим (далі – заявник) 
14 вересня 2001 року.

2. Уряд України (далі – уряд) був представлений його уповнова-
женим: пані В. Лутковською.

3. 21 січня 2005 року Суд вирішив надіслати скаргу заявника на 
комунікацію уряду. Відповідно до положень пункту 3 статті 29 Кон-
венції, Суд вирішив розглянути заяву щодо суті разом із питанням 
про її прийнятність.

ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився 1950 року та проживає у місті Києві.

A. досУдове розслідУвання

5. 30 жовтня 1998 року два співробітники міліції, під час роз-
слідування вбивства, обшукали дім заявника. Вони знайшли дев’ять 
патронів до мисливської зброї та заарештували заявника за незакон-
не зберігання набоїв. У той же день міліцією було розпочато розслі-
дування проти заявника.

6. 31 жовтня 198 року заявника було допитано в якості підозрю-
ваного.

7. 3 листопада 1998 року справу було направлено до слідчого від-
ділу Залізничного РУ ГУМВС у м. Києві. Призначений слідчий зви-
нуватив заявника у незаконному зберіганні боєприпасів і санкціо-
нував обрання запобіжного заходу у вигляді взяття його під варту.
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8. 10 листопада 1998 року слідчий призначив проведення баліс-
тичної експертизи патронів, знайдених в будинку заявника, щоб 
встановити, чи відносяться знайдені патрони до категорії боєпри-
пасів. Висновок експерта був наданий 20 листопада 1998 року.

9. 4 грудня 1998 року слідчий допитав свідків і 10 грудня 1998 
року –співробітників міліції, що проводили обшук в будинку заяв-
ника.

10. 11 грудня 1998 року справу було передано до Ленінградського 
РУ ГУМВС у м. Києві. 24 грудня 1998 року справу до свого провад-
ження прийняв слідчий цього відділу.

11. Розслідування було закінчене 30 грудня 1998 року і заяв-
никові з його захисником було надано можливість ознайомитися з 
матеріалами справи. 11 січня 1999 року вони закінчили її вивчення. 
12 січня 1999 року захисник заявника безуспішно клопотав до слід-
чого закрити справу за відсутністю складу злочину.

12. 18 січня 1999 року обвинувальний висновок було підписано 
прокурором і направлено до Ленінградського районного суду в місті 
Києві (далі – «районний суд»).

B. сУдове провадження

13. 1 лютого 1999 року суддя районного суду викликав заявника 
в судове засідання. У своїй ухвалі суддя також зазначив, що триман-
ня під вартою заявника залишити без змін.

14. Суд проводив слухання 16 березня, 16 квітня, 17 та 24 травня 
1999 року. Два призначені засідання були скасовані: 4 березня 1999 
року були відсутні свідки (суд постановив забезпечити явку в при-
мусовому порядку на наступні засідання), а 4 травня 1999 року за 
ініціативою судді. 16 квітня та 17 травня 1999 року суддя з’ясовував 
обставини справи, але відклав справу через нез’явлення свідків.

15. 25 травня 1999 року захисник звернувся з клопотанням про 
направлення справи на додаткове розслідування. 27 травня 1999 року 
районний суд задовольнив це клопотання, посилаючись на недолік 
вагомих доказів, що були зібрані слідчими органами. Тією ж самою 
ухвалою суду заявника було звільнено під заставу (сума застави в 
розмірі – 5 100 грн.1 була внесена до прокуратури).

16. 24 червня 1999 року Київський міський суд (далі – міський 
суд) задовольнив подання прокуратури, скасувавши ухвалу про по-

1 Близько 768 євро
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вернення справи на додаткове розслідування. Суд вважає, що по-
милки чи недоліки, які були допущені, можуть бути виправлені про-
тягом судового провадження.

17. Від липня до грудня 1999 року провадження у справі бу-
ло призупинено у зв’язку з касаційною скаргою заявника стосовно 
повторного перегляду судом вищої інстанції ухвали міського суду. 
2 грудня 1999 року Верховний Суд України відхилив його касаційну 
скаргу.

18. 23 лютого 2000 року районний суд поновив провадження і 28 
лютого 2000 року, визнаючи заявника винним у незаконному збері-
ганні боєприпасів, засуджено до позбавлення волі умовно з іспито-
вим строком на 3 роки. Суд керувався в основному матеріалами об-
шуку міліцією та висновком експерта, згідно з яким знайдені набої 
в квартирі заявника без сумніву підпадають під дію ст. 222 Кримі-
нального кодексу України. Заявник та прокуратура подали апеляції. 
6 квітня 2000 року міський суд скасував вирок районного суду від 28 
лютого 2000 року і направив справу на новий розгляд.

19. У червні 2000 року міський суд відновив провадження у 
справі. Між червнем та вереснем 2000 року було проведено п’ять 
слухань (12 та 23 червня, 12 липня, 30 серпня та 13 вересня 2000 
року), протягом яких заслухали п’ятьох свідків та експерта. Оскіль-
ки один невідомий свідок не з’явився, а тому судове засідання було 
перенесено.

20. 13 вересня 2000 року районний суд, за клопотанням заявни-
ка, направив справу на додаткове розслідування. Суд встановив, що 
ні заявник, ні свідки не були присутні, коли співробітники міліції 
знайшли в будинку заявника патрони. Більше того, постанова на 
проведення обшуку була отримана з порушенням процесуальних 
правил, а протокол обшуку був виданий аж 30 жовтня 1998 року з 
підписами заявника та свідків. Суд також звертає увагу на те, що 
висновок експерта не може використовуватися як доказ, адже його 
було проведено з порушеннями процедурних вимог.

C. провадження після сУдУ

21. 25 жовтня 2000 року слідчий Ленінградської районної проку-
ратури закрив провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину. 
Слідчий посилався переважно на ті ж обставини, які брав до уваги 
суд при направленні справи на додаткове розслідування.
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22. Заявник стверджував, що не був ознайомлений із цим рішен-
ням. Відповідно, у квітні 2001 року його захисник подав адміністра-
тивну скаргу відповідно до п. 8 ст. 248 Цивільно-процесуального ко-
дексу України, оскаржуючи відсутність зрушень у розслідуванні.

23. Уряд стверджував, що заявника було повідомлено вчасно про 
закінчення його справи, і що адміністративною скаргою він оскар-
жував постанову слідчого від 25 жовтня 2000 року. Однак, ухвала 
районного суду від 20 квітня 2001 року вказує, що заявник оскаржу-
вав не закриття справи, а її зупинення. Більше того, у своїй скарзі 
він наполягав на закритті справи у зв’язку з відсутністю складу зло-
чину.

24. У вищезгаданій ухвалі від 20 квітня 2001 року районний суд 
постановив, що не має юрисдикції розглядати адміністративні скар-
ги заявника, оскільки дії чи бездіяльність слідчих органів можуть 
бути розглянуті лише в межах провадження по кримінальній справі. 
20 червня 2001 року міський суд підтримав цю ухвалу.

25. Заявник стверджував, що поки він не звернувся до Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини, вимагаючи інфор-
мацію стосовно руху справи, прокуратура м. Києва не повідомила 
його листом від 12 жовтня 2001 року про закриття провадження. 
26 жовтня 2001 року слідчий прокуратури Ленінградського району 
виніс постанову про повернення застави заставодавцю.

26. Тим часом, 13 жовтня 2001 року заявник подав скаргу до 
Київської міської прокуратури стосовно компенсації за незаконне 
кримінальне переслідування. Результат цього невідомий, хоча судя-
чи з подальшого розвитку подій (див. пункт 27 нижче), скаргу було 
залишено без уваги.

27. 30 листопада 2001 року Київська міська прокуратура скасу-
вала постанову від 25 жовтня 2000 року про закриття провадження 
проти заявника як передчасну і відновила розслідування щодо мож-
ливого порушення.

28. 25 грудня 2001 року слідчий прокуратури Святошинського 
району закрив провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

A. Кримінальний КодеКсУКраїни 1960 роКУ

29. Стаття 222 Кодексу говорить, що:
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«Незаконне ...зберігання... вогнестрільної зброї (окрім гладкоствольної 
мисливської), боєприпасів чи вибухових речовин без дозволу ...караєть-
ся позбавленням волі строком від двох до семи років».

B. Кримінально-процесУальний 
КодеКс УКраїни 1960 роКУ

30. Стаття 6 Кодексу перераховує причини можливого закриття 
провадження, у тому числі й відсутність складу злочину.

31. Ст.ст. 70, 71, 135 та 136 Кодексу зобов’язують свідка, викли-
каного до суду чи слідчих органів, з’явитися й дати свідчення. У разі 
нез’явлення на виклик правоохоронні органи можуть застосувати 
примусові заходи. Свідки, що повторно не з’являються до суду без 
поважних причин, можуть бути притягнуті до відповідальності на 
підставі Кодексу про адміністративні правопорушення.

32. Розділ 19 (ст.ст. 206-211) Кодексу визначають підстави призу-
пинення кримінального провадження.

33. Ст.ст. 148-150 (основні принципи застосування превентивних 
заходів) і ст. 155 (умови застосування заходів щодо взяття під вар-
ту) можуть бути знайдені в рішенні від 5 квітня 2005 року у справі 
«Невмержицький проти України» (№ 54825/00, § 54, ECHR 2005-... 
(витяги)).

Ст. 154-1 Кодексу (умови застави) і відповідні положення Пос-
танови Пленуму Верховного Суду України № 6 від 26 березня 1999 
року стосовно практичного застосування застави як превентивного 
заходу розміщена в ухвалі від 10 грудня 2002 року у справі «Koval 
v. Ukraine» (№ 65550/01).

34. У ст. 212 зазначено, що при завершенні розслідування слід-
чий або пред’являє обвинувачення або зупиняє справу.

Відповідно до ст. 213 слідчий може закрити справу як при наяв-
ності підстав, так і при недоведеності участі обвинуваченого у вчи-
ненні злочину.

П. 2 ст. 227 уповноважує прокурора скасовувати незаконні і не-
обґрунтовані постанови слідчих та осіб, які провадять дізнання.

У даний час розділ 22 (ст.ст. 234-236-6), який регулює про-
цедуру оскарження постанови слідчого, не містить право захисту 
оскаржувати порушення чи поновлення кримінального провад-
ження.
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C. заКон УКраїни « про порядоК відШКодУвання ШКоди, 
завданої Громадянинові незаКонними діями орГанів дізнання, 

досУдовоГо слідства, проКУратУри і сУдУ» від 1994 роКУ

35. Відповідно до ст. 1 Закону громадяни мають право на ком-
пенсацію шкоди, вчиненої за умов:

1) незаконного засудження, незаконного притягнення як обви-
нуваченого, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного 
проведення в ході розслідування чи судового розгляду кримінальної 
справи обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, 
незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесу-
альних дій, що обмежують права громадян;

2) незаконного застосування адміністративного арешту чи вип-
равних робіт, незаконної конфіскації майна, незаконного накладен-
ня штрафу;

3) незаконного проведення оперативно-розшукових заходів.
Ст. 2 Закону (ratione personae розділ цього Закону) можуть бути 

знайдені в рішенні від 5 квітня 2005 року у справі «Афанасьєв проти 
України» (№ 38722/02, п. 52).

36. Ст. 12 проголошує, що розмір відшкодовуваної шкоди визна-
чають відповідні органи дізнання, досудового слідства, прокуратури 
і суд, про що виносять постанову (ухвалу). У разі незгоди з винесе-
ною постановою (ухвалою) про відшкодування шкоди громадянин 
може оскаржити постанову до суду, а ухвалу суду – до суду вищої 
інстанції в апеляційному порядку.

ПРАВО

І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТІВ 1 ТА 5 
СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ

37. Заявник скаржиться на незаконний арешт, посилаючись на 
пп. 1, 5 ст. 5 Конвенції.

38. Суд повторює, що в разі відсутності прийнятних національ-
них засобів захисту, перебіг шестимісячного строку починається з 
моменту діяння, що становить стверджуване порушення Конвенції 
(Al Akidi v. Bulgaria (ухвала), № 35825/97, від 19 вересня 2000 року). 
Суд відзначає, що заявник був звільнений з-під арешту 27 травня 
1999 року, тобто більш ніж за шість місяців перед тим, як заява була 
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подана до Суду. Шестимісячний термін стосовно скарги заявника 
відповідно до п. 5 ст. 5 Конвенції розпочався в той самий час (Öcalan 
v. Turkey (ухвала), № 46221/99, від 14 грудня 2000 року).

39. Із цього випливає, що ця частина заяви була подана з пере-
вищенням строку, передбаченого п. 1 ст. 35 Конвенції, й має бути 
відхилена відповідно до п. 4 ст. 35 Конвенції.

ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

40. Заявник скаржиться, що тривалість провадження не відповіда-
ла вимозі «розумного строку», як це зазначено у п. 1 ст. 6 Конвенції:

«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’яз-
ків … має право на … розгляд упродовж розумного строку … судом …»

а. прийнятність

1. статус жертви заявника

41. Уряд стверджує, що кримінальну справу проти заявника бу-
ло закрито за реабілітуючими обставинами, що звільняють від від-
повідальності, таким чином, заявник мав можливість вимагати ком-
пенсацію за незаконне переслідування на підставі Закону від 1994 
року.

42. Заявник не погодився.
43. Суд спершу відзначає, що твердження уряду про можливість 

подання позову до державних органів за шкоду буде детально описа-
но нижче (п.п. 49-50).

44. Оскільки ці твердження можна тлумачити як заперечення, 
що заявник, будучи виправданим, не може надалі вважатися жер-
твою стверджуваних порушень Конвенції протягом провадження 
(див., зокрема, Correia de Matos v. Portugal (ухвала), № 48188/99, від 
15 листопада 2001 року), Суд наголошує, що виправдання само по 
собі не заперечує статусу жертви особи внаслідок надмірної затрим-
ки (Wall v. Poland (ухвала) , № 58369/00, від 1 жовтня 2002 року).

45. Тому Суд відхиляє це заперечення.

2. Щодо вичерпання національних засобів судового захисту

46. Уряд стверджує, що всі дії державних органів, які, як ствер-
джується, затримували провадження, могли бути оскаржені заявни-
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ком у суді або ж до прокуратури вищої інстанції. Уряд також стверд-
жує, що заявник мав усі можливості отримати компенсацію за будь-
яку завдану шкоду від стверджуваного незаконного обвинувачення. 
Стосовно останніх засобів правового захисту, уряд наводить при-
клади задоволення вимог виправданих осіб щодо понесеної шкоди в 
результаті незаконного арешту, обвинувачення чи засудження.

47. Заявник вважає такі засоби неефективними стосовно його 
справи.

48. Суд нагадує, що основне призначення вимоги національ-
них засобів, закріплене п. 1 ст. 35 Конвенції, дозволяє Високим 
Договірним Сторонам попереджати порушення прав людини або ж 
відновлювати стверджувані порушення прав до того, як такі скарги 
надійдуть до Суду. Це правило ґрунтується на припущенні, закріп-
леному в ст. 13 Конвенції, з яким воно найбільш близьке, що на на-
ціональному рівні існують ефективні засоби правового захисту сто-
совно стверджуваних порушень (див., зокрема, Kudła v. Poland, [GC], 
№ 30210/96, п. 152, ECHR 2000-XI).

49. Стосовно компенсації за незаконне кримінальне пересліду-
вання, Суд зазначає, що скарга могла бути подана до слідчих ор-
ганів, які проводили розслідування, або до суду, який розглядав 
справу, з можливістю судового перегляду чи оскарження. Єдиною 
правовою підставою такої скарги є постанова слідчого про закриття 
кримінальної справи за реабілітуючими обставинами («виправдання 
слідчим») чи виправдання під час судового розгляду (див. п. 35 ви-
ще). Протягом цього періоду заявник не міг оскаржувати порушення 
чи поновлення кримінального провадження (див. п. 34 вище), у той 
час як прокуратура вищої інстанції мала необмежені повноважен-
ня скасувати виправдання слідчим і направити справу на додатко-
ве розслідування, лишаючи, таким чином, будь-якої можливості на 
позитивне вирішення вимоги про компенсацію в подальшому (див. 
«Пантелеєнко проти України» (ухвала), № 11901/02, від 15 березня 
2005 року і «Грабчук проти України», № 8599/02, від 23 жовтня 2001 
року). Отже, у цій справі результат процедури, на яку посилався уряд 
залежав у більшій мірі від дискреційних повноважень компетент-
них органів. Тому, цей засіб захисту не може вважатись ефективним 
у сенсі п. 1 ст. 35 Конвенції (mutatis mutandis, Thlimmenos v. Greece 
[GC], № 34369/97, § 31, ECHR 2000-IV).

Оскільки уряд стверджував про наявність у заявника права на 
оскарження дій органів державної влади, що перешкоджають руху 
провадження, Суд вважає, що уряд не зазначив, чи міг заявник ско-
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ристатись засобом судового захисту; якщо так, то яким чином: для 
попередження порушення чи отримання компенсації за це, шляхом 
оскарження до тих інстанцій, які, як стверджується, відповідальні 
за затримку.

50. У зв’язку з цими обставинами, Суд доходить висновку, що 
заявник був позбавлений права використання засобів правового за-
хисту, на які посилався уряд-відповідач.

3. відповідність скарги вимозі дотримання 
6-місячного строку оскарження

51. Уряд вказує на недотримання заявником 6 місячного строку 
оскарження. На думку уряду, остаточну ухвалу в справі було винесе-
но 25 жовтня 2000 року. Таким чином, заявник повинен був подати 
скаргу в межах 6 місяців від цієї дати, отже щонайпізніше 25 травня 
2001 року.

52. Заявник не погодився.
53. Суд відзначає, що уряд не навів у подальшому жодного ваго-

мого аргументу, чому Суд не повинен брати до уваги постанову слід-
чого від 25 грудня 2001 року, на підставі якої справу було закрито. 
Цю постанову було прийнято стосовно кримінальної справи, на яку 
посилається уряд, і стосується того ж обвинувачення, що замінила 
постанову від 25 жовтня 2000 року в якості остаточного рішення, що 
було скасовано прокуратурою м. Києва у листопаді 2001 року (п. 27 
вище).

54. Відповідно це заперечення має бути відхилено.

4. висновок

55. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в 
значенні п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд далі відзначає, що вона не є не-
прийнятною за будь-яких інших підстав.

B. Щодо сУті

1. період, що розглядається

56. Уряд стверджує, що слідство у справі заявника було закрито 
25 жовтня 2000 року й, таким чином, період між цією датою та 30 
листопада 2001 року, коли постанова про призупинення була скасо-
вана, не повинно братися до розгляду. Уряд посилається на те, що 
заявник був належним чином повідомлений про рішення у жовтні 
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2000 року, якщо брати до уваги його адміністративну скаргу в квітні 
2000 року, якою він, на думку уряду, оскаржував цю постанову.

57. Заявник відстоює, що не був повідомлений належним чином 
про постанову від 25 жовтня 2000 року і, більше того, коли він про 
неї дізнався й спробував отримати компенсацію від органів слідства, 
кримінальне провадження в справі було поновлено.

58. Суд нагадує, що період, який має братись до уваги при виз-
наченні тривалості кримінального провадження, починається з дня, 
коли особі було пред’явлено обвинувачення, в автономному значені 
цього терміну. Цей період закінчується, коли обвинувачення набу-
ває остаточної сили, або ж провадження призупиняється (Rokhlina 
v. Russia, № 54071/00, п. 81, від 7 квітня 2005 року).

59. Суд зазначає, що уряд не надав доказів, які б підтверджува-
ли той факт, що до жовтня 2001 року заявникові була доведена до 
відома копія постанови від 25 жовтня 2000 року. Адміністративний 
позов заявника не може слугувати доказом цього, оскільки в ухвалі 
районного суду від 20 квітня 2001 року чітко вказується, що заявник 
оскаржував «призупинення», а не «закриття» провадження і, більше 
того, вказується, що він вимагав закриття на підставі відсутності 
складу злочину. Врешті заставу заявникові не було повернено не-
гайно, як передбачено національним законодавством в разі закриття 
справи. Натомість, органам влади необхідно було більше року, щоб 
вжити відповідних заходів (п. 25 вище). Насправді, на відміну від 
тверджень уряду, ніщо не вказує та те, що цей захід було вжито до 
26 жовтня 2001 року.

60. Беручи до уваги вищезгадане, Суд погоджується з тим, що 
заявник у період з вересня 2000 року по жовтень 2001 року продов-
жував вважати себе обвинуваченим у кримінальній справі, звільне-
ним під заставу.

61. У зв’язку з цим, Суд повторює, що Конвенція має на меті га-
рантувати не теоретичні та уявні права, а права, що є практичними 
та дієвими (див. напр. Multiplex v. Croatia, № 58112/00, п. 44, від 10 
липня 2003 року). Суд вважає, що право підсудного було б уявним, 
якби він чи вона не були поінформованими щодо руху провадження 
(див. mutatis mutandis, Sukhorubchenko v. Russia, 69315/01, п. 53, від 10 
лютого 2005 року), особливо коли такі рішення органів влади мо-
жуть надавати право подачі позову про відшкодування збитків.

62. Суд відзначає, що критерій визначення «нанесення шкоди в 
значній мірі» (Calleja v. Malta, № 75274/01, п. 123, від 7 квітня 2005 
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року) в рівній мірі застосовується й при визначенні кінцевої дати 
кримінального провадження.

63. Відповідно, період, що має братись до уваги, почався 30 жов-
тня 1998 року і закінчився 25 грудня 2001 року, – близько трьох 
років і двох місяців.

2. розумність строку проведення слідства

а. Аргументи, надані Суду

64. Уряд наполягає, що національні органи влади продемонс-
трували належну старанність у проведенні провадження, оскільки 
розслідування було завершено в межах двох місяців і судові слу-
хання були призначені і проведені з належною періодичністю. Уряд 
зауважує, що заявник своїми діями спричинив подовження провад-
ження, оскаржуючи ухвалу міського суду від 24 червня 1999 року до 
вищої інстанції та повторно вимагаючи додаткового розслідування.

65. Заявник стверджує, що провадження проводилось без на-
лежної старанності і що він жодними діями не спричинив затримок 
у розслідуванні.

б. Оцінка Суду

66. Суд нагадує, що розумність тривалості провадження визна-
чається в залежності від конкретних обставин справи, враховуючи 
критерії, визначені в прецедентній практиці Суду, зокрема склад-
ність справи, поведінку заявника та поведінку компетентних органів 
влади. Щодо останнього положення важливість предмета розгляду 
для заявника також має бути розглянуто (див, зокрема, Kalashnikov 
v. Russia, № 47095/99, § 125, ECHR 2002-VI).

67. Суд відзначає, що в даній справі не виникало жодного склад-
ного питання щодо фактів чи права, оскільки справа зводиться лише 
до незаконного зберіганням боєприпасів, у якій заявник був єдиним 
підозрюваним. Тому складність справі не впливала на її тривалість.

68. Ніщо не свідчить про те, що заявник своєю поведінкою 
вплинув на тривалість провадження. В будь-якому разі, Суд нага-
дує, що стаття 6 Конвенції не вимагає від особи, звинуваченої в 
скоєнні кримінального злочину, активно співпрацювати з органами 
правосуддя. Зокрема, заявник не може бути звинувачений у вико-
ристанні засобів, передбачених для захисту національним законо-
давством (Yaðcý  and  Sargýn  v. Turkey, рішення від 8 червня 1995 р., 
Series A № 319-A, § 66).
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69. Суд вважає, однак, що чисельні затримки у даному розслі-
дуванні були обумовлені бездіяльністю національних органів влади. 
У зв’язку з цим, Суд нагадує, що впродовж семи місяців (з жовтня 
1998 року по травень 1999 року) заявник утримувався під вартою – 
факт, який вимагає особливої старанності судів для швидкого роз-
гляду справ (Smirnova v. Russia, № 46133/99 and 48183/99, § 83, ECHR 
2003-IX (витяги); Abdoella v. the Netherlands, рішення від 25 листопа-
да 1992 р., Series A № 248-A, § 24, та Henworth v. the United Kingdom, 
№ 515/02, § 29, 2 листопада 2004 р.).

70. На початкових стадіях слідчий допускав безпідставні затрим-
ки у проведенні розслідування. Кримінальну справу було відкрито 
негайно після обшуку в будинку заявника, у зв’язку з відносно про-
стим злочином, де заявник був єдиним підозрюваним.

71. Подальші затримки у провадженні були обумовлені прове-
денням судових засідань з великими проміжками та неспроможніс-
тю державних органів забезпечити присутність свідків. Суд відмічає, 
що в період між 1 лютого 1999 року, коли заявника було передано до 
суду, та до 17 травня 1999 року (тобто коли заявник все ще знаходив-
ся під вартою) було проведено всього три слухання, два з яких були 
перенесені у зв’язку з відсутністю свідків (п. 14 вище). Суд нагадує, 
що обов’язок чинити правосуддя в розумні строки належить ли-
ше відповідним органам (Mitchell and Holloway v. the United Kingdom, 
№ 44808/98, § 56, від 17 грудня 2002 р.). Суд зазначає, що протягом 
судового провадження суд мав у своєму розпорядженні ефективні 
механізми забезпечення явки свідків у судове засідання (п. 31 вище). 
Проте, ніщо не свідчить з матеріалів справи, що суд коли-небудь 
розглядав можливість накладення адміністративних санкцій за не-
явку в суд. Вжиті судом заходи приводу до суду 4 березня 1999 року 
також не мали якого-небудь результату.

72. У період з червня по вересень 2000 року (коли початкове 
звинувачення було скасоване в апеляційній інстанції) районний суд 
провів чотири засідання із перервами від двох до шести місяців. Хо-
ча на той час заявник уже був звільнений з-під варти, Суд вважає, 
що слідство мало скласти щільніший графік для прискорення про-
ведення слухань (cf. Čevizović v. Germany, № 49746/99, від 29 липня 
2004 р., §§ 51 and 60). Зрештою, Суд зауважує, що короткому періо-
ду додаткового розслідування в жовтні 2000 року передували місяці 
бездіяльності (пп. 20 та 25).
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73. Беручи до уваги вищезгадане, Суд вирішує, що тривалість 
провадження в цій справі не відповідала вимозі «розумного строку». 
Відповідно мало місце порушення п. 1 ст. 6 Конвенції.

ІІІ. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

74. Ст. 74 Конвенції проголошує:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони перед-
бачає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потер-
пілій стороні справедливу сатисфакцію».

а. ШКода

75. Заявник вимагає невизначену суму компенсації за моральну 
та матеріальну шкоду, що була спричинена тривалістю проваджен-
ня, порушеного проти нього. Він посилається, зокрема на те, що 
зазнавав моральних та фізичних страждань протягом тримання під 
вартою.

76. Уряд не погодився з цією вимогою.
77. Суд вважає, що заявник зазнавав деякої моральної шкоди, 

яка не може бути виправлена шляхом лише констатації факту по-
рушення. Тому, зробивши свою оцінку на засадах справедливості, 
як це вимагає стаття 41 Конвенції, Суд присуджує заявникові 2 000 
євро відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові витрати

78. Заявник не надав жодних вимог згідно з цим розділом у 
встановлений час. Відповідно, Суд не виносить рішення з цього 
приводу.

C. пеня

79. Суд вважає, що пеня має засновуватись на граничній позич-
ковій ставці Європейського центрального банку, до якої мають бути 
додані три відсотки.
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на цих підставах суд одностайно

1. Визнає прийнятною скаргу щодо надмірної тривалості кримі-
нального провадження, а решту скарги неприйнятною.

2. Постановляє, що було порушення п. 1 ст. 6 Конвенції;
3. Постановляє, що

а) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане оста-
точним відповідно до статті 44 § 2 Конвенції, держава-відповідач 
має сплатити заявникові суму в українських гривнях за курсом, що 
складає на день розрахунку 2 000 євро (дві тисячі євро) як відшко-
дування моральної шкоди та будь-який податок, що може підлягати 
сплаті з зазначеної суми;

б) у разі невиплати чи несвоєчасної виплати державою-від-
повідачем належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пе-
ня, яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського Цент-
рального Банку плюс три відсотки з часу, коли закінчиться вищез-
гаданий тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 4 квітня 
2006 року, відповідно до правила 77 §§ 2 та 3 Регламенту Суду.

С. Доллє Ж.-П. Коста
секретар голова
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ІВАНОВ пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 15007/02)

Рішення

Страсбург 
7 грудня 2006 року

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

У справі «Іванов проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані М. Цаца-Ніколовська,
п. Дж. Боррего Боррего,
пані Р. Ягер,



іванов проти України

���

п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 20 листопада 2006 р., виносить 

таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою (№ 15007/02), поданою проти Ук-
раїни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином 
України паном В’ячеславом Олександровичем Івановим (далі — за-
явник) 15 січня 2002 року.

2. Уряд України (далі — Уряд) був представлений його уповно-
важеним — пані В. Лутковською.

3. 30 березня 2005 року Суд вирішив направити на комунікацію 
Уряду скаргу заявника щодо тривалості провадження у кримінальній 
справі проти заявника, а також необґрунтованості та незаконності 
обмеження свободи пересування заявника у вигляді застосування 
підписки про невиїзд. Відповідно до положень пункту 3 статті 29 
Конвенції Суд вирішив розглядати питання щодо прийнятності та 
суті заяви одночасно.

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1950 році й проживає в м. Житомирі, 
Україна.

5. 12 вересня 1995 року в заявника із сусідами, паном та пані Л., 
виник конфлікт, який закінчився бійкою. Заявника було заарешто-
вано і доправлено до райвідділу УМВС в Житомирській області.

6. 13 вересня 1995 року Житомирський районний суд м. Жито-
мира наклав на заявника адміністративний штраф у розмірі 150 000 
карбованців (1,5 грн.)1 за нецензурні висловлювання в громадському 
місці.

1 0,89 американського долара або 1,35 німецької марки.
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7. 22 вересня 1995 року районний відділ УМВС в Житомирській 
області порушив кримінальну справу проти заявника на підставі зая-
ви пана та пані Л. про спричинення панові Л. тілесних ушкоджень 
середньої тяжкості.

20 грудня 1995 року слідчий порушив кримінальну справу про-
ти заявника за особливо злісне хуліганство.

8. 18 січня 1996 року заявника було притягнуто як обвинуваче-
ного в особливо злісному хуліганстві та застосовано підписку про 
невиїзд.

9. 7 лютого 1996 року попереднє слідство було закінчено та заяв-
никові було надано можливість ознайомлення з матеріалами справи.

10. 20 лютого 1996 року заявник закінчив ознайомлення з ма-
теріалами справи.

11. 12 березня 1996 року попереднє слідство було поновлено. 
Кримінальну справу проти заявника за обвинуваченням в особливо 
злісному хуліганстві було закрито. Натомість його було обвинуваче-
но в тому, що він завдав тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

12. 14 березня 1996 року попереднє слідство було закінчено і 
заявникові було надано можливість ознайомлення з матеріалами 
справи. Того ж дня заявник завершив ознайомлення з матеріалами 
справи.

13. 19 березня 1996 року справу направлено до Житомирського 
районного суду.

14. 30 травня 1996 року судом було призначено проведення судо-
во-медичної експертизи та відкладено розгляд справи.

15. 16 липня 1996 року судом було призначено проведення до-
даткової судово-медичної експертизи та відкладено розгляд справи.

16. 24 жовтня 1996 року суд засудив заявника до двох років поз-
бавлення волі із застосуванням відстрочки на один рік. Як захід 
обмеження Суд залишив застосування підписки про невиїзд, тобто 
зобов’язання не покидати місце проживання.

17. 26 листопада 1996 року Житомирський обласний суд зали-
шив рішення суду першої інстанції без змін.

18. 6 червня 1997 року президія Житомирського обласного суду 
скасувала рішення від 24 жовтня та 26 листопада 1996 року в поряд-
ку нагляду та направила справу на додаткове розслідування.

19. 23 червня 1998 року Генеральна прокуратура України (далі — 
ГПУ) закрила кримінальну справу проти заявника та скасувала за-
стосований до нього запобіжний захід. 26 серпня 1998 року це рі-
шення було скасовано і справу було знову порушено.
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20. 2 жовтня 1998 року справу було знову закрито і запобіжний 
захід скасовано. 29 жовтня 1998 року рішення від 2 жовтня 1998 року 
було скасоване. Заявник стверджував, що в листопаді 1998 року він 
просив дозволу відвідати свою хвору матір в іншому місті України, 
але йому було відмовлено. Справу було закрито 10 січня 1999 року і 
знову відкрито 13 січня 1999 року. 11 березня 1999 року до заявника 
було знову застосовано підписку про невиїзд.

21. 30 жовтня 1999 року справу направлено до Житомирського 
районного суду.

22. 4 листопада 1999 року справу було прийнято до розгляду та 
призначено слухання на 26 січня 2000 року.

23. 26 січня 2000 року суд заслухав справу по суті, було оголоше-
но перерву до 20 березня 2000 року.

24. 20 березня 2000 року розгляд справи було відкладено у зв’язку 
з неявкою адвоката заявника.

25. 4 квітня 2000 року суд розглянув справу по суті та оголосив 
перерву до 28 квітня 2000 року.

26. 28 квітня 2000 року за клопотанням заявника розгляд спра-
ви було перенесено.

27. 1 червня 2000 року суд розглянув справу по суті та оголосив 
перерву до 19 червня 2000 року.

28. 5 липня 2000 року розгляд справи було перенесено на 25 ве-
ресня 2000 року у зв’язку з неявкою адвоката заявника.

29. 25 вересня 2000 року розгляд справи було перенесено на 27 
жовтня 2000 року у зв’язку з неявкою потерпілого.

30. 2 жовтня 2000 року заявник подав до суду клопотання про 
дозвіл на виїзд до м. Москви до 25 жовтня 2000 року. Суд задоволь-
нив це клопотання.

31. 16 листопада 2000 року розгляд справи було відкладено до 
1 грудня 2000 року, а 1 грудня 2000 року суд відклав розгляд справи 
до 19 березня 2001 року у зв’язку з неявкою адвоката заявника.

32. Ухвалою від 19 березня 2001 року заявникові було відмовле-
но в закритті кримінальної справи проти нього. Заявник оскаржив 
цю ухвалу, відповідно розгляд справи було відкладено.

33. 18 квітня 2001 року Житомирський обласний суд залишив 
без розгляду касаційну скаргу заявника на ухвалу від 19 березня 
2001 року, оскільки вона не могла бути оскаржена окремо.

34. Розгляд справи було продовжено Житомирським районним 
судом 25 липня 2001 року та оголошено перерву до 1 серпня 2001 
року.
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35. 19 листопада 2001 року заявник подав до суду клопотання не 
розглядати справу без участі адвоката.

36. 10 травня 2002 року суд розглянув справу та оголосив пере-
рву до 20 червня 2002 року.

37. 20 червня 2002 року суд відхилив клопотання заявника про 
заміну слідчих в його справі.

38. 31 липня 2002 року суд відхилив клопотання заявника про 
заміну судді в його справі.

39. 10 червня 2003 року суд відхилив клопотання заявника 
про закриття кримінальної справи проти нього у зв’язку з тим, що 
адміністративне порушення, в якому він був визнаний винним в 
1995 році, відрізняється від порушення, в якому його звинувачено в 
кримінальній справі, що розглядається.

40. 6 жовтня 2003 року Житомирський районний суд виправдав 
заявника у зв’язку з відсутністю доказів.

41. 23 грудня 2003 року апеляційний суд Житомирської області 
скасував рішення від 6 жовтня 2003 року і повернув справу на новий 
розгляд.

42. 2 лютого 2004 року суддя Верховного Суду України відхилив 
касаційну скаргу заявника на ухвалу від 23 грудня 2003 року, оскіль-
ки це рішення не підлягало оскарженню.

43. 10 лютого та 4 березня 2004 року розгляд було перенесено у 
зв’язку з неявкою заявника.

44. 2 квітня 2004 року голова Житомирського районного суду 
задовольнив клопотання заявника про заміну судді у цій справі. 
Суддя Б. був замінений суддею Є.

45. 15 жовтня 2004 року розгляд справи перенесено на 20 жовтня 
2004 року у зв’язку з неявкою потерпілого.

46. 20 жовтня, 28 жовтня та 17 листопада 2004 року розгляд 
справи було перенесено у зв’язку з неявкою потерпілого.

47. 13 грудня, 18 грудня та 27 грудня 2004 року було проведено 
судові засідання.

48. 20 січня 2005 року заявник подав клопотання про відвід 
судді.

49. 25 лютого 2005 року розгляд справи було перенесено на 17 
березня 2005 року в зв’язку з неявкою прокурора.

50. 17 березня 2005 року суд розглянув справу по суті та оголо-
сив перерву до 7 квітня 2005 року.

51. 7 квітня 2005 року заявник подав клопотання про відвід суд-
ді в його справі.
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52. 28 квітня та 7 травня 2005 року слухання відкладалось у 
зв’язку з неявкою прокурора.

53. 3 березня 2006 року суд визнав заявника винним у заподіян-
ні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та засудив його до одного 
року ув’язнення. Суд звільнив заявника від відбування покарання в 
зв’язку з закінченням строку давності обвинувачення.

54. 23 травня 2006 року апеляційний суд Житомирської області 
залишив попереднє рішення в силі, внісши незначні зміни.

55. Кримінальне провадження досі триває у Верховному Суді 
України.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

56. Текст статей 148, 149 та 150 Кримінально-процесуально ко-
дексу України від 1960 року, що стосуються загальних правил засто-
сування запобіжних заходів, викладений у рішенні справи «Меріт 
проти України» (№ 66561/01, рішення від 30 березня 2004 року).

57. Відповідно до статті 151 Кодексу підписка про невиїзд поля-
гає в зобов’язанні підозрюваного або обвинуваченого не відлучатися 
з місця постійного проживання або з місця тимчасового знаходжен-
ня без дозволу слідчого. У разі порушення підписки про невиїзд 
вона може бути замінена більш суворим запобіжним заходом.

58. Відповідно до статті 48 Кримінального кодексу України, 
який був дійсним на той час (Стаття 49 Кримінального кодексу Ук-
раїни чинна від 1 вересня 2001 року), особа звільняється від від-
повідальності за вчинення злочину середньої тяжкості, якщо з дня 
вчинення нею злочину минуло п’ять років.

ПРАВО

І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

59. Заявник скаржився на те, що тривалість кримінального про-
вадження проти нього була несумісна з вимогою розумного строку, 
гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції, який зазначає:

«Кожен має право на … розгляд його справи впродовж розумного стро-
ку … судом …, який установить обґрунтованість будь-якого висунутого 
проти нього кримінального обвинувачення…»
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а. прийнятность

60. Уряд надав зауваження щодо вичерпання засобів захисту на 
національному рівні, схожі до тих, що Суд уже відхилив в справі 
Меріта (див. «Меріт проти України», № 66561/01, пп. 54–67, від 30 
березня 2004 року). Суд вважає, що ці зауваження мають бути від-
хилені з тих же причин.

61. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтовані в зна-
ченні пункту 3 статті 35 Конвенції. Він далі зазначає, що вони не 
є неприйнятними з будь-яких інших причин. Таким чином, вони 
мають бути визнані прийнятними.

B. Щодо сУті

62. Суд нагадує, що, оцінюючи розумність тривалості провад-
жень у справі, слід брати до уваги особливі обставини справи та 
критерії, викладені в практиці Суду, зокрема складність справи, по-
ведінку заявника та відповідних органів, а також важливість справи 
для заявника (див. «Kudla v. Poland» [GC], № 30210/96, п. 124, ECHR 
2000-XI).

1. період, що має братися до уваги

63. Період, що має братися до уваги в цій справі, розпочався 22 
вересня 1995 року, коли було порушено кримінальну справу проти 
заявника. Провадження й досі триває, отже, на даний момент три-
валість провадження становить більше одинадцяти років.

64. Суд нагадує, що період, який має бути взятий до уваги в цій 
справі, почався 11 вересня 1997 року, коли Україною було визна-
но право громадян подавати індивідуальні заяви. Однак, оцінюючи 
розумність строку, який минув після цієї дати, до уваги слід взяти 
стан провадження на даний момент (див. серед інших, «Styranowski 
v. Poland», № 28616/95, п. 46, ECHR 1998-VIII, та «Баглай проти Ук-
раїни», № 22431/02, п. 27, від 8 листопада 2005 року). Суд зазначає, 
що з одинадцяти років періоду провадження дев’ять підпадають під 
юрисдикцію Суду ratione temporis.

2. складність справи

65. Сторони не надали коментарів з даного питання.
66. Суд зазначає, що провадження, які розглядаються, стосу-

ються одного епізоду спричинення тілесних ушкоджень середньої 
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тяжкості. Заявник був єдиним обвинуваченим у цій справі. Навіть 
якщо суд був змушений призначити судово-медичну експертизу та 
опитати кількох свідків, не можна сказати, що провадження мало 
особливу складність.

3. поведінка заявника

67. Відповідно до зауважень Уряду заявник відповідальний за 
затримку в період з 16 березня по 23 червня 1998 року та з 18 бе-
резня по 30 жовтня 1999 року, коли він ознайомлювався з матеріа-
лами справи. Уряд далі зазначив, що заявник тричі клопотав про 
перенесення слухання і тричі слухання було перенесене у зв’язку з 
неявкою його адвоката. Уряд також стверджував, що заявник спри-
яв затримці процесу, подаючи численні клопотання та вимагаючи 
відвід суддів.

68. Заявник із цим не погодився. Він стверджував, що протягом 
вищезгаданого періоду він не ознайомлювався з матеріалами справи, 
проте у зв’язку з тим, що слідчі постійно змінювались, слідчі дії тре-
ба було проводити заново. Таким чином, на його думку, ці періоди 
затримки були з вини державних органів. Заявник далі стверджував, 
що він просив перенести слухання на один день, і залишалось незро-
зумілим, чому суд призначав наступні слухання з такими довгими 
інтервалами. Він, зрештою, стверджував, що не подавав би додаткові 
клопотання і клопотання про відвід суддів, якби не було серйозних 
процесуальних порушень у цій справі.

69. Суд зазначає, що навіть якщо оскаржувані періоди стосу-
ються поведінки заявника, то їх загальна тривалість десять міся-
ців не може виправдати тривалість дев’ять років. Суд далі зазначає, 
що кожного разу, коли слухання переносились, наступні слухання 
призначались з надмірною відстрочкою, що відбувалось, у тій чи ін-
шій мірі, з вини державних органів (див. «Tommaso Palumbo v. Italy», 
№ 45264/99, п. 19, від 26 квітня 2001 року). Щодо численних клопо-
тань заявника, включаючи клопотання про відвід суддів, Суд нага-
дує, що заявник не може бути звинувачений у використанні засобів, 
які належали йому відповідно до національного законодавства, на 
захист своїх інтересів (див. «Сілін проти України», № 23926/02, рі-
шення від 13 липня 2006 року, п. 29). Навіть якщо припустити, що 
клопотання були необґрунтованими, вони не вплинули вагомо на 
загальну тривалість провадження.
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70. Враховуючи наведене вище, Суд робить висновок про те, що 
він не бачить доказів, які б змусили його припустити, що заявник 
сприяв значною мірою збільшенню тривалості провадження.

4. важливість справи для заявника

71. Суд нагадує, що обвинувачений у кримінальному провад-
женні має право на розгляд його справи належним чином; стаття 6 
в кримінальному провадженні застосовується, щоб позбавити особу, 
яку звинувачено, залишатись тривалий час у стані невизначеності 
щодо своєї долі (див. «Нахманович проти Росії», № 55669/00, п. 89, 
від 2 березня 2006 року). Суд вважає, що справа була дуже важливою 
для заявника, оскільки він страждав від почуття невизначеності сво-
го майбутнього, зважаючи на те, що він ризикував бути ув’язненим 
(див. пп. 16–17 та 53 вище) та перебував під застосуванням підписки 
про невиїзд.

5. поведінка державних органів

72. Уряд зазначив, що не було періоду затримки з вини держав-
них органів.

73. Заявник із цим не погодився. Він стверджував, що був над-
звичайно зацікавлений у вирішенні його справи в найкоротший 
строк, і державні органи повністю відповідальні за розгляд обвину-
вачень, висунутих проти нього, протягом одинадцяти років.

74. Суд зазначає, що кримінальне провадження проти заявника 
було багато разів закрито і знову відкрито, що вказує на серйоз-
ні недоліки системи, яка здійснює досудове слідство (див. mutatis 
mutandis, «Баглай проти України», № 22431/02, п. 31, від 8 листопада, 
та «Stoianova and Nedelcu v. Romania», № 77517/01 та 77722/01, п. 20, 
ECHR 2005-…). Більш того, неспроможність державних органів, уп-
родовж років розслідування, надати суду справу, готову до розгляду 
в суді, свідчить про недостатню старанність з їхнього боку. Окрім 
того, провадження проти заявника продовжувались навіть після за-
кінчення строків давності.

75. Суд далі нагадує, що це завдання національних судів органі-
зувати провадження таким чином, щоб воно було швидким та ефек-
тивним (див. вищезазначене рішення «Сілін проти України», п. 34). 
Однак, на думку Суду, національні суди не діяли належним чином, 
беручи до уваги ситуацію заявника.
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6. висновки

76. Отже, зважаючи на обставини справи, загальну тривалість 
провадження, а також дворазовий перегляд справи, Суд вважає, що 
тривалість провадження була надмірною і такою, що не відповідає 
вимозі розумного строку.

77. Відповідно мало місце порушення пункту 1 статті 6 Кон-
венції.

ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

78. Заявник скаржився на те, що його скарги на хід розслідуван-
ня та затримки під час його здійснення були неефективними. Він 
посилався на статтю 13 Конвенції, яка зазначає:

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

79. Уряд погодився у своїх зауваженнях з тим, що доступні засо-
би захисту в кримінальному провадженні в Україні не можуть вва-
жатись ефективними. Однак він стверджував, що немає необхідності 
розглядати цю скаргу, оскільки у справі відсутнє порушення пунк-
ту 1 статті 6 Конвенції.

80. Суд нагадує, що стаття 13 гарантує ефективний засіб право-
вого захисту у відповідному національному органі проти порушення 
положень пункту 1 статті 6 щодо розгляду справи впродовж розум-
ного строку (див. «Kudla v. Poland» [GC], № 30210/96, п. 156, ECHR 
2000-XI). Суд далі посилається на свій висновок у справі Меріта 
щодо відсутності у внутрішньому законодавстві ефективного і до-
ступного засобу юридичного захисту стосовно скарги заявника про 
тривалість розгляду кримінальної справи (див. зазначене вище рі-
шення «Меріт проти України», пп. 78–79).

81. Таким чином, Суд робить висновок про порушення статті 13 
Конвенції.

ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 
ПРОТОКОлУ № 4 ДО КОНВЕНЦІЇ

82. Заявник скаржився на тривале обмеження його права на 
вільне пересування в результаті застосування підписки про не-
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виїзд. Він посилався на статтю 2 Протоколу № 4, яка зазначає на-
ступне:

«1. Кожен, хто законно перебуває на території будь-якої держави, має 
право вільно пересуватися і вільно вибирати місце проживання в ме-
жах цієї території.
3. На здійснення цих прав не можуть бути встановлені жодні обмежен-
ня, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократично-
му суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для 
підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захисту 
здоров’я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.
4. Права, викладені в пункті 1, також можуть у певних місцевостях під-
лягати обмеженням, що встановлені згідно із законом і виправдані сус-
пільними інтересами в демократичному суспільстві».

а. чи бУло втрУчання

83. Уряд зазначає, що право заявника на пересування не було 
порушене, оскільки він мав можливість подати до суду клопотання 
про дозвіл залишити місце проживання. Зокрема, такий дозвіл за-
явник отримав з 2 по 20 жовтня 2000 року. Окрім того, в 2002–2003 
роках заявник покинув Україну без відповідного на те дозволу і не 
був покараним за це.

84. Заявник з цим не погодився. Він нагадав, що застосування 
цього заходу зобов’язувало його звертатись до судді чи слідчого кож-
ного разу, коли він хотів залишити місце проживання, і це обмежило 
його свободу пересування. Він стверджував, що не міг реалізувати 
свої плани поїхати в інше місто України, відвідати своїх друзів та 
родичів так часто, як він того хотів, і навіть спланувати відпустку.

85. Суд погоджується з заявником в тому, що застосований до 
нього захід обмежував його право на вільне пересування, що прирів-
нюється до втручання в значенні статті 2 Протоколу № 4 до Конвен-
ції (див. «Raimondo v. Italy», рішення від 22 лютого 1994 року, Серія А 
№ 281-А, ст. 19, п. 39). Суд відхиляє твердження Уряду про те, що 
право заявника на вільне пересування не було обмежене, оскільки 
він отримав дозвіл на виїзд та не був покараний за недозволений 
виїзд. Суд вважає, що зобов’язання кожного разу просити державні 
органи дозволу на виїзд не відповідає значенню концепції «вільне 
пересування».
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B. чи бУло втрУчання виправданим

86. Втручання, згадане в попередньому пункті, порушує стат-
тю 2 Протоколу № 4, якщо тільки воно «не передбачене законом», 
і не відповідає одній із законних цілей, викладених у пунктах 3 та 
4 статті 2 Протоколу № 4, і якщо воно необхідне в демократично-
му суспільстві для досягнення однієї чи декількох визначених цілей 
(див. «Denizci and Others v. Cyprus», № 25316-25321/94 та 27207/95, 
п. 405, ECHR 2001-V).

1. «передбачене законом»

87. Суд зазначає, що сторони не оскаржили те, що застосування 
підписки про невиїзд у цій справі було сумісне з національним про-
цесуальним правом. Суд переконаний, що втручання було передба-
чене законом (статті 148–151 Кримінально-процесуального кодексу 
України).

2. законна мета

88. Суд нагадує, що Конвенція дозволяє державам, за деяких 
обставин, застосовувати запобіжні заходи, які обмежують свободу 
обвинуваченого для забезпечення ефективного проведення кримі-
нального провадження, включаючи обмеження свободи. На думку 
Суду, підписка про невиїзд може бути пропорційним обмеженням 
свободи обвинуваченого (див., mutatis mutandis, «Nagy v. Hungary», 
ухвала від 6 липня 2004 року, заява № 6437/02).

89. У цій справі заявник був підозрюваним у кримінальному 
провадженні. Відповідно Суд вважає, що обмеження мало законну 
мету, викладену в пункті 3 статті 2 Протоколу № 4, зокрема гаранту-
вати присутність заявника на місці підчас проведення розслідуван-
ня, а також його присутність у судових слуханнях (див. «Федоров та 
Федорова проти Росії», № 31008/02, п. 37, від 13 жовтня 2005 року).

3. «необхідність у демократичному суспільстві»

90. Оцінка «необхідності в демократичному суспільстві» вима-
гає від Суду визначити, чи було оскаржуване втручання «пропорцій-
ним законній переслідуваній цілі» (див., mutatis mutandis, «Kyprianou 
v. Ceprus» [GC], № 73797/01, пп. 170–171, ECHR 2005-…). Що сто-
сується пропорційності втручання, Суд звертав особливу увагу на 
тривалість застосування заходу.
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91. Заявник стверджував, що до нього було застосовано підпис-
ку про невиїзд з початку кримінального провадження в 1995 році і 
до березня 2006 року.

92. Уряд із цим не погодився. Він стверджував, що заявник дав 
підписку про невиїзд у січні 1996 року і цей запобіжний захід було 
скасовано в червні 1998 року, тоді як заява була подана в 2002 році. 
Таким чином, цей період не підпадає під вимогу шестимісячного 
строку. Друга підписка про невиїзд була застосована з 11 березня 
1999 року до 23 травня 2006 року.

93. Суд зазначає, що відповідно до зауважень заявника в листо-
паді 1998 року він безуспішно звертався до слідчого для отримання 
дозволу відвідати хвору матір, яка проживала в іншому місті. Суд 
також зазначає, що 23 червня 1998 року кримінальна справа проти 
заявника була закрита і підписка про невиїзд була скасована. Однак 
це рішення не стало остаточним і було скасоване 26 серпня 1998 ро-
ку. Більше того, 2 жовтня 1998 року кримінальна справа була знову 
закрита і підписка про невиїзд заявника була знову скасована — до 
29 жовтня 1998 року. Те ж саме відбулось 10 січня 1999 року, коли 
кримінальна справа проти заявника була знову закрита до 13 січня 
1999 року. Таким чином, періоди, коли до заявника не застосову-
валась підписка про невиїзд, складали шістдесят чотири, двадцять 
п’ять та три дні відповідно. За цих обставин Суд вважає, що було б 
штучним розбивати загальний період застосування цього заходу на 
декілька частин в цілях значення за Конвенцією.

94. Таким чином, Суд вважає, що підписка про невиїзд була за-
стосована до заявника на період приблизно десять років і чотири мі-
сяці, з яких вісім років та вісім місяців підпадають під юрисдикцію 
Суду ratione temporis.

95. Суд посилається на сумісність застосування підписки про 
невиїзд до положень статті 2 Протоколу № 4 в серії справ проти 
Італії, включаючи справу Luordo (див. «Luordo v. Italy» № 32190/96, 
п. 96, ECHR 2003-IX). У цій справі Суд вважає, що таке зобов’язання, 
застосоване до заявника під час триваючої процедури банкрутства, 
було непропорційним у зв’язку з його тривалістю в цій справі, що 
складало чотирнадцять років і вісім місяців, навіть якщо не було за-
значено, що заявник хотів залишити місце проживання чи що йому 
було відмовлено в дозволі. Однак у справі Антоненков та інші (див. 
«Антоненков та інші проти України», заява № 14183/02, пп. 59–67, 
рішення від 22 листопада 2005 року), де застосування оскаржуваного 
обмеження протягом розгляду кримінальної справи тривало чотири 
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роки і десять місяців, Суд не визнав порушення статті 2 Протоколу 
№ 4. Також у справі Федоров і Федорова (див. рішення, зазначене ви-
ще, «Федоров і Федорова проти Росії», пп. 32–47), де зобов’язання не 
залишати місце проживання застосовувалось до заявника протягом 
чотирьох років і трьох місяців та чотирьох років і шести місяців, Суд 
визнав, за цих обставин справи, що обмеження свободи пересування 
заявників не було непропорційним.

96. На думку Суду, цю справу необхідно відрізнити від справ 
Антоненков та інші і Федоров і Федорова. Суд перш за все зазначає, 
що тривалість застосування обмеження в цій справі була значно дов-
шою, ніж у двох вищезазначених справах, і лише її тривалість мог-
ла б бути достатньою, щоб дійти висновку про її непропорційність. 
Суд далі звертає увагу на факт тривалого втручання, що відбулось 
в контексті обвинувачення в скоєнні злочину середньої тяжкості, і 
закінчення строку давності обвинувачень проти заявника у вересні 
2000 року (див. п. 58 вище), тоді як обмеження застосовувалось до 
нього до травня 2006 року.

97. Беручи до уваги вищезазначене, Суд доходить висновку про 
те, що не було досягнуто справедливої рівноваги між загальними ін-
тересами та правами заявника. Таким чином, мало місце порушення 
статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції.

IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 4 
ПРОТОКОлУ № 7 ДО КОНВЕНЦІЇ

98. Заявник далі скаржився на те, що його було визнано винним 
в адміністративному порушенні, а потім висунуто кримінальне об-
винувачення в цьому ж злочині.

99. Суд зазначає, як це випливає з матеріалів справи, навіть 
якщо адміністративні і кримінальні провадження стосуються дій 
заявника одного й того ж дня, вони стосуються різних подій, а са-
ме — нецензурних висловлювань і спричинення тілесних ушкод-
жень. Таким чином, ця скарга є явно необґрунтована і має бути від-
хилена відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції.

V. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

100. Стаття 41 Конвенції зазначає:
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«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

а. ШКода

101. Заявник вимагав 480 000 євро на відшкодування матеріаль-
ної шкоди та втрати прибутку і 1 200 000 євро на відшкодування 
нематеріальної шкоди.

102. Уряд стверджував, що вимога заявника надмірна і необґрун-
тована і що він не надав доказів на підтвердження своєї вимоги. Од-
нак питання витрат Уряд залишив на розгляд Суду.

103. Суд не бачить зв’язку між визнаними порушеннями та 
стверджуваною матеріальною шкодою; таким чином, він відхиляє 
цю вимогу. Однак Суд вважає, що заявник зазнав нематеріальної 
шкоди, завданої у зв’язку з тривалим кримінальним провадженням 
проти нього та застосуванням підписки про невиїзд. Суд, здійсню-
ючи свою оцінку на засадах справедливості, як цього вимагає стаття 
41 Конвенції, присуджує заявникові 4 800 євро (чотири тисячі вісім-
сот євро) на відшкодування нематеріальної шкоди.

B. сУдові витрати

104. Заявник у відповідний строк не надав жодних вимог щодо 
компенсації судових витрат, відповідно Суд нічого не присуджує.

C. пеня

105. Суд вважає належним призначити пеню, виходячи з розмі-
ру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, 
плюс три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує скарги за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвен-
ції та статтею 2 Протоколу № 4 до Конвенції прийнятними, решту 
скарг — неприйнятними;

2. Постановляє, що у цій справі було порушення пункту 1 стат-
ті 6 Конвенції;
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3. Постановляє, що у цій справі було порушення статті 13 Кон-
венції;

4. Постановляє, що у цій справі було порушення статті 2 Прото-
колу № 4 до Конвенції;

5. Постановляє, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-

ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач 
має сплатити заявникові 4 800 євро (чотири тисячі вісімсот євро) на 
відшкодування нематеріальної шкоди, ця сума має бути конверто-
вана в національну валюту держави-відповідача на день здійснення 
платежу плюс будь-який податок, який може бути стягнуто з заяв-
ника;

(б) із закінченням зазначеного тримісячного строку і до пов-
ного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток 
(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського 
центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсотки;

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 7 грудня 
2006 року відповідно до пп. 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

С. Доллє Ж.-П. Коста
секретар голова
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «КРАСНОШАпКА пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 23786/02)

Рішення

Страсбург 
30 листопада 2006 року

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

У справі «Красношапка проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
пані С. Ботучарова,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані М. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
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п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 6 листопада 2006 р., виносить 

таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою (№ 23786/02), поданою до Суду 
проти України, відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав та 
основоположних свобод (далі — Конвенція), громадянкою України, 
пані Тетяною Володимирівною Красношапкою (далі — заявниця), 
27 квітня 2002 року

2. Український уряд (далі — Уряд) був представлений його упов-
новаженими – пані В. Лутковською та п. Ю. Зайцевим.

3. 22 листопада 2005 року Суд прийняв рішення направити за-
яву на комунікацію з Урядом. Відповідно до положень п. 3 статті 29 
Конвенції, Суд вирішив розглядати питання щодо суті та прийнятності 
заяви разом.

ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявниця народилась у 1963 році та проживає у м. Лохвиця 
Полтавської області (Україна).

5. Заявниця працювала продавцем в магазині «Крам» ДП «Лох-
вицького спиртового комбінату» (далі – відповідач).

6. У липні 1998 року, відповідно до результатів проведеної перевір-
ки, що виявила нестачу товарів, заявницю було звільнено із займаної 
посади.

7. 21 серпня 1998 року заявниця звернулась до Лохвицького район-
ного суду з позовом до колишнього роботодавця, заперечуючи її звіль-
нення.

8. 10 листопада 1998 року суд визнав, що справа готова для розгля-
ду і призначив слухання на 27 листопада 1998 року.

9. 21 листопада 1998 року за результатами проведеної перевірки, 
було відкрито кримінальну справу.
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10. 27 листопада 1998 року цивільне провадження у справі заяв-
ниці було призупинено до закінчення розслідування у кримінальній 
справі.

11. 25 березня 1999 року кримінальне розслідування було закін-
чено у зв’язку із відсутністю corpus delicti в діях заявниці.

12. 14 грудня 2001 року розгляд справи у суді було призупинено 
за клопотанням заявниці.

13. 17 грудня 2001 року суд звернувся до Лохвицької районної 
прокуратури з проханням надати інформацію про результати роз-
слідування.

14. 20 грудня 2001 року суд було повідомлено про те, що кримі-
нальне провадження у справі заявниці завершено.

15. 14 червня 2002 року суд розглянув обставини справи і пере-
ніс слухання.

16. 14 червня 2002 року заявниця змінила позовні вимоги.
17. 23 липня 2002 року суд розглянув обставини справи і переніс 

слухання для того, щоб дозволити відповідачеві ознайомитись з но-
вими документами, наданими заявницею.

18. 2 жовтня 2002 року суд відклав слухання у справі у зв’язку із 
відсутністю представника відповідача в суді.

19. 22 листопада 2002 року слухання у справі було перенесено у 
зв’язку із хворобою представника відповідача.

20. 12 серпня 2003 року суд виніс рішення на користь заявниці, 
яким зобов’язав відповідача поновити заявницю на посаді продавця. 
Також, суд присудив заявниці 16 500 грн. із заборгованості по за-
робітній платі та 1 000 грн. як компенсацію за моральну шкоду.

21. 18 серпня 2003 року апеляційний суд Полтавської області 
(далі – апеляційний суд) залишив скаргу відповідача на вищеза-
значене рішення суду без розгляду та надав йому час для усунення 
процесуальних недоліків.

22. 18 грудня 2003 року апеляційний суд скасував рішення суду 
та направив справу на новий розгляд. Він зауважив, що суд першої 
інстанції не з’ясував належним чином усі обставини справи.

23. 1 червня 2005 року Верховний Суд України скасував рішення 
апеляційного суду та направив справу на новий розгляд. Верховний 
Суд України дійшов висновку, що апеляційний суд мав компетен-
цію з’ясувати обставини справи.

24. 27 липня 2005 року апеляційний суд частково змінив рішен-
ня суду від 12 серпня 2003 року. Він відхилив позов заявниці про 
відшкодування моральної шкоди.
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25. 14 листопада 2005 Верховний Суд України залишив зазначе-
не рішення апеляційного суду без змін.

26. У квітні 2006 року заявниця повідомила Суд, що рішення 
винесене на її користь, залишається невиконаним.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

27. Стаття 221-4 Цивільного процесуального кодексу України 
передбачає, що суд може зупинити провадження у справі, у разі не-
можливості розгляду справи до вирішення іншої справи, що роз-
глядається у цивільному, кримінальному чи адміністративному по-
рядку. Відповідно до статті 224-1, в такий ситуації провадження у 
справі зупиняється до набрання законної сили рішенням, від якого 
залежить вирішення справи.

ПРАВО

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

28. Суд зауважує, що заявниця подала нову скаргу щодо невико-
нання рішення, винесеного на її користь, після комунікації справи 
з Урядом-відповідачем.

29. Суд зауважує, що сторони прокоментували первинну скар-
гу заявниці стосовно терміну провадження у справі. Таким чином, 
межі розгляду справи зводяться Cудом до цієї скарги (див. рішення 
у справі «Лещенко і Толюпа проти України», № 56918/00, п. 48, від 
8 листопада 2005 року).

ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

30. Заявниця скаржилась, що тривалість виконавчого провад-
ження була несумісною з вимогою «розумного строку», гарантова-
ною п. 1 статті 6 Конвенції, яка проголошує:

«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи уп-
родовж розумного строку незалежним і безстороннім судом,…., який 
вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру…»
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а. прийнятність

31. Уряд стверджував, що скаргу заявниці має бути визнано не-
прийнятною у зв’язку із тим, що вона не скористалася всіма засоба-
ми національного захисту. Зокрема, вона не оскаржила рішення суду 
від 27 листопада 1998 року, яким Лохвицький районний суд призу-
пинив слухання у справі до повного розслідування кримінальної 
справи. Він далі стверджував, що заявниця мала можливість ініцію-
вати провадження проти суддів, які розглядали її справу.

32. Заявниця не погодилась. Вона стверджувала, що її ніколи не 
повідомляли про таке процесуальне право та воно не було включено 
до матеріалів справи. Вона в подальшому стверджувала, що кримі-
нальне розслідування у її справі тривало близько чотирьох місяців і 
цей період не вплинув значним чином на загальну тривалість про-
вадження.

33. Суд зауважує, що заявниця мала право оскаржити рішення 
винесене 27 листопада 1998 року. Однак, Суд визнав, що право що-
до використання засобів національного захисту не є абсолютним, 
або таким, що можна застосовувати автоматично. Переглядаючи, чи 
було його дотримано, варто звернути увагу на особливі обставини 
кожної справи. Це означає, що окрім інших речей, Суд має враху-
вати реалістичність загального правового контексту, в якому діють 
засоби захисту (див. рішення у справі «Mentes and Others v. Turkey», від 
28 листопада 1997 року, Звіт по рішенням і ухвалам 1997-VIII, п. 58)

34. Суд зауважує, що за обставин, які склались у даній справі, 
суд першої інстанції був зобов’язаний відповідно до статті 221-4 
Цивільного процесуального кодексу України (див. пункт 27), призу-
пинити провадження у справі. У будь-якому разі, навіть припуска-
ючи, що цей засіб можна вважати ефективним для запобігання від-
строчок, пов’язаних із необґрунтованими підозрами, Суд вважає, як 
вірно зауважила заявниця, що період кримінального розслідування 
тривав тільки чотири місяці, в той самий час як загальна тривалість 
провадження у справі заявниці складає приблизно вісім років. То-
му, саме загальна тривалість провадження береться до уваги в даній 
справі.

35. Стосовно дисциплінарного провадження проти суддів, Суд 
раніше зазначав, що такий засіб не можна вважати ефективним (див. 
рішення у справі «Єфименко проти України» № 55870/00, пункт 49 від 
18 липня 2006 року).
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36. Суд зауважує, що ця скарга не є явно необґрунтованою в 
значенні п. 3 статті 35 Конвенції. Він далі зауважує, що вона не є 
неприйнятною за будь-яких інших причин. Тому її можна вважати 
прийнятною.

в. Щодо сУті

37. Суд нагадує, що «розумність» тривалості провадження має 
оцінюватись відповідно до обставин справи за наступними критерія-
ми: складність справи, поведінка заявника та компетентних органів 
і важливість предмету спору для позивача (див. серед багатьох інших 
«Frydlender v. France» [GC], no. 30979/96, §43, ECHR 2000-VII).

а. період, який береться до уваги

38. Суд звертає увагу, що провадження у справі розпочалось 
21 серпня 1998 року і досі триває. Щодо цього Суд нагадує, що у 
цивільних справах виконавче провадження є другим етапом у про-
вадженні, оскільки право, яке відстоювалось фактично не реалізо-
вано до виконання (див. рішення у справі «Scordino v. Italy» (№ 1) 
[GC], № 36813/97, § 197, ЄСПЛ 2006-…). Отже, загальна тривалість 
провадження в даній справі складає приблизно вісім років і два 
місяці.

б. складність справи

39. Уряд стверджував, що цивільне провадження у справі було 
ускладнено кримінальним розслідуванням.

40. Суд не погоджується із твердженням Уряду та посилається 
на факти (п. 34 вище), що період кримінального розслідування не 
вплинув суттєво на тривалість провадження у цій справі. Суд далі 
зауважує, що провадження у справі стосується трудового спору. На-
ціональні суди повинні були встановити правомірність звільнення 
заявниці та суму заробітної плати за період незаконного звільнення. 
Отже, Суд доходить висновку, що предмет спору у справі не може 
розглядатись як особливо складний.

в. поведінка заявниці

41. Відповідно до тверджень Уряду, заявниця несе відповідаль-
ність за затримку у розгляді справи в період з 14 по 17 грудня 2001 
року, коли за її проханням слухання було відкладено. Уряд далі за-
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уважив, що 14 червня 2002 року заявниця змінила первинні позовні 
вимоги і надала нові документи, вимагаючи проведення додатково-
го розслідування. Уряд також заявив, що заявниця власними діями 
сприяла подовженню строку розгляду справи, зокрема, поданням 
апеляційної скарги з недотриманням процесуальних вимог, які по-
трібно було усунути, а також, поданням касаційної скарги.

42. Заявниця не погодилась. Вона стверджувала, що суди не 
змогли протистояти обструкції відповідача у вирішенні справи, ос-
кільки відповідачем виступало державне підприємство.

43. Суд зауважує, що період відстрочки у три дні, а також зміна 
первинної позовної заяви, відповідальність за які було покладено на 
заявницю, не можуть бути виправданням тривалості судового про-
вадження, що продовжувалось більше восьми років. Суд далі звертає 
увагу на то, що заявниця оскаржила рішення суду, винесені 18 груд-
ня та 27 липня 2005 року в судах вищої інстанції. Однак її не можна 
звинувачувати за використання засобів, доступних їй і передбачених 
у національному законодавстві з метою захисту своїх інтересів (див. 
рішення у справі «Сілін проти України», № 23926/02, п. 29 від 13 
липня 2006 року).

44. Суд також зазначає, що відповідно до матеріалів справи, са-
ме відповідач мав би подати повторно апеляційну скаргу на рішен-
ня, винесеного 12 серпня 2003 року за недотримання процесуальних 
вимог, хоча Уряд стверджував, що саме заявниця подала цю скаргу. 
Таким чином, відповідальність за цей період затримки у розгляді 
справи не може бути покладена на заявницю.

45. Виходячи із вищезазначеного, Суд доходить висновку, що дії 
заявниці не вплинули значною мірою на тривалість провадження у 
справі.

г. предмет спору у справі

46. Суд зазначає, що на національному рівні заявниця вима-
гала поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за період 
вимушеного прогулу. Суд нагадує, що робітник, який вважає себе 
незаконно звільненим роботодавцем має значний особистий інте-
рес у отриманні судового рішення щодо правомірності такої міри 
та, що трудові спори потребують особливої уваги (див., серед ін-
ших, рішення у справі «Obermeier v. Austria», від 28 червня 1990 року, 
Серія А, № 72 та «Trevisan v.Italy» від 26 лютого 1993 року, Серія А, 
№ 257-F, п. 18).
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47. Суд, таким чином, вважає, що розгляд справи мав незапе-
речне значення для заявниці та предмет спору вимагав швидкого 
винесення рішення за її скаргами.

д. поведінка національних органів влади

48. Суд зазначає, що відповідно до національного законодавства 
(п. 27 вище), суд першої інстанції повинен був поновити цивільне 
провадження у справі після того, як було винесено постанову про 
відмову в порушенні кримінальної справи проти заявниці. Рішення 
було прийняте 25 березня 1999 року; однак, провадження у справі 
було поновлено тільки в грудні 2001 року. Таким чином, держава не-
се відповідальність за значний період затримки в розгляді справи.

49. Крім того, Суд звертає увагу на твердження Уряду, відповід-
но до яких розгляд справи переносили декілька разів у зв’язку із 
відсутністю відповідача – підприємства державної форми власності. 
Органи влади є відповідальним за ці періоди затримки в розгляді 
справи тому, що не було вжито належних заходів для того, щоб га-
рантувати присутність відповідача в залі суду.

50. Суд далі вказує на тривалість невиконання рішення, вине-
сеного на користь заявниці (див. рішення у справі «Михайленки та 
інші проти України», № 35091/02 і наступні, п.п. 44-45, ЄСПЛ 2004-
XII).

51. Суд нагадує, що роль національних судів полягає у швид-
кому та ефективному розгляді справ. Таким чином, на думку Суду, 
національні суди не діяли належним чином, якщо взяти до уваги 
ситуацію, в який опинилась заявниця.

52. Загалом, враховуючи обставини даної справи, загальний пе-
ріод розгляду її та дворазовий перегляд, Суд вважає, що тривалість 
провадження у справі була надмірною та перебільшила вимоги «ро-
зумного строку».

53. Отже, було порушено п. 1 статті 6 Конвенції.

ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

54. Заявниця скаржилась на порушення статті 13 Конвенції, а 
саме на відсутність ефективних засобів юридичного захисту за її 
скаргами щодо надмірного терміну цивільного розгляду справи.

55. Уряд зазначив, що цивільне судочинство в Україні не пе-
редбачало можливості оскарження тривалість розгляду цивільних 
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справ. Таким чином, він стверджував, що дана скарга є неприйнят-
ною у зв’язку із тим, що заявниця не використала національні засоби 
юридичного захисту, оскільки не оскаржила рішення Лохвицького 
районного суду від 27 листопада 1998 року, яким слухання у справі 
було перенесено до повного розслідування в кримінальній справі.

56. Суд повторює, що стаття 13 гарантує ефективний засіб юри-
дичного захисту в національному органі щодо стверджуваного по-
рушення вимог відповідно до п. 1 статті 6 Конвенції, а саме, роз-
глянути справу протягом «розумного строку» (див. рішення у справі 
«Kudla v. Poland», № 30210/96, п. 156, ЄСПЛ 2000-XI). Суд відхиляє 
аргументи щодо невикористання засобів національного юридичного 
захисту, посилаючись на вищезазначені факти (див. п.п. 33-34 вище). 
Суд далі посилається на факти у справі «Єфименко проти України», 
стверджуючи, що будь-яке оскарження процесуальних рішень при-
зводить до подальших затримок у розгляді справи (див. рішення у 
справі «Єфименко проти України», зазначене вище, п. 64).

57. Суд, відповідно, робить висновок, що в даній справі було 
порушено статтю 13 Конвенції щодо відсутності ефективних засобів 
юридичного захисту в національному законодавстві за скаргами за-
явниці стосовно тривалості провадження у її цивільній справі.

ІV. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

58. Стаття 41 Конвенції проголошує:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї i 
якщо внутрішнє право вiдповiдної Високої Договiрної Сторони перед-
бачає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхiдностi, надає потер-
пiлiй сторонi справедливу сатисфакцію...»

а. ШКода

59. Заявниця вимагала 9 000 євро на відшкодування моральної 
шкоди.

60. Уряд стверджував, що вимоги заявниці про відшкодування 
моральної шкоди були перебільшені та необґрунтовані.

61. Суд вважає вимоги заявниці надмірними. Однак, Суд стверд-
жує, що заявниця зазнала певної моральної шкоди у зв’язку з надмір-
ною тривалістю цивільного провадження у справі про її звільнення. 
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Суд, об’єктивно оцінюючи ситуацію як того вимагає стаття 41 Кон-
венції, вважає за доцільне присудити заявниці загальну суму 2 100 
євро з огляду на моральну шкоду, яку зазнала заявниця.

B. сУдові витрати

62. Заявниця також вимагала 200 грн. (33,3 євро) на відшкоду-
вання витрат на поштові послуги та 2,000 грн. (333,3 євро) за послуги 
юриста. Вона надала сертифікат, виданий юристом, що підтверд-
жував отримання юридичних послуг. Однак, заявниця не надала 
рахунок за поштові послуги.

63. Уряд стверджував, що даний сертифікат не може бути взятий 
до уваги, оскільки він не є фінансовим документом. Він стверджу-
вав, що не отримав жодного документа, який підтверджував витрати 
заявниці на поштові послуги.

64. Відповідно до прецедентної практики Суду, заявниця має 
право на відшкодування витрат тільки якщо встановлено, що во-
ни були фактично і необхідно здійсненні та є розумними. У даній 
справі заявниця не надала доказів, що підтверджують її витрати на 
поштові послуги.

65. Відносно вимоги заявниці щодо відшкодування витрат на 
послуги юриста, Суд зауважує, що заявниця ніколи не інформувала 
Суд про свого юридичного представника в Суді. Юрист, на якого 
посилалась заявниця, не подавав жодних заяв до Суду від імені за-
явниці. Таким чином, таку вимогу заявниці відхилено.

66. Однак, заявниця мала певні витрати, пов’язані із розглядом її 
справи в Європейському суді з прав людини. Враховуючи прецеден-
тну практику Суду та наявну інформацію, Суд вважає за доцільне 
присудити заявниці 600,60 грн. (100 євро) (див. mutatis mutandis, «Ро-
манченко проти України», № 5596/03, п. 38,22 листопада 2005 року).

C. пеня

67. Суд вважає належним призначити пеню, виходячи з розмі-
ру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, 
плюс три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує заяву прийнятною;
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2. Постановляю, що в справі було порушено п. 1 статті 6 Кон-
венції;

3. Постановляю, що в справі було порушено статтю 13 Кон-
венції;

4. Постановляю, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане оста-

точним згідно п. 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна 
сплатити заявниці 2 100 євро (дві тисячі сто євро) на відшкодування 
моральної шкоди та 100 євро (сто євро) за судові витрати в національ-
ні валюті за курсом, встановленим на день здійснення платежу, плюс 
суму будь-якого податку, який може бути стягнуто з заявниці;

(б) після зазначеного тримісячного строку і до моменту пов-
ного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток 
(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського 
центрального банку, яка діятиме в цей період несплати, плюс три 
відсотки.

5. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 30 листо-

пада 2006 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту 
Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «КАРНАУШЕНКО пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 23853/02)

Рішення

Страсбург 
30 листопада 2006 року

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

У справі «Карнаушенко проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
пані С. Ботучарова,
п. К. Юнґвірт,

п. В. Буткевич,
пані М. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,

п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
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порадившись у нарадчій кімнаті 6 листопада 2006 р., виносить 
таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою (№ 23853/02), по-
даною до Суду проти України громадянкою цієї держави – пані На-
талією Володимирівною Карнаушенко (далі – заявниця) 27 квітня 
2002 року відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі – Конвенція).

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповнова-
женими – пані В. Лутковською та п. Ю. Зайцевим.

3. 7 вересня 2005 року Суд прийняв рішення направити заяву 
на комунікацію Уряду. Того ж дня Суд вирішив, що відповідно до 
пункту 3 статті 29 Конвенції питання прийнятності й суті заяв роз-
глядатимуться одночасно.

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявниця народилась у 1960 році і проживає у місті Червоно-
заводське Полтавської області, Україна. Вона вдова та виховує двох 
доньок.

5. Заявниця працювала на посаді продавця в магазині «Крам» 
державного підприємства «Лохвицький спиртовий комбінат».

6. На підставі отриманих даних внаслідок перевірки, якою було 
виявлено недостачу товарів, заявницю було звільнено з її посади в 
липні 1998 року.

7. 25 серпня 1998 року заявниця звернулась до Лохвицького 
районного суду з позовною заявою до свого колишнього роботодав-
ця про поновлення на роботі.

8. 14 листопада 1998 року суд призначив справу до розгляду на 
25 листопада 1998 року.

9. 21 листопада 1998 року за результатами перевірки було пору-
шено кримінальну справу.

10. 25 листопада 1998 року слухання справи було відкладено у 
зв’язку з неявкою представника відповідача.
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11. 27 листопада 1998 року цивільне провадження у справі заяв-
ниці було зупинено до закінчення розгляду кримінальної справи.

12. 25 березня 1999 року кримінальну справу стосовно заявниці 
було закрито у зв’язку з відсутністю в її діях складу злочину.

13. 14 грудня 2001 року у зв’язку з клопотанням заявниці роз-
гляд справи було відкладено.

14. 17 грудня 2001 року суд звернувся із запитом до Лохвицької 
районної прокуратури щодо надання інформації про результати роз-
слідування.

15. 20 грудня 2001 року суд було проінформовано про закриття 
кримінальної справи стосовно заявниці.

16. 15 січня 2002 року у зв’язку з клопотанням відповідача роз-
гляд справи було відкладено.

17. 14 червня 2002 року відбулося судове засідання, у якому було 
оголошено перерву.

18. 22 липня 2002 року заявниця змінила свої позовні вимоги.
19. 23 липня 2002 року відбулось судове засідання, у якому було 

оголошено перерву для надання відповідачеві можливість ознайоми-
тись з новими документами, поданими заявницею.

20. 2 жовтня 2002 суд відклав розгляд справи у зв’язку з неявкою 
представника відповідача.

21. 22 листопада 2002 року у справі було оголошено перерву у 
зв’язку з хворобою представника заявника.

22. 13 серпня 2003 року суд частково задовольнив вимоги заяв-
ниці, поновивши її на роботі.

23. 18 серпня 2003 року апеляційний суд Полтавської області 
залишив без руху апеляційну скаргу відповідача на вищезазначене 
рішення та надав йому час для усунення недоліків.

24. 18 грудня 2003 року апеляційний суд скасував це рішення та 
направив справу на новий розгляд.

25. 17 травня 2004 року Верховний Суд України відмовив у задо-
воленні касаційної скарги заявниці.

26. 11 серпня 2004 у Лохвицькому районному суді розпочалось 
провадження.

27. 19 серпня 2004 року суд направив запити до Лохвицької 
районної прокуратури та до державного підприємства «Лохвицький 
спиртовий комбінат» щодо отримання інформації.

28. 12 листопада 2004 року у справі було оголошено перерву у 
зв’язку з хворобою представника відповідача.
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29. 20 грудня 2004 року відповідач заявив відвід судді К., який 
розглядав справу, посилаючись на його упередженість. Того ж дня 
заяву про відвід судді К. було задоволено.

30. 2 лютого 2005 року новопризначений суддя С. передав справу 
голові районного суду для перерозподілу. 23 лютого 2005 року його 
самовідвід був задоволений.

31. 1 червня 2005 року у справі було оголошено перерву у зв’язку 
з неявкою сторін.

32. 30 червня 2005 року відповідач заявив відвід судді Г.С., який 
розглядав справу, посилаючись на його упередженість.

33. 30 вересня 2005 року заяву про відвід судді Г.К. було задово-
лено, а справу було передано до Чорнухинського районного суду.

34. 21 жовтня 2005 року Чорнухинський районний суд отримав 
справу.

35. 28 грудня 2005 року суд частково задовольнив позовні вимо-
ги заявниці.

36. 30 березня 2006 року апеляційний суд Полтавської області 
задовольнив апеляційну скаргу заявниці в частині підвищення роз-
міру заробітної плати, присудженої за час вимушеного прогулу.

37. Касаційна скарга заявниці на даний час знаходиться в про-
вадженні Верховного Суду України.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

38. Стаття 221-4 Цивільного процесуального кодексу України 
передбачає, що суд зобов’язаний зупинити провадження у справі, 
якщо неможливо розглянути справу до вирішення іншої справи, що 
розглядається в цивільному, кримінальному чи адміністративному 
порядку. Відповідно до статті 224-1, провадження у такому разі зу-
пиняється до набрання рішенням чинності, від якого залежить про-
вадження.

ПРАВО

I. мЕЖІ СПРАВИ

39. Суд зазначає, що заявниця подала нову скаргу про невико-
нання рішення від 30 березня 2006 року, винесеного на її користь, 
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після того, як справу було направлено на комунікацію до Уряду – 
відповідача.

40. Суд нагадує, що сторони надали коментарі до первинної 
скарги заявниці щодо тривалості провадження. Таким чином, межі 
справи, що розглядатиметься Судом, обмежуватимуться цією скар-
гою. (див. рішення у справі «Leshchenko and Tolyupa v. Ukraine» від 
8 листопада 2005 р., заява № . 56918/00, п. 48).

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

41. Заявниця скаржиться, що тривалість провадження була не-
сумісною з вимогою «розумного строку», закріпленою в пункті 1 
статті 6 Конвенції, в якому зазначено:

«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’яз-
ків … має право на … розгляд упродовж розумного строку … судом»

A. прийнятність

42. Уряд доводив, що скарга заявниці була неприйнятною, ос-
кільки вона не вичерпала всі національні засоби юридичного за-
хисту. Зокрема, вона не оскаржила рішення від 27 листопада 1998 
року, яким Лохвицький районний суд зупинив розгляд справи до 
закінчення розслідування кримінальної справи.

43. Заявниця не погодилась. Заявниця стверджувала, що її ніко-
ли не повідомляли про це процесуальне рішення і його не було при-
єднано до матеріалів справи. Вона стверджувала, що кримінальне 
розслідування у її справі тривало близько чотирьох місяців і що цей 
період не мав надзвичайного впливу на загальну тривалість провад-
ження.

44. Суд зазначає, що заявниця мала встановлене законом право 
оскаржити вказане рішення. Однак, Суд встановив, що правило ви-
користання всіх засобів національного юридичного захисту не може 
бути ні абсолютним, ні застосовуватись автоматично. При вивченні 
того, чи було дотримано цього правила, важливо враховувати особ-
ливі обставини кожної окремої справи. Окрім іншого це означає, що Суд 
повинен реально враховувати загальний правовий контекст, у якому функціо-
нують засоби судового захисту (див. рішення у справі «Menteş and Others 
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v. Turkey» від 28 листопада 1997 р., Reports of Judgments and Decisions 
1997-VIII, п. 58).

45. Суд зазначає, що за обставин цієї справи суд першої інстан-
ції був зобов’язаний, відповідно до статті 221-4 Цивільного процесу-
ального кодексу (див. п. 38), зупинити провадження. У будь-якому 
разі, навіть припустивши, що цей засіб можна розглядати як ефек-
тивний задля уникнення затримок через невиправдане зупинення, 
Суд вважає, як цілком правильно зазначила заявниця, що період 
кримінального розслідування тривав лише чотири місяці, у той час 
як загальна тривалість справи заявниці складає приблизно вісім 
років. Саме ця загальна тривалість провадження розглядається в 
даній справі.

46. Суд зазначає, що ця скарга не є повністю необґрунтованою у 
значенні п. 3 статті 35 Конвенції. Більше того, зазначає, що вона не 
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Таким чином, вона має 
бути оголошена прийнятною.

B. Щодо сУті

47. Суд нагадує, що «розумна» тривалість провадження має оці-
нюватись у світлі конкретних обставин справи та таких критеріїв: 
складність справи, поведінка заявника та поведінка компетентних 
органів влади, наскільки важливим для заявника було питання, що 
розглядалося (див., серед багатьох інших, рішення у справі «Frydlender 
v. France» [GC], заява № 30979/96, п. 43, ECHR 2000-VII).

a. період, який розглядається

48. Суд зазначає, що провадження, яке розглядається, розпоча-
лось 25 серпня 1998 року і триває досі. Його загальна тривалість ста-
новить, на даний момент, близько восьми років та двох1 місяців.

b. складність справи

49. Уряд стверджував, що цивільне провадження у цій справі 
було ускладнене, оскільки воно було пов’язане з розслідуванням 
кримінальної справи.

50. Суд не погоджується із зауваженнями Уряду та посилаєть-
ся на свої висновки (у п. 45 вище), в яких він зазначив, що період 

1 З наступним внесенням доповнень
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розслідування кримінальної справи не продовжив провадження в 
цій справі значним чином. Більше того, Суд зазначає, що провад-
ження, що розглядається, стосувалось трудового спору. Національні 
суди мали встановити законність звільнення заявниці та розмір за-
робітної плати, що належала їй за період вимушеного прогулу. Суд 
доходить до висновку, що суть справи в судовому процесі, що роз-
глядається, не може вважатися особливо складною.

c. поведінка заявниці

51. Відповідно до зауважень Уряду, заявниця несе відповідаль-
ність за періоди відстрочок з 14 до 17 грудня 2001 року, коли вона 
звернулася з клопотанням про відкладення слухання, і з 1 по 30 
червня 2005 року, коли вона не з’явилась на слухання. Більше того, 
Уряд зазначив, що 22 липня 2002 року заявниця змінила свої перші 
позовні вимоги та подала нові документи, які потребували додат-
кового вивчення. Уряд також зауважив, що заявниця вплинула на 
тривалість провадження, подавши апеляційну скаргу на певні про-
цесуальні порушення, які слід було виправити, та подавши касацій-
ну скаргу.

52. Заявниця не погодилась. Вона стверджувала, що ні вона, ні її 
адвокат не були повідомлені про те, що слухання було призначене на 
1 червня 2005 року. Більше того, вона зазначила, що суди не змогли 
завадити відповідачеві чинити перешкоди в ході справи, оскільки 
відповідачем виступало державне підприємство.

53. Суд зазначає, що період затримки у три дні, так само як і змі-
на першопочаткових позовних вимог, не можуть виправдати загаль-
ну тривалість судового провадження, яка склала вісім років. Більше 
того, Суд зазначив, що заявниця оскаржила рішення від 18 грудня 
2003 року, 28 грудня 2005 року та 30 березня 2006 року в судах ви-
щих інстанцій. Однак, її не можна звинувачувати за використання 
засобів, доступних їй за національним законодавством, з метою за-
хисту власних інтересів. (див., рішення у справ «Silin v. Ukraine» від 
13 липня 2006, заява № 23926/02, п. 29).

54. Суд також зазначає, що відповідно до матеріалів справи, са-
ме відповідач повинен був повторно подавати апеляційну скаргу на 
рішення від 13 серпня 2003 року, через порушення процесуальних 
норм, у той час як Уряд наполягав на тому, що це була заявниця. 
Таким чином, цей період затримки не може бути віднесений до вини 
заявниці.
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55. Зваживши всі міркування, наведені вище, Суд дійшов вис-
новку, що заявниця не могла значним чином вплинути на тривалість 
провадження.

d. важливість питання, яке розглядалося для заявниці

56. Суд зазначає, що на національному рівні заявниця вимага-
ла поновлення її на попередній посаді та виплати заробітної плати 
за період вимушеного прогулу. Суд зауважує, що заробітна плата 
заявниці, яка є вдовою, становила основне джерело доходу для неї 
та її двох доньок. Суд повторює, що працівник, який вважає, що 
його роботодавець неправомірно відсторонив його від виконання 
обов’язків, має важливу особисту зацікавленість у швидкому вине-
сенні судового рішення стосовно законності такого заходу і що ви-
рішення трудових спорів потребує надзвичайної ретельності. (див., 
серед інших, рішення у справах «Obermeier v. Austria» від 28 черв-
ня 1990 р., Series A no. 179, п. 72 та «Trevisan v. Italy» від 26 лютого 
1993 р., Series A no. 257-F, п. 18).

57. Таким чином, Суд вважає, що провадження мало беззапере-
чну важливість для заявниці, і що питання, яке розглядалось, пот-
ребувало швидкого вирішення її вимог.

e. поведінка національних органів влади

58. Суд зазначає, що, відповідно до національного законодавства 
(п. 38 вище), суд першої інстанції мав відновити цивільне провад-
ження після прийняття рішення про закриття кримінальної справи 
стосовно заявниці. Рішення було прийняте 29 березня 1999 р., однак 
провадження було відновлене лише в грудні 2001 року. Отже, такий 
значний період затримки стався з вини органів влади.

59. Більше того, Суд зазначає, що, відповідно до зауважень Уряду, 
слухання справи переносилось дев’ять разів через те, що відповідач – 
державне підприємство – не з’являвся в суд. Ці періоди затримки 
мали бути віднесені до відповідальності органів влади, оскільки, як 
виявилось, жодних заходів не було вчинено, щоб забезпечити явку 
відповідача до суду.

60. Суд повторює, що саме національним судам належить ор-
ганізовувати свої провадження таким чином, щоб вони були швид-
кими і ефективними, однак, на думку Суду, національні суди не 
діяли з належною ретельністю, з огляду на ситуацію заявниці.
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61. Загалом, з огляду на обставини цієї справи, загальну три-
валість провадження, подвійного його перегляду та неодноразовість 
відводів суддів, що спричинило майже десятимісячну затримку, Суд 
вважає, що тривалість проваджень була надмірною і не відповідає 
вимозі «розумного строку».

62. Таким чином, було порушено п. 1 статті 6.

III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

63. Заявниця скаржилась за статтею 13 Конвенції на відсутність 
ефективних засобів юридичного захисту для вирішення її скарги 
щодо надмірної тривалості цивільного провадження у її справі.

64. У своїх зауваженнях Уряд доводив, що цивільний процес в 
Україні не передбачає оскарження тривалості розгляду цивільних 
справ. Однак, він запевняв, що ця скарга була неприйнятною, оскіль-
ки заявниця не використала національні засоби юридичного захисту, 
оскільки вона не оскаржила рішення від 27 листопада 1998 року, від-
повідно до якого слухання було зупинено до повного розслідування 
кримінальної справи.

65. Суд повторює, що стаття 13 гарантує ефективний засіб юри-
дичного захисту в національних органах влади у зв’язку з порушен-
ням вимог пункту 1 статті 6 щодо розгляду справи в межах розумно-
го строку (див. рішення у справі «Kudła v. Poland» [GC], № 30210/96, 
п. 156, ECHR 2000-XI). Суд відхиляє доводи щодо невикористання 
національних засобів юридичного захисту, спираючись на викладені 
вище висновки (див. п.п. 44-45 вище). Більше того, Суд посилається 
на свої висновки у справі Єфименко, що будь-які оскарження проце-
суальних рішень призводять до подальших затримок у провадженні. 
(див. рішення у справі «Efimenko v. Ukraine» від 18 липня 2006 р., 
№ 55870/00, п. 64).

66. Таким чином, Суд доходить висновку, що було порушено 
статтю 13 Конвенції з огляду на відсутність у національному зако-
нодавстві ефективного засобу юридичного захисту стосовно скарги 
заявниці щодо тривалості провадження її цивільної справи.

IV. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

67. У статті 41 Конвенції зазначено:



���

Тривалість судового провадження та тривалість виконання судових рішень

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»

A. ШКода

68. Заявниця вимагала 9 000 євро в якості відшкодування мо-
ральної шкоди.

69. Уряд зауважив, що вимога заявниці стосовно відшкодуван-
ня моральної шкоди була надмірною та необґрунтованою, і що виз-
нання порушення становитиме достатню справедливу сатисфакцію 
у справі.

70. Суд вважає цю вимогу надмірною. Однак, Суд вважає, що 
заявниця все ж зазнали моральної шкоди через надмірну тривалість 
цивільного провадження стосовно її звільнення. Суд, здійснюючи 
свою оцінку на засадах справедливості, відповідно до вимог стат-
ті 41 присуджує заявниці суму 2 100 євро у якості відшкодування 
моральної шкоди.

B. сУдові витрати

71. Заявниця також вимагала 200 гривень (33,3 євро) за поштові 
витрати та 2 000 гривень (333,3 євро) за оплату послуг адвокатові. 
Вона надала довідку, видану їй адвокатом, стосовно того, що остан-
ній надавав їй юридичну допомогу; однак, вона не змогла надати 
відповідні поштові рахунки.

72. Уряд зазначив, що надану довідку не може бути взято до ува-
ги, оскільки вона не є фінансовим документом. Більше того, він за-
значив, що заявниця не надала жодних доказів того, що їй надавали 
юридичну допомогу стосовно провадження у Суді. Нарешті, він за-
значив, що не було надано жодного документа, який би підтверджу-
вав вимоги заявниці щодо її поштових витрат.

73. Відповідно до практики Суду, заявник має право на від-
шкодування йому судових витрат, якщо буде видно, що вони були 
необхідними та фактично понесеними, а також обґрунтованими що-
до розміру.

74. З огляду на вимогу заявниці відшкодувати їй витрати, поне-
сені на оплату послуг адвоката, Суд зазначає, що заявниця ніколи 
не інформувала Суд про юридичне представництво. Зазначений ад-
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вокат не надав ніяких зауважень до Суду від імені заявниці. Отже, 
ця вимога має бути відхилена.

75. Однак, заявниця дійсно могла мати певні судові витрати, 
пов’язані з розглядом справи у Суді. З огляду на прецедентну практи-
ку Суду, та на інформацію з цього приводу, Суд присуджує заявниці 
суму в розмірі 100 євро (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Roman-
chenko v. Ukraine» від 22 листопада 2005 року, № 5596/03, п. 38).

C. пеня

76. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої 
мають бути додані три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що в цій справі було порушення пункту 1 стат-

ті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що в цій справі було порушення статті 13 Кон-

венції;
4. Постановляє, що:

(a) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач 
має сплатити заявниці 2 100 (дві тисячі сто) євро в якості компен-
сації моральної шкоди та 100 (сто) євро в якості компенсації судо-
вих витрат. Зазначені суми мають бути конвертовані в національну 
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу з 
урахуванням будь-якого податку, який може бути стягнуто;

(b) у разі невиплати чи несвоєчасної виплати державою-від-
повідачем заявниці належної суми, на неї нараховуватиметься пеня, 
яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського централь-
ного банку плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться згаданий 
вище тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку;

5. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою і повідомлено у письмовій формі 30 

листопада 2006 року, згідно з пунктами 2 і 3 правила 77 Реґламенту 
Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «КУХАРЧУК пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 10437/02)

Рішення

Страсбург 
10 серпня 2006 року

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

У справі «Кухарчук проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
пані С. Ботучарова,
п. В. Буткевич,
пані М. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
п. Дж. Боррего Боррего,
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пані Р. Ягер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 3 липня 2006 р., виносить таке 

рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою (№ 10437/02), по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином 
України Кухарчуком Юрієм Миколайовичем (далі — заявник) 26 
лютого 2002 року.

2. Інтереси заявника представляв п. В. Пілганчук, адвокат, який 
практикує в місті Києві. Уряд України (далі — Уряд) був представле-
ний уповноваженим — пані В. Лутковською.

3. 14 червня 2005 року Суд вирішив надіслати на комунікацію 
Уряду скаргу щодо тривалості провадження. Відповідно до п. 3 ст. 29 
Конвенції Суд вирішив, що прийнятність та суть скарги розгляда-
тимуться разом.

4. 1 квітня 2006 року дану справу було передано на розгляд не-
щодавно створеній п’ятій секції (п. 5 правила 25 і п. 1 правила 52).

ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник, 1958 року народження, проживає в місті Києві, Ук-
раїна.

6. У 1994 році пані С. отримала кредит від банку «Ажіо». Оскіль-
ки пані С. не сплатила кредит, у 1995 році банк продав її квартиру 
п. С. Останній продав цю квартиру пані Сб., яка, у свою чергу, про-
дала її п. Г. 22 січня 1997 року заявник придбав цю квартиру в п. Г.

7. У березні 1997 року заявник подав позов до Ватутинського 
районного суду м. Києва (далі – Ватутинський суд) щодо виселення 
пані С. та її неповнолітньої дитини з квартири. Пані С. подала зуст-
річний позов до суду, у якому просила визнати недійсними всі угоди 
про купівлю-продаж цієї квартири. Всі сторони угод про купівлю-
продаж були викликані для участі в судовому розгляді справи.
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8. 18 грудня 1997 року Ватутинський суд виніс рішення на ко-
ристь заявника і постановив виселити пані С. разом з її дитиною.

9. 25 лютого 1998 року відповідач подала клопотання про подов-
ження строку на касаційне оскарження. 2 березня 1998 року Вату-
тинський суд поновив строк, дійшовши висновку, що недотримання 
строку оскарження судового рішення відбулося не з вини відпові-
дача.

10. 1 квітня 1998 року Київський міський суд (далі – Київський 
суд) відхилив касаційну скаргу відповідача на судове рішення від 18 
грудня 1997 року.

11. 13 квітня 1999 року у відповідь на скаргу відповідача заступ-
ник Генерального прокурора України направив до президії Київсь-
кого суду протест щодо перегляду справи заявника. 26 квітня 1999 
року президія задовольнила протест, скасувала судові рішення від 
18 грудня 1997 року і від 1 квітня 1998 року і направила справу на 
новий розгляд. У постанові президії зазначалось, що суди нижчої 
інстанції допустились помилок в тлумаченні фактів і права щодо 
цієї справи.

12. 23 листопада 1999 року Ватутинський суд виніс рішення на 
користь заявника.

13. 24 грудня відповідач подала позов про подовження строку на 
подання касаційної скарги. 5 січня 2000 року Ватутинський суд на-
дав відповідачеві відстрочку, дійшовши висновку, що прострочення 
терміну оскарження судового рішення відбулося не з її вини.

14. 23 лютого 2000 року Київський суд скасував рішення від 23 
листопада 1999 року і направив справу на новий розгляд.

15. 9 лютого 2001 року Ватутинський суд ухвалив рішення не на 
користь заявника.

16. 23 лютого 2001 року заявник подав касаційну скаргу на рі-
шення від 9 лютого 2001 року. 12 березня 2001 року Ватутинський 
суд поновив заявникові строк для оскарження рішення, оскільки 
його не було своєчасно повідомлено про рішення від 9 лютого 2001 
року.

17. 11 квітня 2001 року Київський суд скасував рішення від 9 
лютого 2001 року і направив справу на новий розгляд на підставі 
того, що суд першої інстанції розглядав справу за відсутності пп. Г. 
і С., пані Сб. і третіх сторін у справі — п. А. та п. К., яких не було 
повідомлено про судове засідання.
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18. Рішеннями від 28 серпня і 26 вересня 2001 року Ватутинсь-
кий суд припинив розгляд позову заявника і зустрічного позову від-
повідача у зв’язку з неявкою сторін у судові засідання.

19. 7 березня 2002 року заявник подав касаційну скаргу до Вер-
ховного Суду України на рішення від 28 серпня 2001 року, про вине-
сення якого його було повідомлено 15 лютого 2002 року.

20. 20 лютого 2003 року Верховний Суд України скасував рішен-
ня від 28 серпня 2001 року і направив справу на новий розгляд на 
підставі того, що Ватутинський суд не повідомив заявника про дату 
і місце судового засідання, яке відбулось 28 серпня 2001 року.

21. 6 липня 2004 року Деснянський районний суд м. Києва 
(колишній Ватутинський суд) виніс рішення на користь заявника 
і постановив виселити пані С. разом з усіма іншими особами, які 
проживали у квартирі. Суд зазначив у рішенні, що заявник придбав 
квартиру на законних підставах.

22. 4 серпня 2004 року відповідач оскаржила рішення від 6 
липня 2004 року. 25 серпня 2004 року Деснянський районний суд 
м. Києва надав відповідачеві відстрочку для усунення недоліків її 
апеляційної скарги.

23. У невизначену дату відповідач подала до того самого суду 
виправлений варіант своєї апеляційної скарги.

24. 9 листопада 2004 року Київський міський апеляційний суд 
відхилив апеляційну скаргу відповідача на судове рішення від 6 
липня 2004 року.

25. 14 квітня 2005 року палата у складі трьох суддів Верховного 
Суду України відмовила в задоволенні касаційної скарги.

ПРАВО

І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

26. Заявник скаржився, що тривалість судового розгляду його 
справи не відповідає вимозі «розумного строку», як передбачається 
п. 1 статті 6 Конвенції, і яка у відповідній частині передбачає на-
ступне:

«Кожен має право на справедливий... розгляд його справи... судом, вста-
новленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру...»
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а. прийнятність

27. Суд дійшов висновку, що дана скарга не є очевидно не-
обґрунтованою, як це визначається п. 3 статті 35 Конвенції. Суд 
також зазначив, що скарга не є неприйнятною до розгляду за будь-
яких інших підстав. Таким чином, її слід вважати прийнятною до 
розгляду Судом.

B. Щодо сУті

1. період, який береться до уваги

28. Уряд зазначив, що період, який слід брати до уваги, почи-
нається з 11 вересня 1997 року, коли Україною було визнано право 
на подання індивідуальної заяви до Суду, і закінчується 14 квітня 
2005 року, коли Верховний Суд України відхилив касаційну скаргу 
відповідача.

29. Заявник стверджував, що період розпочався з 21 березня 1997 
року, коли він подав свою скаргу до національного суду.

30. Суд зауважив, що судовий розгляд справи розпочався у бе-
резні 1997 року і закінчився у квітні 2005 року. Загальна тривалість 
становила приблизно сім років, за виключенням періоду з 1 квітня 
1998 року по 26 квітня 1999 року, коли справа не розглядалась су-
дами. Суд нагадав, що Конвенція набула чинності для України 11 
вересня 1997 року і, таким чином, період, розгляд якого входить до 
компетенції Суду згідно з правилом ratione temporis, складає шість 
років і вісім місяців.

2. розумність тривалості судового розгляду

31. Уряд не погодився із скаргами заявника, зауваживши, що у 
справі не було значного періоду бездіяльності, за які відповідаль-
ність несе держава. На думку Уряду, заявник та відповідач були від-
повідальними за деякі періоди затримки під час судового розгляду 
справи, оскільки вони декілька раз оскаржували рішення, не дотри-
муючись встановленого судами строку (див. пп. 9, 13, 16, 19 і 22). 
Уряд також зазначив, що два судових засідання було перенесено у 
зв’язку з неявкою заявника. Уряд підкреслив, що складність цієї 
справи була обумовлена вищезгаданими обставинами.

32. Заявник не погодився з цим.
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33. Суд нагадав, що розумність тривалості судового розгля-
ду слід оцінювати з огляду на обставини справи, а також брати до 
уваги наступні критерії: складність справи, поведінку заявника і 
відповідних державних органів, а також важливість предмету спору 
для заявника (див., поміж іншого, справу Frydlender v. France [GC], 
№ 30979/96, п. 43, ЄКПЛ 2000-VII).

34. Щодо питання складності даної справи, то Суд зазначив, що 
воно стосується права власності на квартиру, і національним судам 
слід було встановити, чи на законних підставах продав банк квар-
тиру третім особам (див. вище п. 6). Суди не призначили жодної 
експертизи і приймали свої рішення переважно на підставі пись-
мових свідчень сторін. Хоча справу і можна було вважати дещо уск-
ладненою з огляду на подання зустрічного позову відповідачем, Суд 
зауважив, що зустрічний позов було подано невдовзі після подання 
позову заявником, і стосувався він того ж самого питання. Таким 
чином, Суд дійшов висновку, що предмет спору у даній справі не 
можна вважати вкрай складним.

35. Щодо тверджень Уряду стосовно вини заявника в деяких за-
тримках судового розгляду, то Суд зауважив, що, оскільки заявника 
не було своєчасно повідомлено про судові рішення від 9 лютого та 
від 28 серпня 2001 року, то він не міг своєчасно їх оскаржити. Суд 
також зазначив, що згідно з твердженнями національних судів про-
пущення строку оскарження судових рішень від 18 грудня 1997 року 
і від 23 листопада 1999 року відбулося не з вини відповідача. Суд 
також зауважив, що Уряд не вказав дати судових засідань, на які 
заявник начебто не з’явився, або не представив жодних доказів, які 
б підтверджували це твердження Уряду.

36. Навіть припускаючи, що деякі періоди затримки судового 
розгляду мали місце з вини заявника, Суд дійшов висновку, що три-
валий процес судового розгляду був значною мірою обумовлений 
неодноразовими направленнями справи на новий розгляд. Хоча до 
компетенції Суду не входить аналіз права судової практики націо-
нальних судів, він зауважив, що, оскільки розгляд справи зазвичай 
призначається внаслідок помилок, зроблених судами нижчої інстан-
ції, неодноразове звернення до цієї процедури впродовж судового 
розгляду однієї справи вказує на значну неефективність юридичної 
системи (справа «Wierciszewska v. Poland», № 41431/98, п. 46, 25 лис-
топада 2003 року).
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37. Загалом, зважаючи на обставини цієї справи, Суд дійшов 
висновку, що мала місце необґрунтована тривалість судового роз-
гляду справи заявника.

38. Відповідно, мало місце порушення п. 1 статті 6 Конвенції.

ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ 
І СТАТТІ 1 ПЕРШОгО ПРОТОКОлУ ДО КОНВЕНЦІЇ

39. Заявник також посилався на статтю 13 Конвенції і статтю 1 
Першого протоколу до Конвенції з огляду на його скаргу щодо не-
обґрунтованої тривалості судового розгляду справи.

40. Беручи до уваги свої висновки щодо п. 1 статті 6 (див. пп. 36 
і 37 вище), Суд дійшов висновку, що ця скарга є прийнятною до роз-
гляду, проте вважає, що потреба вирішувати, чи мало у цій справі 
місце порушення статті 13 Конвенції або статті 1 Першого протоко-
лу до Конвенції, відсутня (див. «Zanghi v. Italy», судове рішення від 
19 лютого 1991 року, серії А № 194-С, ст. 47, п. 23).

IІІ. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

41. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

а. ШКода

42. Заявник просив 73 835 грн. як компенсацію матеріальної 
шкоди, що відповідає сумі, яку заявник міг би отримати у разі пере-
дачі в оренду зазначеної квартири. Він також вимагав виплати ком-
пенсації в розмірі 30 000 грн. як відшкодування моральної шкоди.

43. Уряд зазначив, що вимоги заявника були необґрунтованими.
44. Суд не знаходить причинного зв’язку між розміром заяв-

леного відшкодування матеріальної шкоди та констатованим пору-
шенням і, таким чином, відхиляє цю вимогу. Проте Суд дійшов 
висновку, що заявник зазнав моральних збитків. Об’єктивно оці-
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нюючи ситуацію, Суд присуджує йому 600 євро з огляду на завдану 
моральну шкоду.

B. сУдові витрати

45. Заявник також просив 9 690 грн. за витрати на провадження 
в Суді.

46. Уряд не погодився з цим.
47. Згідно з прецедентною практикою Суду заявник має пра-

во на відшкодування витрат тільки в разі, якщо буде представлено 
докази того, що ці витрати були необхідні, фактично мали місце, а 
також були обґрунтованими щодо свого розміру. У цій справі Суд, 
враховуючи інформацію, яку йому було надано, та вказаний вище 
критерій, вважає за потрібне присудити заявникові 600 євро як від-
шкодування за витрати.

C. пеня

48. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої 
мають бути додані три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує скаргу прийнятною;
2. Постановляє, що в цій справі мало місце порушення пункту 1 

статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що недоцільно проводити окремий розгляд 

скарги заявника щодо порушення статті 13 Конвенції і статті 1 Пер-
шого Протоколу;

4. Постановляє, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-

ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач 
має сплатити заявникові суму, що складає 600 євро (шістсот євро), 
як компенсацію за нематеріальну шкоду та 600 євро (шістсот євро) 
на відшкодування судових витрат, плюс суму будь-якого податку, 
який може бути стягнуто з заявника. Валюта платежу має бути кон-
вертована в національну валюту держави-відповідача на день здійс-
нення платежу;
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(b) у разі невиплати чи несвоєчасної виплати державою-відпові-
дачем належної заявнику суми, на неї нараховуватиметься пеня, яка 
дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку, плюс три відсотки з часу, коли закінчиться вищезгаданий 
тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку;

5. Відхилив решту вимог заявника щодо справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою і повідомлено у письмовому вигляді 
10 серпня 2006 року згідно з пп. 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «дУльСьКиЙ пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 61679/00)

Рішення

Страсбург 
1 червня 2006 року

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

У справі «Дульський проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
пані С. Ботучарова,
п. К. Юнґвірт
п. В. Буткевич,
пані M. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
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пані Р. Ягер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 9 травня 2006 р., виносить таке 

рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою (№ 61679/00) проти України, по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) громадянином 
України, п. Іваном Івановичем Дульським (далі – заявник), 29 груд-
ня 1999 року.

2. Уряд України (далі – Уряд) представляла його уповноваже-
ний – пані В. Лутковська.

3. 15 січня 2002 року Суд вирішив направити заяву на комуні-
кацію з Урядом. Відповідно до п. 3 статті 29 Конвенції, Суд вирішив 
розглянути питання щодо прийнятності та суті заяви разом.

4. 1 квітня 2006 року заяву було направлено до нещодавно ство-
реної п’ятої секції (п. 5 Правила 25 і п. 1 Правила 52).

ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1926 році і мешкає у м. Ялті. Заявник 
страждає на хвороби, результатом яких є найвища ступінь недієз-
датності, серед яких артеріальна гіпертензія, склероз церебральних 
судин та циркуляторна енцефалопатія. У 1988 році державні органи 
надали заявникові спеціально обладнаний автомобіль для того, щоб 
полегшити його пересування.

а. початоК справи

6. 9 червня 1997 року автомобіль заявника було ушкоджено в 
результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля, 
яким керувала пані Ф.

7. Того ж дня офіцер ДАІ склав протокол, зазначивши, що заяв-
ник є винним у вчинені дорожньо-транспортної пригоди і порушив 
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адміністративне провадження проти нього. 19 червня 1997 року за-
ступник начальника відділу міліції м. Ялти закрив провадження за 
відсутності вини.

8. 12 липня 1997 року той самий офіцер ДАІ визнав, що пані Ф. 
є винною у вчинені дорожньо-транспортної пригоди й призначив їй 
штраф у розмірі 40,00 грн.1

9. 26 серпня 1997 року Ялтинський міський суд скасував про-
токол від 12 липня 1997 року і зобов’язав міліцію провести подаль-
ше розслідування справи. Він зауважив, що міліція при прийнятті 
рішення керувалась висновками, що були зроблені людиною, ком-
петентність якої давати офіційну експертну оцінку не була пере-
вірена.

10. 25 вересня 1997 року міліція підготувала інший протокол, 
в якому вони повторювали свої висновки, зроблені 12 липня 1997 
року. Міліція, однак, не могла порушити адміністративне провад-
ження проти пані Ф. у зв’язку зі спливом строків давності.

B. перШий етап провадження

11. У липні 1997 року заявник звернувся до Ялтинського місь-
кого суду (далі – Ялтинський суд) з позовом до пані Ф., вимагаючи 
компенсації. Заявник стверджував, що йому було завдано матеріаль-
ної та нематеріальної шкоди в результаті дорожньо-транспортної 
пригоди. Відповідно до тверджень заявника, його автомобіль став 
непридатним для користування і його було знято з реєстрації.

12. 22 серпня та 5 вересня 1997 року справу було відкладено до 
отримання результатів розгляду адміністративної справи пані Ф., 
яку було порушено в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

13. 11 вересня 1997 року заявник оскаржив це процесуальне рі-
шення від 5 вересня 1997 року до Верховного Суду Автономної Рес-
публіки Крим (далі – АРК).

14. 6 жовтня 1997 року Верховний Суд АРК відхилив скаргу за-
явника.

15. У листопаді 1997 року Ялтинський суд відхилив клопотан-
ня відповідача щодо проведення експертизи дорожньо-транспортної 
пригоди.

16. 3 грудня 1997 року заявник доповнив свої попередні вимоги.

1 Приблизно 7, 00 євро
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17. 5 грудня 1997 року вирішив справу на користь заявника і 
зобов’язав пані Ф. сплатити йому компенсацію у розмірі 1,641 грн.2

18. 19 січня 1998 року Верховний Суд АРК відклав розгляд ка-
саційної скарги відповідача у зв’язку з тим, що заявник не з’явився 
на слухання справи.

19. 9 лютого 1998 року Верховний Суд АРК скасував рішення 
суду першої інстанції і направив справу на новий розгляд.

20. 17 квітня 1998 року Ялтинський суд призначив експертизу 
дорожньо-транспортної пригоди за рахунок відповідача та відклав 
розгляд справи.

21. 29 вересня 1998 року Ялтинський суд отримав висновок ек-
спертизи.

22. 16 жовтня 1998 року суд відклав слухання у справі у зв’язку 
із хворобою заявника.

23. 4 листопада 1998 року заявник подав клопотання до суду про 
відвід судді, який розглядав справу.

24. 5 листопада 1998 року справу було передано на розгляд іншо-
го судді того ж суду.

25. 1 грудня 1998 року слухання у справі було відкладено за кло-
потанням заявника.

26. 2 грудня 1998 року суд розглянув конретні обставини справи 
та відклав слухання до 10 грудня 1998 року.

27. 10 грудня 1998 року суд переніс слухання на 12 січня 1999 
року для того, щоб відповідач мав можливість ознайомитись з ма-
теріалами справи.

28. 10 грудня 1998 року заявник подав клопотання про відвід 
судді, який розглядав справу.

29. 12 січня 1999 року суд відхилив скаргу заявника стосовно 
відводу судді.

30. Того самого дня він частково задовольнив позовні вимоги 
заявника та зобов’язав пані Ф. сплатити йому 620,50 грн. За завда-
ну йому моральну шкоду. Суд вирішив, спираючись на висновки 
експертизи, що сторони рівною мірою відповідальні за дорожньо-
транспортну пригоду.

31. 15 січня 1999 року заявник звернувся до суду з клопотанням 
відкласти розгляд справи у зв’язку із його хворобою.

32. 15 березня 1999 року Верховний Суд АРК скасував рішення 
Ялтинського суду і направив справу на новий розгляд.

2 Приблизно 266, 00 євро
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33. 19 серпня 1999 року слухання у Ялтинському суді відкладено 
у зв’язку із хворобою судді.

34. 13 вересня 1999 року Голова Ялтинського суду передав спра-
ву іншому судді.

35. 19 жовтня 1999 року пані Ф. подала зустрічний позов, вима-
гаючи компенсації. Пані Ф. стверджувала, що вона зазнала мораль-
ної трамви в результаті дорожньо-транспортної пригоди і вимушена 
пройти курс лікування в психіатричній клініці. Далі вона стверджу-
вала, що заявник навмисно повідомив третій особі інформацію про 
її хворобу, про яку він дізнався під час розгляду справи.

36. 25 жовтня 1999 року заявник у другий раз змінив свої вимо-
ги. Він просив більшої суми відшкодування.

37. 10 грудня 1999 року виконуючий обов’язки заступника Голо-
ви Верховного Суду АРК передав справу до Алуштинського міського 
суду (далі – Алуштинський суд).

38. 3 лютого 2000 року Алуштинський суд призначив іншу ек-
спертизу дорожньо-транспортної пригоди за рахунок заявника і зу-
пинив провадження у справі.

39. 27 березня 2000 року Верховний Суд АРК відмовив у задово-
ленні касаційної скарги заявника на ухвалу суду від 3 лютого 2000 
року.

40. 14 червня 2000 року Верховний Суд АРК повідомив заявни-
ка, що клопотання про перегляд ухвали від 3 лютого 2000 року в 
порядку нагляду було відхилено.

41. 26 червня 2000 року Алуштинський суд надіслав матеріали 
справи на експертизу, яку не було проведено, оскільки заявник не 
мав можливості заплатити за неї.

42. 16 січня 2001 року справу було повернено до Алуштинського 
суду.

43. 6 лютого 2001 року суд відклав слухання справи у зв’язку з 
тим, що заявник не з’явився.

44. 22 лютого 2001 Алуштинський суд залишив справу без роз-
гляду у зв’язку із неявкою сторін у судове засідання.

45. 9 квітня 2001 року Верховний Суд АРК скасував рішення 
Алуштинського суду від 22 лютого 2001 року та передав справу на 
новий розгляд. Він звернув увагу на відсутність документально під-
тверджених доказів у матеріалах справи, які б свідчили, що заявника 
дійсно викликали на слухання у справі 22 лютого 2001 року.

46. Слухання, призначені на 6 серпня та 1 жовтня 2001 року, бу-
ли відкладені у зв’язку із клопотанням заявника, в якому він вима-
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гав участі пана Ф., чоловіка відповідача, як співвідповідача у справі 
та заперечував проти проведення слухань у відсутності останнього.

47. 15 жовтня 2001 року суд розглянув обставини справи та пере-
ніс слухання до отримання додаткових документів.

48. 12 листопада 2001 року суд, беручи до уваги клопотання від-
повідачів, проти якого заперечував заявник, призначив проведення 
судово-медичної експертизи психічного стану пані Ф. та зупинив 
розгляд справи.

49. 5 лютого 2002 року експертизу було проведено.
50. 25 лютого 2002 року суд переніс розгляд справи у зв’язку з 

тим, що відповідачі не з’явились.
51. 12 березня 2002 року суд розглянув обставини справи.
52. 14 березня 2002 року суд виніс рішення, яким він відхилив 

позов заявника та зустрічний позов відповідача. Посилаючись на ре-
зультати експертизи 1998 року, суд визнав, що сторони рівною мірою 
відповідальні за дорожньо-транспортну пригоду.

53. 24 квітня 2002 року суд вніс певні редакційні зміни у рішен-
ня від 14 березня 2002 року.

54. 27 травня 2002 року Апеляціний суд АРК залишив рішення 
суду першої інстанції без змін.

55. 19 вересня 2002 року той самий суд подовжив заявникові 
строк подачі касаційної скарги.

56. 28 травня 2003 року Верховний Суд України встановив, що 
заявник не дотримався всіх формальностей, передбачених процеду-
рою подання касаційної скарги, відмовив у прийнятті скарги заяв-
ника.

57. 2 липня 2003 року Алуштинський суд надав заявникові час 
для виправлення недоліків касаційної скарги.

58. 17 липня 2003 року заявник подав до Алуштинського суду 
виправлену касаційну скаргу.

59. 1 лютого 2005 року Верховний Суд України відхилив каса-
ційну скаргу заявника як необґрунтовану.

C. дрУГий період провадження

60. У липні 1999 року заявник подав скаргу прокуророві, у якій 
він стверджував, що 12 липня 1999 року його побив голова Ялтинсь-
кого суду, п. Р.
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61. 17 серпня 2000 року прокурор міста Ялти відмовив у від-
критті кримінальної справи, вирішив, що вищезазначена скарга є 
необґрунтованою.

62. 20 жовтня 2004 року прокуратура АРК скасувала постанову 
від 17 серпня 2000 року та призначила подальше розслідування за 
скаргою заявника.

63. 10 листопада 2004 року прокуратура міста Ялти відмовилась 
розпочати кримінальне розслідування у справі, не знайшовши фак-
тичного підтвердження тверджень заявника.

64. Заявник не оскаржив постанову від 10 листопада 2004 року 
у національному суді.

ПРАВО

І. мЕЖІ РОзглЯДУ СПРАВИ

65. Суд зауважує, що після направлення справи на комунікацію 
державі-відповідачу, заявник подав нові скарги, стверджуючи, що 7 
липня 2004 року п. Ф., співвідповідач у першому періоді проваджен-
ні, побив його, а державні органи влади не порушили кримінальну 
справу.

66. На думку Суду, нові скарги не є уточненням первісної за-
яви заявника до Суду, яка була подана приблизно на п’ять років 
раніше і щодо якої сторони надали свої зауваження. Таким чином, 
Суд вважає, що недоречно зараз розглядати ці питання окремо (див. 
рішення у справі «Піряник проти України», № 75788/01, п. 20, від 19 
квітня 2005 року).

ІІ. СКАРгИ ЩОДО ТРИВАлОСТІ 
ПЕРШОгО ПЕРІОДУ ПРОВАДЖЕННЯ

67. Заявник скаржився, що тривалість першого періоду провад-
ження суперечила вимозі «розумного строку», яка передбачена п. 1 
статті 6 Конвенції, що передбачає таке:

«Кожна людина при визначені її громадянських прав і обов’язків ..., має 
право на справедливий і відкритий розгляд впродовж розумного стро-
ку незалежним і безстороннім судом...»
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а. прийнятність

68. Уряд стверджував, що тривалість провадження у цій справі 
не була нерозумною, а також не було значних затримок, які можна 
було б віднести на рахунок національних органів влади. Зокрема, 
він стверджував, що з вини заявника затримки у розгляді справи 
мали місце.

69. Уряд стверджував, що періоди з 17 квітня до 29 вересня 1998 
року, з 26 червня 2000 року до 16 січня 2001 року, та з 12 листопада 
2001 року до 5 лютого 2002 року мають бути виключені із загаль-
ного періоду провадження у сенсі п.1 статті 6 Конвенції, оскільки 
провадження протягом цих періодів було зупинено до отримання 
результатів експертизи.

70. Заявник не погодився.
71. Суд не погоджується з позицією Уряду, що періоди, протягом 

яких провадження було зупинено до отримання висновків експерти-
зи, мають бути виключені із загального періоду, який розглядається. 
Експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або 
оцінки фактичних обставин справи і, тому, складає невід’ємну час-
тину судової процедури. Більше того, Суд вирішує питання щодо от-
римання додаткових доказів та встановлює строк для її отримання. 
Відповідно, сам факт, що провадження було зупинено, не виключає 
період, які розглядаються із загальної тривалості провадження, ро-
зумність якої Суд розглядатиме нижче.

72. Суд зазначає, що провадження у справі почалось у липні 1997 
року і закінчилось у лютому 2005 року. Його загальна тривалість 
складає практично сім років і сім місяців. Суд нагадує, що Кон-
венція набула чинності для України 11 вересня 1997 року і, таким 
чином, період, який підпадає під компетенцію Суду ratione temporis 
складає сім років і п’ять місяців.

73. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у сенсі 
п. 3 статті 35 Конвенції. Він далі зазначає, що скарга не є неприй-
нятною за будь-якої іншої причини. Тому, вона є прийнятною.

B. Щодо сУті

74. Суд нагадує, що «розумний строк» провадження має бути 
оцінений відповідно до обставин справи та наступних критеріїв: 
складність справи, поведінка заявника та компетентних держав-
них органів, а також, важливість предмету спору для заявника (див. 
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серед інших «Фридлендер проти Франції» [GC], № 30979/96, п. 43, 
ECHR 2000-VI).

а. складність справи

75. Суд зазначає, що спір, який розглядається, стосувався дорож-
ньо-транспортної пригоди, в якій було задіяні тільки два автомобілі 
і в результаті якої жодна сторона не була травмована. Національні 
суди мали встановити особу відповідальну за дорожньо-транспорт-
ну пригоду та призначити суму відшкодування постраждалій особі. 
Вони приймали рішення у справі на підставі двох експертних звітів, 
висновки яких були достатньо зрозумілі для того, щоб уникнути 
суперечливих тлумачень. Хоча, справа в деякій мірі ускладнювалась 
зустрічним позовом відповідача, вона не потребувала багато часу для 
вирішення. Таким чином, Суд дійшов висновку, що предмет судово-
го розгляду у справі не може вважатись надто складним.

б. поведінка заявника

76. Відповідно до тверджень уряду, заявник двічі не з’явився на 
слухання справи у зв’язку із захворюванням, тричі вимагав відкла-
дення слухань, вносив зміни у свої первісні вимоги та двічі подавав 
заяви про відвід суддів, а також оскаржив два рішення судів пер-
шої інстанції. Заявник за відсутністю поважних причин також не 
з’явився на слухання, які відбувались 6 та 22 лютого 2001 року. Уряд 
далі зазначив, що затримка провадження у справі з 3 лютого 2000 
року по 16 січня 2001 року була спричинена оскарженням заявником 
рішення Алуштинського суду про призначення другої експертизи, 
яку заявник не оплатив. За таких обставин, Уряд стверджував, що 
заявника можна вважати як такого, що не зацікавлений у швидкому 
розгляді його справи.

77. Заявник не погодився.
78. Суд зазначає, що заявникові на час подання його першого 

позову, було більше семидесяти років і він мав серйозні захворю-
вання, і з цих причин він не відвідував та вимагав відкладення де-
кількох слухань. Таким чином, заявник у деякій мірі є відповідаль-
ним за тривалість провадження. У цьому контексті Суд зазначає, 
що заявник не брав участі у слуханні, що відбулось 22 лютого 2001 
року, окільки він не отримав повідомлення, що було підтверджено 
Верховним Судом АРК.
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79. Окрім того, Суд стверджує, що дворазова зміна суми відш-
кодування за позовами заявника не вплинула на загальну тривалість 
провадження у справі. Також, Суд зазначає, що провадження не бу-
ло значною мірою затягнуте у зв’язку із клопотаннями заявника про 
відвід суддів, оскільки одне із цих клопотань було задоволено про-
тягом дня, а інше було розглянуто приблизно за місяць.

80. Відповідно до твердження уряду, що заявник несе відпові-
дальність за затримку у розгляді справи протягом року (3 лютого 
2000 – 16 січня 2001), Суд зазначає, що на слуханні 3 лютого 2000 
року заявник виступав проти проведення експертизи, призначеної 
судом у той самий день, стверджуючи, що остання може затягну-
ти провадження, і вимагав від суду розглянути справу за наявними 
доказами. Пізніше він оскаржив рішення суду про призначення ек-
спертизи до вищестоящих судів. Оскільки другу експертизу так і не 
було проведено і суди при винесені рішення спиралися на висновки 
першої експертизи, Суд має сумніви щодо необхідності проведення 
другої експертизи взагалі. Окрім того, із касаційної скарги вбачаєть-
ся, що він оскаржував рішення про проведення другої експертизи 
з метою прискорення провадження у справі, аніж її затримки. Та-
ким чином, не можна стверджувати, що заявник зловживав своїми 
процесуальними правами; скоріше, він здійснював законну проце-
суальну діяльність, відстоюючи свої вимоги. Отже, Суд не поділяє 
думку уряду стосовно того, що заявник несе відповідальність за таку 
затримку в розгляді справи.

81. У той же час, Суд зазначає, що заявник оскаржив рішення 
від 12 січня 1999 року та 14 березня 2002 року. Касаційний суд за-
довольнив його апеляційну скаргу щодо раніше винесених рішень, 
та поновив розгляд справи, в той же час його апеляційні скарги на 
останнє рішення суду було відхилено. У зв’язку із цим, Суд нагадує, 
що хоча сторона у цивільному провадженні не може бути звину-
вачена у використанні доступних їй засобів, передбачених націо-
нальним законодавством з метою захисту своїх інтересів, вона має 
передбачати, що як наслідок затримується провадження у розгляді 
справи (див. рішення у справі «Малитська-Васовська проти Польщі», 
№ 41413/98, 5 квітня 2001 року). Тому, можна визнати, що оскар-
жуючи судове рішення від 14 березня 2002 року, заявник посприяв 
затримці у розгляді справи, яка далі збільшилась, коли заявник був 
вимушений повторно подати касаційну скаргу до суду в зв’язку із 
недотриманням процесуальних вимог і її подачі. Однак, навряд чи 
можна вбачати провину заявника в тому, що розгляд справи було 
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затягнуто в результаті його скарги на рішення суду від 12 січня 1999 
року, оскільки це рішення було скасовано Верховним Судом АРК.

82. Доводи зазначені вище, дають можливість Суду дійти вис-
новоку, що хоча деякі періоди затримки у розгляді справи можуть 
бути віднесені на рахунок заявника, Суд не має доказів для вста-
новлення, що провадження у справі було тривалим виключно через 
поведінку заявника або тому, що значна тривалість розгляду справи 
мала місце за його вини.

в. важливість предмета спору для заявника

83. Суд зазначає, що на національному рівні заявник просив від-
шкодування за пошкодження автомобіля, наданого йому державою, 
що було обумовлено станом його здоров’я, і яким він нібито не може 
більше користуватись у зв’язку із дорожньо-транспортною пригодою, 
яка сталась у 1997 році. Таким чином, Суд вважає, що провадження 
у справі мало для нього безспірно велике значення, особливо, якщо 
брати до уваги той факт, що заявникові було більше семидесяти років, 
коли він уперше подав позов до суду. Відповідно, важливість предме-
та спору для заявника полягала у швидкому розгляді його позову.

г. поведінка національних органів влади

84. Уряд стверджує, що національні органи не несли відпові-
дальності за будь-які затримки у розгляді справи.

85. Суд не погоджується із твердженнями Уряду і посилається 
на факти, зазначені у пункті 80, які вказують на те, що судові органи 
були відповідальні за затримку в розгляді справи приблизно протя-
гом одного року. Суд також вважає, що були й інші періоди затрим-
ки у розгляді справи, відповідальність за які несуть судові органи. 
Серед них дві затримки приблизно по три місяці кожна, коли ма-
теріали справи було передано на розгляд суду першої інстанції, один 
раз, коли Верховний Суд АРК скасував рішення від 12 січня 1999 р. 
та 22 лютого 2001 р. і суд першої інстанції не призначив слухання, а 
також період, що складає один рік, протягом якого касаційна скарга 
заявника знаходилась на розгляді у Верховному Суді України.

86. Більше того, Суд нагадує, що компетенція саме національ-
них судів полягає в тому, щоб провадження у справах здійснювались 
у швидкий та ефективний спосіб. Однак, на думку Суду, національ-
ні суди не діють належним чином, беручи до уваги вік заявника та 
стан його здоров’я.
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87. У підсумку, беручи до уваги обставини цієї справи, загаль-
ний період провадження та те, що справа була тричі переглянута, 
Суд дійшов висновку, що при розгляді справи заявника була допу-
щена нерозумна затримка.

88. Отже, було порушено п. 1 статті 6 Конвенції.

ІІІ. ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

89. Заявник стверджує, що 12 липня 1999 року його побив Голова 
Ялтинського суду, пан Р., і національні органи влади не здіснили роз-
слідування справи. Таким чином, заявник посилається на п. 2 стат-
ті 7 Конвенції. По суті він скаржиться за ст. 3 та ст. 13 Конвенції.

90. Уряд стверджував, що скарга заявника була неприйнятною, 
оскільки він не вичерпав усіх національних засобів захисту. Зокре-
ма, він не оскаржив у національних судах постанову від 10 листопада 
2004 року, якою прокуратура міста Ялти відхилила заяви заявника 
в національних судах. Уряд далі стверджував, що прокуратура здій-
снила відповідне розслідування і належним чином встановила від-
сутність доказів тверджень заявника.

91. Суд зауважує, що заявник має законне право оскаржити пос-
танову прокуратури в національних судах, оскільки в останніх до-
статньо компетенції, щоб розібратись у суті скарги заявника. Однак 
заявник не скористався цим засобом юридичного захисту. Він також 
не вчинив ніяких дій для того, щоб показати, що подальше вико-
ристання національних засобів захисту було безперспективним (див. 
рішення у справі «Афанасьєв проти України», № 38722/02, п.п. 75-77 
від 5 квітня 2005 року). Суд, відповідно, погоджується з Урядом у 
тому, що не можна вважати заявника таким, що скористався всіма 
засобами юридичного захисту, наданих йому українським законо-
давством. З цього випливає, що цю частину заяви має бути відхиле-
но відповідно до п.п.1 та 4 статті 35 Конвенції.

IV. ІНШІ СКАРгИ

92. Заявник далі скаржився, посилаючись на п. 1 статті 6 Кон-
венції, на результат і несправедливість першого періоду провад-
ження.
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93. Суд зазначає, що ця скарга відноситься до справ так зва-
ної «четвертої інстанції», оскільки несправедливість у провадженні 
справи не може бути встановлена і винесені судові рішення не були 
ані довільними, ані явно необґрунтованими. Заявник скористався 
своїм правом на змагальний розгляд справи за участю зацікавлених 
сторін та мав можливість надати всі необхідні аргументи для захисту 
своїх інтересів, які були належним чином розглянуті судом. Таким 
чином, цю частину заяви має бути відхилено як таку, що явно не-
обґрунтована відповідно до п.п. 3 і 4 статті 35 Конвенції.

94. Заявник скаржився на порушення статті 14 (заборона диск-
римінації) та Статті 17 (заборона зловживання правами) Конвенції 
стосовно тривалості першого періоду провадження.

95. Суд визнає, що ця частина заяви є в цілому безпідставною і 
тому, має бути відхилена як така, що є явно необґрунтованою від-
повідно до п.п. 3 і 4 статті 35 Конвенції.

V. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

96. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторо-
ни передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, на-
дає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

а. ШКода

97. Заявник просив відшкодувати 4 000 доларів США (приблизно 
3 355 євро) за завдану матеріальну шкоду. Ця сума покриває вартість 
автомобіля, який заявник планував купити замість автомобіля, що 
зазнав напоправних ушкоджень в результаті дорожньо-транспортної 
пригоди. Також, він просив відшкодувати завдану йому нематеріаль-
ну шкоду, у розмірі 1000 доларів США (приблизно 840 євро).

98. Уряд не погодився з такими вимогами. Він стверджував, що 
не було причинного зв’язку між зазначеним порушенням та зазна-
ченою сумою відшкодування. Він також наголошував, що встанов-
лення порушення могло би встановити достатньо справедливу сатис-
факцію стосовно будь-якої моральної шкоди.



�00

Тривалість судового провадження та тривалість виконання судових рішень

99. Суд погоджується з Урядом у тому, що неможливо знайти 
будь-який зв’язок між встановленим порушенням та сумою ма-
теріальної шкоди; що вимагається заявником. Суд, таким чином, 
відхиляє цю вимогу. Однак Суд погоджується, що заявник вочевидь 
зазнав моральної шкоди і вважає вимогу заявника про виплату йому 
840 євро обґрунтованою.

B. сУдові витрати

100. Щодо цього заявник не вимагав відшкодування. Суд, та-
ким чином, нічого не присуджує.

с. пеня

101. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гра-
ничної позичкової ставки Європейського Центрального Банку, до 
якої мають бути додані три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує, що скарга щодо надмірного строку провадження у 
справі є прийнятною, а решта вимог є неприйнятними.

2. Постоновляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
3. Постоновляє:

(а) що держава-відповідач має сплатити заявникові протягом 
трьох місяців від дати, коли рішення набуде статусу остаточного від-
повідно до п. 2 статті 44 Конвенції, 840 євро (вісімсот сорок євро) на 
відшкодування немайнової шкоди та суму будь-якого податку, який 
може бути стягнутий;

(б) що після зазначених вище трьох місяців до сплати належ-
ної заявникові суми на неї нараховуватиметься пеня, яка дорівнює 
граничній позичковій ставці Європейського Центрального Банку 
плюс три відсотки

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатис-
факції.
Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 1 червня 2006 
року, відповідно до пп. 2 і 3 Правила 77 Регламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «СІлІН пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 23926/02)

Рішення

Страсбург 
13 липня 2006 року

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

У справі «Сілін проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт
п. В. Буткевич,
пані М. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
п. Дж. Боррего Боррего,
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пані Р. Ягер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 19 червня 2006 р., виносить таке 

рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою № 23926/02, яку подали до Суду 
14 червня 2002 року проти України відповідно до статті 34 Конвенції 
про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвен-
ція) громадяни України, пани Сергій Миколайович та Костянтин 
Миколайович Силіни («заявники»).

2. Заявників представляла їх мати, пані Т. Сіліна. Уряд України 
(далі – Уряд) був представлений його уповноваженим – пані В. Лут-
ковською.

3. 23 червня 2005 року Суд вирішив направити Уряду держави-
відповідача скаргу щодо тривалості цивільного провадження. Від-
повідно до пункту 3 статті 29 Конвенції Суд вирішив розглядати 
питання щодо суті та прийнятності заяви разом.

4. 1 квітня 2006 року ця справа була передана до новоствореної 
П’ятої секції (правило 25 пункт 5 та правило 52 пункт 1).

ФАКТИ

5. Заявники, пан Сергій Миколайович Силін, 1982 р.н. та п. Кос-
тянтин Миколайович Силін, 1985 р.н. є братами, проживають у місті 
Запоріжжі, Україна.

6. У вересні 1997 року право на проживання у квартирі держав-
ної форми власності, де проживав батько заявників до своєї смерті 
(29 грудня 1996 року), перейшло до пана С.

A. цивільне провадження

7. 2 грудня 1997 року заявники звернулися до Ленінського район-
ного суду міста Запоріжжя (далі – Ленінський районний суд) з позо-
вом до ВАТ «Запоріжсталь», Запорізької міської державної адмініст-
рації та пана С. Заявники вимагали визнати їх право на проживання 
у спірній квартирі. Вони стверджували, що проживали у спірній 
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квартирі до 1997 року, у жовтні 1997 року їх незаконно виселили з 
цієї квартири. 27 грудня 1997 року ВАТ «Запоріжсталь» надало свої 
зауваження на позов заявників.

8. За інформацією Уряду, після завершення підготовки справи 
до судового розгляду, що включала в себе проведення бесіди із сто-
ронами у справі та витребування необхідних документів, суд при-
значив розгляд справи на 6 травня 1998 року.

9. Із 20 судових засідань, що відбулися між груднем 1997 року 
та жовтнем 2000 року, 14 були відкладені у зв’язку з відсутністю 
або за клопотанням пана С. або представника ВАТ «Запоріжсталь». 
11 грудня 1998 слухання справи було відкладено до 29 січня 1999 
року за клопотанням заявників.

10. Слухання у справі не відбувалися у періоди з 2 грудня 1997 
року до 6 травня 1998 року, з 24 липня до 27 жовтня 1998 року, з 29 
березня до 18 червня 2000 року та з 18 червня до 5 жовтня 2000 року. 
Уряд зазначив, що не має інформації щодо ходу розгляду справи за 
період між 3 червням та 26 жовтням 1999 року, оскільки протоколи 
судових засідань були знищені внаслідок пошкодження будівлі суду. 
Заявники стверджують, що за цей період слухання у справі не від-
бувалися.

11. 29 березня 2000 року за заявою представника ВАТ «За-
поріжсталь» суд притягнув як співвідповідача у справі КП «ПРЕЖО 
№ 14», оскільки це підприємство було останнім власником спірної 
квартири.

12. 5 жовтня 2000 року суд задовольнив позов заявників.
13. 21 листопада 2000 року Запорізький обласний суд, розгля-

нувши касаційну скаргу ВАТ «Запоріжсталь», скасував рішення суду 
першої інстанції та направив справу на новий розгляд.

14. 28 березня 2001 року заявники звернулися до суду з клопо-
танням про витребування в прокуратури міста Запоріжжя копій до-
кументів щодо їхньої скарги про порушення кримінального законо-
давства, яка розглядалася прокуратурою у вересні 2000 року (дивись 
нижче пункт 18). Того ж дня суд задовольнив клопотання та відклав 
розгляд справи до надання прокуратурою відповіді.

15. У невизначену дату прокуратура надала суду необхідні доку-
менти.

16. 6 лютого 2002 року суд у складі колегії із трьох суддів від-
мовив у задоволенні позовних вимог заявників. Суд зауважив, що 
заявники не проживали у спірній квартирі та не набули права про-
живати в ній. Суд також зазначив, що квартира не була передана у 
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приватну власність, яка могла б перейти до заявників. Національ-
ний суд звернув увагу на те, що заявники користувалися правом 
проживання в іншій квартирі, яка спочатку знаходилася у держав-
ній власності. Мати заявників отримала останню свою квартиру 
шляхом приватизації.

17. 18 квітня 2002 року та 21 лютого 2003 відповідно, Апеляцій-
ний суд Запорізької області й Верховний Суд України відхилили 
апеляційну (касаційну) скаргу заявників та залишили без змін рі-
шення суду першої інстанції від 6 лютого 2002 року.

II. СКАРгИ зАЯВНИКІВ ЩОДО ПОРУШЕННЯ 
КРИмІНАльНОгО зАКОНОДАВСТВА

18. У невстановлену дату заявники звернулися до відділу міліції 
та прокуратури із декількома скаргами стосовно їх незаконного ви-
селення з квартири. У вересні 2000 року скарги заявників були роз-
глянуті та відхилені як необґрунтовані. Органи внутрішніх справ 
та прокуратура відмовили в порушені кримінальної справи за цим 
фактом. Заявники не оскаржили це рішення у національних судах.

ПРАВО

I. СКАРгА ЩОДО ТРИВАлОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ

19. Заявники стверджують, що тривалість провадження у цій 
справі порушує вимогу «розумного строку», передбаченого пунк-
том 1 статті 6 Конвенції, яка передбачає таке:

«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного стро-
ку ... судом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільно-
го характеру...»

A. прийнятність

20. Суд зазначає, що ця заява не є явно необґрунтованою у сенсі 
пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд далі зазначає, що вона не є непри-
йнятною з будь-яких інших підстав. Відповідно, ця заява має бути 
визнана прийнятною.
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B. Щодо сУті

21. Суд зауважує, що оскаржуване провадження розпочалося у 
грудні 1997 року та було завершено в лютому 2003. Загальній строк 
розгляду справи становить близько п’яти років та трьох місяців.

22. Суд вкотре зазначає, що розумність тривалості провадження 
повинна оцінюватися в світлі конкретних обставин справи з вра-
хуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявника 
та відповідних державних органів, важливість предмета спору для 
заявника (дивись серед багатьох інших справу «Frydlender v. France» 
[GC], № 30979/96, § 43, ECHR 2000-VII).

1. складність справи

23. Уряд стверджував, що справу ускладнював той факт, що 27 
грудня 1997 ВАТ «Запоріжсталь» подала до суду зустрічний позов.

24. Заявники не погодилися із ствердженням Уряду. Вони за-
значили, що зустрічний позов під час розгляду їхньої справи не по-
давався.

25. Суд звертає увагу на те, що спір перш за все стосувався права 
на проживання у квартирі державної форми власності. Національні 
суди мали встановити, чи набули заявники право проживати у цій 
квартирі, чи проживали вони у ній фактично, чи була ця квартира 
їхньої власністю. Національні суди у своїх рішеннях спиралися на 
письмові докази, надані сторонами та на свідчення чотирьох свідків, 
які давали свідчення у суді. Спираючись на матеріали, які надані 
Суду, він зазначає, всупереч твердженням Уряду, що в цій праві зус-
трічний позов не подавався. Таким чином, Суд доходить висновку, 
що предмет спору у цій справі не можна розглядати як такий, що має 
значний ступінь складності.

2. поведінка заявника

26. Уряд стверджував, що заявники відповідальні за затримку у 
провадженні більше, ніж на дванадцять місяців, оскільки слухання 
справи відкладалися 11 грудня 1998 року та 28 березня 2001 року 
за їх клопотаннями (дивись вище §§ 9 та 14). Відповідно до позиції 
Уряду, затримка на одинадцять місяців була спричинена тим фак-
том, що заявники оскаржували рішення від 6 лютого та 18 квітня 
2002 року.

27. Заявники не погоджувались.
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28. Суд зазначає, що заявники сприяли тривалості проваджен-
ня шляхом подання клопотання про відкладення слухання справи 
11 грудня 1998 року (до 29 січня 1999 року). Суд також зазначає, що 
заявники зверталися із заявою про витребування документів, які 
пов’язані із розглядом їхніх кримінальних скарг (дивись вище § 18). 
Але це клопотання не може пояснити бездіяльність суду впродовж 
усього періоду до лютого 2002 року. Суд вважає, що витребування 
зазначених документів у інших державних органів не мало б тривати 
довго.

29. Суд звертає увагу на те, що заявники оскаржували рішення 
від 6 лютого та 18 квітня 2002 року у вищестоящі суди. Проте, їх не 
можна звинувачувати за те, що вони використовують засоби, на-
дані їм відповідно до національного законодавства для захисту своїх 
інтересів. Це не могло значно вплинути на тривалість цивільного 
провадження.

30. Ґрунтуючись на зазначеному вище, Суд доходить висновку, 
що незважаючи на те, що мали місце певні затримки, які могли 
статися з вини заявників, до Суду не надано доказів того, що саме 
заявники суттєво вплинули на тривалість провадження в цілому.

3. важливість предмету спору для заявників

31. Суд вважає, що провадження було деякою мірою важливим 
для заявників. Проте Суд не знаходить будь-яких підстав для того, 
щоб національні суди могли поставитися до цієї справи з більшою 
увагою в порівнянні з іншими справами, які ними розглядалися.

4. поведінка органів державної влади

32. Уряд наголошував на тому, що значних періодів бездіяль-
ності з вини держави не було. Зокрема, Уряд зауважував, що у період 
між груднем 1997 року та жовтнем 2000 року відповідачі неоднора-
зово не з’являлися у судові засідання чи заявляли клопотання про 
їх перенесення.

33. Заявники не погодилися з такою позицією.
34. Суд нагадує, що роль національних судів в організації судо-

вих проваджень у тому, щоб зробити їх швидкими та ефективними 
(дивись останнє рішення щодо державних органів «Scordino v. Italy» 
(№ 1) [GC], № 36813/97, § 183, ECHR 2006-...). Зокрема, національні 
суди мали можливість встановити, чи були підстави відкладення су-
дового провадження за клопотанням однієї із сторін правомірними, 
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і якщо це так, встановити період такого відкладення. Крім того, 
відповідно до українського законодавства суди мали повноважен-
ня застосувати до сторін, які сприяють безпідставному затягуванню 
провадження, адміністративні та кримінальні санкції

35. Таким чином, Суд вважає, що державні органи несуть від-
повідальність за затримку судового провадження у суді першої інс-
танції, яка в цілому складає приблизно п’ятнадцять місяців, і мала 
місце між груднем 1997 року та жовтнем 2000 року (дивись вище §§ 8 
та 10), та щодо якої Уряд не надав переконливих виправдань.

36. Суд зазначає, що провадження у судах апеляційної та каса-
ційної інстанціях тривало один рік. Проте, з огляду на затримки, 
що мали місце під час провадження в суді першої інстанції та обста-
вини справи в цілому, Суд вважає, що тривалість цієї справи була 
надмірною та порушувала вимогу «розумного строку».

37. Відповідно, мало місце порушення пункту 1 статті 6 Кон-
венції.

II. ІНШІ СКАРгИ

38. Заявники також скаржаться на порушення пункту 1 статті 6 
та статті 13 Конвенції щодо результатів та несправедливості провад-
ження.

39. Суд вважає, у справі немає свідчень того, що провадження 
було свавільним або рішення судів були явно необґрунтовані. Заяв-
ники брали участь у судовому проваджені на змагальних засадах та 
мали можливість надавати будь-які аргументи, необхідні для захис-
ту своїх інтересів, а судові органи розглядали їх належним чином. 
Відповідно, ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрун-
тована, згідно із пунктами 3 та 4 статті 33 Конвенції.

40. Заявники також скаржаться на виселення їх із квартири та 
неспроможність органів внутрішніх справ запобігти проживанню у 
квартирі сторонніх осіб, що є порушенням їх права на повагу до 
житла, передбаченого пунктом 1 статті 8 Конвенції.

41. Суд зазначає, що заявники зверталися з цими скаргами до 
національних судів. Останні встановили, що заявники ані прожива-
ли у спірній квартирі, ані набули права проживати у ній. Відповідно, 
вони не були виселені з квартири. Беручи до уваги ці обставини, 
відповідно до пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції (дивись § 39), 
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Суд не знаходить жодних підстав, щоб дійти інших висновків, ніж 
національні суди.

42. Суд вважає, що факти цієї справи не свідчать про будь-які 
ознаки порушення статті 8 Конвенції та зазначає, що ця частина 
заяви має бути відхилена як явно необґрунтована, згідно з пунктами 
3 та 4 статті 35 Конвенції.

III. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

43. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

44. Заявники вимагають 8 2101 грн. компенсації матеріальної 
шкоди та 5 000 євро компенсації моральної шкоди.

45. Уряд зауважив, що вимоги заявників є необґрунтованими 
та визнання порушення у цій справі буде достатньою справедливою 
сатисфакцією.

46. Суд не знаходить жодного причинно-наслідкового зв’язку 
між встановленим порушенням та заявленою матеріальною шкодою 
і тому відхиляє зазначені вимоги заявників. Проте, Суд вважає, що 
заявники могли зазнати моральної шкоди внаслідок надмірної три-
валості судового провадження у їх справі. Суд, здійснюючи свою 
оцінку на засадах справедливості, як вимагається статтею 41 Кон-
венції, вважає, що визнання порушення саме по собі є достатньою 
справедливою сатисфакцією за моральну шкоду.

A. сУдові витрати

47. Заявники не заявили жодних вимог у цьому зв’язку. Від-
повідно, Суд нічого не присуджує.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує одностайно скаргу заявників за пунктом 1 статті 6 
Конвенції щодо надмірної тривалості судового провадження прий-
нятною, а інші скарги неприйнятними;

1 Приблизно 1 308 євро
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2. Вирішує чотирма голосами проти трьох, що мало місце пору-
шення пункту 1 статті 6 Конвенції;

3. Вирішує одностайно, що визнання порушення само по собі 
є достатньою справедливою сатисфакцією за моральну шкоду, за-
подіяну заявникам;

4. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатис-
факції.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 13 липня 
2006 року відповідно правила 77 §§ 2 та 3 Регламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова

Відповідно до статті 45 § 2 Конвенції та правила 74 § 2 Регла-
менту Суду у додатку до цього рішення наведена спільна окрема 
думка п. Лоренцена, п. Марусте та пані Ягер.

СПІльНА ОКРЕмА ДУмКА СУДДІВ 
П. лОРЕНЦЕНА, Р. мАРУСТЕ ТА Р. ЯгЕР

Більшість вирішила, що у цій справі мало місце порушення 
пункту 1 статті 6 Конвенції внаслідок надмірної тривалості провад-
ження. Ми не можемо погодитися з таким рішенням з наступних 
підстав.

Справа розглядалася судами трьох інстанцій. В цілому провад-
ження тривало менше ніж 5 років та 3 місяці. Крім того, справа двічі 
розглядалася судом першої інстанції, у зв’язку із скасуванням рішен-
ня від 5 жовтня 2000 року обласним судом. Є вірним, твердження 
більшості, що існував період, який тривав в загальній кількості 15 
місяців, коли справа знаходилася на розгляді в суді першої інстан-
ції та щодо якого Уряд не надав жодного переконливого пояснення. 
Проте, провадження в Апеляційному суді та Верховному Суді було 
закінчене протягом одного року, і загальний період вирішення спра-
ви, не можна визнати нерозумним. Так, у справах, які розглядалися 
судами декількох інстанцій, на наш погляд, важливим є не розгляда-
ти тривалість провадження окремо, оскільки вичерпне дослідження 
фактичних та юридичних обставин справи судом першої інстанції 
може часто скорочувати час, необхідний для вищих судів. Більш 
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того, необхідно взяти до уваги (що вірно відмічено більшістю), що 
заявник певною мірою сприяв затягуванню провадження та що це 
була цивільна справа, яка не була терміновою.

З огляду на справи, період, що розглядається, не можна визнати 
як неприйнятний, якщо дивитися з погляду загальної тривалості 
провадження, як воно і має бути (див. для порівняння, наприклад 
рішення у справах «G.L. v. Italy» від 3 жовтня 2002 року, № 54283/00, 
та «Hadjikostova v. Bulgaria» від 4 грудня 2003 року, № 36843/97 з по-
дальшими посиланнями). Відповідно, на нашу домку, у цій справі не 
було порушення частини 1 статті 6 Конвенції.
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ЄФиМЕНКО пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 55870/00)

Рішення

Страсбург 
18 липня 2006 року

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

У справі «Єфименко проти України»

Європейський суд з прав людини (колишня друга секція), засі-
даючи палатою, до складу якої увійшли судді:

п. Ж.-П. Коста, голова,
п. А.Б. Бака,
п. І. Кабрал Баррето,
п. Р. Тюрмен,
п. В. Буткевич,
пані Д. Йочєнє,
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п. Д. Попович,
та пані С. Доллє, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 13 грудня 2006 р., виносить таке 

рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу порушено за заявою (№ 55870/00), поданою проти Ук-
раїни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) громадянкою 
України пані Світланою Олександрівною Єфименко (далі – заявни-
ця) 1 вересня 1999 року.

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його повно-
важеними – пані В. Лутковською та п. Ю. Зайцевим, Міністерство 
юстиції України.

3. Заявниця стверджувала, зокрема, що національні суди були 
неспроможні розглянути її майновий спір у належний строк та що 
вона не мала ефективних засобів юридичного захисту стосовно цих 
скарг.

4. Заява була передана до другої секції (п. 1 правила 52 Регла-
менту Суду). В межах цієї секції відповідно до п. 1 правила 26 Рег-
ламенту Суду було створено палату, яка має розглядати справу (п. 1 
статті 27 Конвенції).

5. Рішенням від 13 грудня 2005 року Суд визнав заяву частково 
прийнятною.

6. 1 квітня 2006 року Суд змінив склад своїх секцій (п. 1 прави-
ла 25), але справа залишилась у палаті, яка була створена в рамках 
колишньої другої секції.

7. Заявниця, на відміну від Уряду, надала зауваження щодо суті 
(п. 1 правила 59).

ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

8. Заявниця народилася у 1964 році та мешкає в Запоріжжі, Ук-
раїна.
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9. Факти справи, надані сторонами, можна викласти таким 
чином.

A. сУть справи

10. З листопада 1994 року до вересня 1996 року заявниця обій-
мала посаду юриста в аудиторській компанії ТОВ «Аверс» (далі – 
Компанія), акціонером якої вона була. Її частка в капіталі Компанії 
становила 30 %.

11. 2 вересня 1996 року заявниця подала пані Н., директору 
Компанії та власниці 70 % її акцій, засвідчену нотаріально заяву від 
12 серпня 1996 р., повідомляючи про своє рішення вийти з числа 
акціонерів компанії. Того ж дня пані Н. разом з паном Л. та пані К., 
зібрали загальні збори акціонерів, на яких вирішили прийняти пана 
Л. і пані К. до Компанії та виключити заявницю зі складу акціо-
нерів. 12 вересня 1996 року виконавчий комітет Орджонікідзевської 
районної ради міста Запоріжжя (далі – виконавчий комітет) прий-
няв рішення № 756-Р про реєстрацію змін до установчих документів 
Компанії, на підставі яких заявницю було виключено з Компанії за 
її заявою від 2 вересня 1996 року та відповідно до протоколу загаль-
них зборів акціонерів, що відбулися того ж дня.

12. 31 січня 1997 року Компанія вирішила, що вартість част-
ки заявниці становить 2 629,20 гривень1. Заявниця стверджувала, 
що відповідно до фінансових документів її частка має становити 
294 180,00 гривень2.

13. 6 листопада 1997 року Виконавчий комітет прийняв рішення 
№ 143 про припинення державної реєстрації Компанії на підставі 
рішення зборів акціонерів Компанії від 28 жовтня 1997 року.

14. 23 березня 1998 року ліквідаційна комісія видала наказ про 
завершення процедури ліквідації Компанії.

B. перШе провадження

15. 20 листопада 1996 року заявниця звернулася до Орджонікід-
зевського районного суду міста Запоріжжя з позовом про стягнення 
з Компанії компенсації за її частку в активах цієї Компанії.

1 Близько 405 євро.
2 Близько 45 259 євро.
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16. 25 листопада 1996 року суд ухвалив накласти арешт на маши-
ну та банківські рахунки відповідача з метою забезпечення позову.

17. 11 серпня 1997 року суд також ухвалив накласти арешт на 
автомобіль ВАЗ 21099, який належав відповідачеві.

18. З грудня 1996 року до 3 квітня 2003 року суд першої інстанції 
призначав розгляд справи заявниці 25 разів. Протягом цього періо-
ду судові засідання у справі відбулися лише чотири рази, 21 судове 
засідання було перенесено з різних причин. Чотири рази справа пе-
редавалася від одного судді іншому, за клопотанням позивача чи 
відповідача або в разі закінчення повноважень судді. За клопотан-
ням заявниці справу було передано з одного суду першої інстанції до 
іншого та кілька разів призупинялося провадження у справі.

19. 18 грудня 1997 року директор Компанії поінформувала суд 
про те, що Компанію ліквідовано на підставі наказу виконавчого 
комітету.

20. 29 грудня 1997 року суд ухвалив накласти арешт на офісне 
устаткування Компанії.

21. У січні 1998 року державний виконавець повідомив суд про 
те, що Компанія не має майна, оскільки була ліквідована.

22. 26 серпня 1998 року суддя С. за клопотанням заявниці 
надіслав запити стосовно боржників Компанії.

23. 21 лютого 2003 року податкові органи, у відповідь на запит 
судді М. Б., повідомили суду, що реєстрація Компанії скасована в 
1999 році.

24. 28 лютого 2003 року суддя М. Б. ухвалив зобов’язати заявни-
цю надати інформацію щодо правонаступників Компанії.

25. З квітня 2003 року суддя М. Б. припинив провадження у 
справі заявниці, оскільки остання не з’явилася в судове засідання та 
не надала інформацію, яку запитував суд. Заявниця стверджувала, 
що дізналася про таке рішення тільки із зауважень, наданих Урядом 
у відповідь на її заяву до Суду.

26. 20 лютого 2004 року, коли заявниця внесла зміни до свого 
позову, замінивши Компанію-відповідача на нового – ліквідаційну 
комісію Компанії, – провадження у справі було поновлено.

27. 5 листопада 2005 року Ленінський районний суд відхилив 
позов заявниці на підставі того, що ліквідаційна комісія не є від-
повідальною за борги ліквідованої Компанії.

28. 22 грудня 2005 року апеляційний суд міста Запоріжжя не 
прийняв апеляційну скаргу заявниці через несплату судового мита в 
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повному обсязі. Заявниця звернулася зі скаргою до Верховного Суду 
України. Провадження у справі досі триває.

C. дрУГе провадження

29. 14 січня 1997 року3 заявниця звернулася до Орджонікід-
зевського районного суду міста Запоріжжя з позовом до Компанії та 
виконавчого комітету щодо визнання рішень від 2 та 12 вересня 1996 
року недійсними та відновлення свого статусу акціонера Компанії.

30. З 17 жовтня 1997 року суд першої інстанції призначав справу 
до розгляду 17 разів. Протягом вказаного періоду відбулися лише 
2 судових засідання, а 15 були відкладені з різних причин. Чотири 
рази справа передавалася від одного судді іншому, за клопотанням 
позивача чи відповідача або в разі закінчення повноважень судді. За 
клопотанням заявниці справу було передано з одного суду першої 
інстанції до іншого та кілька разів призупинялося провадження у 
справі.

31. 6 січня 1998 року заявниця доповнила позовну заяву вимо-
гою про визнання недійсним рішення Компанії від 28 жовтня 1997 
року та рішення виконавчого комітету від 6 листопада 1997 року про 
припинення державної реєстрації Компанії.

32. 18 лютого 1998 року суддя С. викликав голову ліквідаційної 
комісії Компанії на судове засідання у справі, яке мало відбутися 24 
березня 1998 року.

33. 24 березня 1998 року суд відклав судове засідання, оскільки 
адвокат Компанії заявив клопотання про витребування певних до-
кументів та виклик свідка.

34. 31 березня 1998 року, на момент чинності державної реєстра-
ції Компанії, Орджонікідзевський районний суд ухвалив заборони-
ти виконавчому комітету видавати наказ про ліквідацію Компанії.

35. 4 червня 1998 року, за відсутності обох сторін, відбулося су-
дове засідання, на якому суд задовольнив позов заявниці й анулював 
рішення зборів акціонерів та Виконавчого комітету.

36. 19 лютого 1999 року президія Запорізького обласного суду 
скасувала в порядку нагляду рішення суду першої інстанції від 4 

3 Уряд стверджує, що заявниця подала позов лише 17 жовтня 1997 року, навіть за 
умов, що інформація заявниці підтверджується матеріалами, в яких датою подання 
позову вбачається 14 січня 1997 року.
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червня 1998 року та повернула справу на новий розгляд до Орд-
жонікідзевського районного суду.

37. 15 вересня 1999 року за клопотанням заявниці справу переда-
но на розгляд до Ленінського районного суду міста Запоріжжя. Через 
відсутність будь-якої подальшої інформації від сторін вважається, 
що провадження у справі триває.

D. третє провадження

38. 28 серпня 1997 року заявниця звернулася до Орджонікід-
зевського районного суду міста Запоріжжя з позовом до пана Л. А. Ф. 
(зять директора Компанії) про визнання недійсною угоди про про-
даж автомобіля (про який ішлося у першому провадженні), яка була 
укладена між Компанією та паном Л. А. Ф. Того ж дня суд відкрив 
провадження та ухвалив накласти арешт на зазначене авто.

39. З 28 серпня 1997 року суд першої інстанції призначав справу 
до розгляду сімнадцять разів, проте кожного разу з різних причин 
розгляд справи відкладався. Тричі справу передавали від одного суд-
ді іншому, за клопотанням заявниці чи відповідача або через за-
кінчення повноважень судді. За клопотанням заявниці справу було 
передано з одного суду до іншого.

40. 17 березня 1998 року суд ухвалив передати спірне авто заяв-
ниці до винесення рішення у справі.

41. 15 вересня 1999 року за клопотанням заявниці справу було 
передано до Ленінського районного суду міста Запоріжжя.

42. 17 березня 2003 року податкова адміністрація повідомила 
суд, що державну реєстрацію Компанії скасовано в 1999 році.

43. 4 березня 2004 року Ленінський районний суд визнав недій-
сною угоду про продаж авто та передав авто заявниці. Це рішення 
набрало законної сили 5 травня 2004 року.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

A. КонститУція УКраїни 1996 роКУ

44. Відповідне положення Конституції передбачає наступне:
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стаття 9

...Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України, є частиною національного законо-
давства України.

B. заКон УКраїни «про сУдоУстрій»

45. Відповідні положення Закону «Про судоустрій» передбача-
ють таке:

стаття 73. статус кваліфікаційної комісії суддів

...Завданнями кваліфікаційної комісії є вивчення питань сто-
совно дисциплінарної відповідальності суддів...

стаття 96. загальні умови дисциплінарної відповідальності суддів

Суддя може бути підданий дисциплінарній відповідальності 
згідно з дисциплінарною процедурою на підставах, передбачених 
Законом України «Про статус суддів».

стаття 97. дисциплінарне провадження щодо суддів

...2. Право ініціювати дисциплінарне провадження щодо судді 
належить: народним депутатам України; Уповноваженому Верхов-
ної Ради України з прав людини; Міністру юстиції України; голові 
вищого спеціалізованого суду проти судді відповідного спеціалізо-
ваного суду, де суддя обіймає посаду, за виключенням ініціювання 
відставки судді; голові відповідної ради суддів, також членам Ради 
Суддів України.

ПРАВО

I. ПОПЕРЕДНІ зАПЕРЕЧЕННЯ УРЯДУ

46. Уряд стверджував, що, оскільки заявниця скаржилася на 
тривалість судового провадження, вона мала змогу подати скаргу сто-
совно затримки провадження у її справі до обласного суду, посилаю-
чись на статтю 6 Конвенції, на що обласний суд був би зобов’язаний 
відреагувати. Як приклад Уряд навів окрему ухвалу обласного суду 
в рамках цивільного провадження, де суд, посилаючись на положен-
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ня статті 6 Конвенції, інформував обласну кваліфікаційну комісію 
про затримки у провадженні, спричинені суддею суду першої інс-
танції. Ну думку Уряду, подібне рішення може потягнути за собою 
дисциплінарну відповідальність судді, відповідального за затримку в 
провадженні.

47. Заявниця зазначила, що пряме посилання на положення 
Конвенції в скарзі до національних судів не є звичною практикою 
і що рішення Миколаївського обласного суду, наданого Урядом на 
підтримку заперечення, скоріше виняток, ніж правило.

48. Суд зазначає, що відповідно до українського законодавс-
тва Конвенція є частиною національного законодавства, тому що 
як фізичні, так і юридичні особи можуть застосовувати положення 
Конвенції в рамках національного судового провадження. Проте, на 
думку Суду, лише сама можливість подати скаргу на підставі Кон-
венції є недостатньою, щоб дійти висновку про ефективність певно-
го національного засобу юридичного захисту. Відповідні органи на-
ціональної влади в подібних ситуаціях повинні мати повноваження 
здійснити заходи, які можуть попередити чи компенсувати подібне 
порушення (див., mutatis mutandis, «Глова та Брегін проти України», 
заяви №№ 4292/04 та 4347/04, пп. 13 – 14, 28 лютого 2006 року).

49. Суд зазначає, що Уряд зробив загальне застереження що-
до компетенції національних судів та обов’язок реагувати на скаргу 
щодо тривалості провадження. Проте Уряд не дав жодних інших 
пояснень, окрім посилання на можливість порушити дисциплінарне 
провадження проти судді шляхом інформування про це кваліфіка-
ційну комісію. Тому Суд далі розгляне лише цей конкретний засіб 
юридичного захисту. Суд звертає увагу, що відповідно до зазначе-
ного законодавства (див. п. 45 вище) ні сторони у справі, ні самі 
суди не компетентні ініціювати дисциплінарне провадження проти 
судді. Отже, не розглядаючи питання, чи відповідатимуть подібні 
дисциплінарні провадження іншим критеріям ефективного засобу 
юридичного захисту у світлі п. 1 статті 35 Конвенції (див., mutatis 
mutandis, «Кормачева проти Росії», заява N 53084/99, пп. 61 – 62, 29 
січня 2004 року), цей засіб захисту є залежним від розсуду відповід-
них органів влади і не є безпосередньо доступним для того, кого він 
стосується (див. «Кучеренко проти України» (ріш.), заява N 41974/98, 
4 травня 1999 року). Отже, це не може вважатись ефективним від-
повідно до цілей Конвенції.

50. За цих обставин Суд доходить висновку, що заявниця не ма-
ла ефективного засобу юридичного захисту відповідно до Конвенції, 



���

єфиМенко проти України

тому вона дотрималася вимог п. 1 статті 35 Конвенції. Отже, Суд 
відхиляє попередні заперечення Уряду.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

51. Скарга заявниці стосується тривалості трьох проваджень. 
Перше провадження розпочато 20 листопада 1996 року і триває досі. 
Друге розпочато 14 січня 1997 року та на цей день не закінчено.

Третє розпочато 28 серпня 1997 року та тривало до 5 травня 
2004 року. Отже, перше провадження триває 8 років і вісім місяців 
(період між 3 квітня 2003 року та 20 лютого 2004 року не береться 
до уваги, оскільки провадження було призупинено), з яких 7 років 
та 10 місяців підпадають під компетенцію Суду ratione temporis (з 11 
вересня 1997 року до сьогоднішнього дня). Друге провадження три-
ває вже 9 років та 5 місяців, з яких 8 років та 8 місяців підпадають 
під компетенцію Суду ratione temporis (з 11 вересня 1997 року до сьо-
годнішнього дня). Третє провадження триває 6 років та 8 місяців, з 
яких 6 років та 7 місяців підпадають під компетенцію Суду ratione 
temporis (з 11 вересня 1997 року до 5 травня 2004 року).

52. Заявниця стверджує, що тривалість провадження у цій справі 
порушує вимогу «розумного строку», передбаченого пунктом 1 стат-
ті 6 Конвенції, яка передбачає таке:

«Кожен має право на... розгляд його справи упродовж розумного стро-
ку... судом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного 
характеру...»

53. Уряд зауважив, що тривалість провадження була спричинена 
поведінкою заявниці. Уряд стверджував, що заявниця розпочала де-
кілька проваджень за позовами, що виключали один одного, запере-
чувала, щоб слухання відбувалися за відсутності відповідача, подала 
декілька клопотань про призупинення провадження та заміну судді 
у справі.

54. Заявниця стверджувала, що друге та третє провадження були 
спрямовані на забезпечення її першого позову. Пізніше вона зазна-
чила, що ніколи не заперечувала проти слухання справи за відсут-
ності відповідача і навіть просила суд проводити судові засідання, 
незважаючи на таку відсутність.

55. Суд зазначає, що спір між сторонами ведеться щодо міри, 
якою заявниця сприяла затягуванню провадження. Проте зали-
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шається фактом, що протягом головної частини першого провад-
ження, яке тривало більше ніж 6 років, а саме з 20 листопада 1996 
року до 3 квітня 2003 року, національні суди провели лише 4 судових 
засідання, на жодному з яких не були присутні сторони чи надані 
необхідні документи. Більше того, зі справи вбачається, що між 1999 
та 2003 роками провадження знаходилося в суді першої інстанції, не-
зважаючи на те, що головний відповідач припинив існування. Цього 
достатньо для Суду, щоб визнати порушення в цьому аспекті.

56. Ці аргументи також стосуються, mutatis mutandis, другого і 
третього проваджень.

57. Суд нагадує, що вже встановив порушення п. 1 статті 6 Кон-
венції у справах, що порушують подібні питання (див. «Світлана 
Науменко проти України», заява N 41984/98, пп. 77 – 87, 9 листопада 
2004 року).

58. Дослідивши всі надані матеріали, Суд вважає, що Уряд не 
надав жодного факту або аргументу, здатного переконати Суд дійти 
іншого висновку в цій справі.

Отже, мало місце порушення п. 1 статті 6 в усіх трьох провад-
женнях.

III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

59. Посилаючись на статтю 13 Конвенції, заявниця також скар-
житься на відсутність ефективних засобів юридичного захисту щодо 
її скарг за статтею 6 Конвенції.

60. Стаття 13 Конвенції зазначає:

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

61. Уряд стверджував про відсутність необхідності розглядати це 
питання окремо за статтею 13 Конвенції та що заявниця мала ефек-
тивні засоби юридичного захисту, які вона не використала. Зокре-
ма, вона не оскаржила до апеляційного суду жодну процедурну дію, 
вчинену судом першої інстанції, яка, на її думку, сприяла затягу-
ванню в розгляді справи. Уряд також посилався на засіб юридичного 
захисту, зазначений у попередніх запереченнях.
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62. Заявниця вказала на те, що вона подавала численні скарги 
до багатьох органів, включаючи вищі суди, щодо провадження в її 
справах, проте безрезультатно.

63. Суд нагадує, що Стаття 13 гарантує ефективний національ-
ний засіб юридичного захисту стосовно порушення п. 1 Статті 6 
стосовно розгляду справи в розумний строк (див. «Kudla v. Poland» 
[GC], no. 30210/96, п. 156, EHCR 2000-XI).

64. Суд зазначає, що мотивація відхилення попередніх запере-
чень Уряду стосується і цієї скарги заявниці. Щодо інших засобів 
захисту, на які посилається Уряд, Суд зазначає, що обставини цієї 
справи явно доводять, що жодне оскарження процедурних рішень чи 
питання суддів у справі призводять до подальшої затримки в про-
вадженні, а затримку в цілому не було визнано чи компенсовано. 
Отже, Суд доходить висновку, що в цій справі мало місце порушення 
статті 13 Конвенції.

IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 
ПЕРШОгО ПРОТОКОлУ ДО КОНВЕНЦІЇ

65. Заявниця скаржилася на те, що національні суди, розгляда-
ючи її справу в нерозумно тривалий строк, не забезпечили захист її 
майнових прав. Вона посилається на статтю 1 Першого протоколу до 
Конвенції, яка передбачає таке:

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в 
інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними 
принципами міжнародного права».

66. Уряд стверджував, що позови заявниці до національних 
судів були настільки суперечливими, що державу не можна звину-
вачувати за нездатність захистити її майнові права, оскільки заяв-
ниця не сформулювала чітко, який аспект майнових прав має бути 
захищено.

67. Заявниця стверджувала, що кроки, до яких вона вдавалася 
в судовому провадженні, були логічними і можуть бути пояснені її 
бажанням забезпечити свої майнові права в частці власності та при-
бутків Компанії.

68. Проте відповідно до встановленого порушення п. 1 Статті 6 
(див. вище п. 58) Суд вважає, що не потрібно розглядати, чи ма-
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ло місце порушення Статті 1 Першого протоколу у цій справі (див. 
«Zanghi v. Italy», рішення від 19 лютого 1991 року, Серія А, № 194-С, 
с. 47, п. 23).

V. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

69. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A. ШКода

70. Заявниця вимагала 137 506,00 доларів США (еквівалент 
106 697,00 євро) компенсації матеріальної шкоди та 60 000,00 доларів 
США (еквівалент 46 560,00 євро) компенсації моральної шкоди.

71. Уряд заперечив її вимоги.
72. Суд не знайшов жодного причинного зв’язку між визнаним 

порушенням та стверджуваною матеріальною шкодою; отже, він від-
хилив цей позов. Проте Суд, здійснюючи свою оцінку на засадах 
справедливості, присуджує заявниці 3 000 євро компенсації мораль-
ної шкоди.

B. сУдові витрати

73. Заявниця вимагала також 2 080 грн., що приблизно дорівню-
вало 1 040 доларам США на той час (еквівалент 807 євро), за витрати 
в національних судах.

74. Уряд стверджував, що заявниця не може вимагати від Су-
ду відшкодування жодних витрат у національному судовому про-
вадженні. Він також зазначив, що заявниця надала підтверджуючу 
документацію на суму 2 120 грн. і що одна з квитанцій на 500 грн. 
не має печатки, а отже, не повинна братись до уваги. Проте Уряд 
залишив це питання на розсуд Суду.

75. Відповідно до практики Суду заявниця має право на відш-
кодування лише тих витрат, які були дійсно понесені й необхідні, 
а також розумними щодо суми. В цій справі, з огляду на наявну 
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інформацію та вказані вище критерії, Суд вважає, що сума, що ви-
магається, має бути повністю відшкодована.

C. пеня

76. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься в разі несвоє-
часної сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського 
центрального банку, плюс три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Відхиляє попередні заперечення Уряду;
2. Постановляє, що було порушення п. 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції;
4. Постановляє, що немає потреби окремо розглядати скаргу за 

статтею 1 Першого протоколу до Конвенції;
5. Постановляє, що:

(a) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане ос-
таточним згідно з пунктом 2 статті 44 Конвенції, держава-відпові-
дач має сплатити заявниці в українських гривнях за курсом на день 
здійснення платежу 3 000 (три тисячі) євро відшкодування мораль-
ної шкоди та 807 (вісімсот сім) євро компенсації судових витрат, 
плюс суму будь-якого податку, який може бути стягнутий із зазна-
чених сум;

(b) після вищезазначених трьох місяців і до остаточного розра-
хунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток у роз-
мірі граничної позичкової ставки Європейського центрального бан-
ку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсотки.

6. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 18 липня 
2006 року відповідно до пп. 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

С. Доллє Ж.-П. Коста
секретар голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ФЕдОРЕНКО пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 25921/02)

Рішення

Страсбург 
1 червня 2006 року

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

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
пані С. Ботучарова,
п. В. Буткевич,
пані М. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
п. Дж. Боррего Боррего,
пані Р. Ягер, 
та пані К. Вестердік, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 9 травня 2006 р., виносить таке 

рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою № 25921/02, по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) громадянином 
України, Володимиром Миколайовичем Федоренком (далі – заяв-
ник) 18 червня 2002 року.

2. Заявник був представлений адвокатом О. Стахеєвим, який 
практикує у м. Кіровограді. Уряд України (далі – Уряд) був пред-
ставлений його уповноваженим – пані В. Лутковською.

3. 15 березня 2005 року Суд вирішив надіслати скаргу на ко-
мунікацію Уряду. Відповідно до положень пункту 3 статті 29 Кон-
венції Суд вирішив розглянути заяву щодо суті разом із питанням 
про її прийнятність.

4. 1 квітня 2006 року Суд змінив склад секції (Правило 25 § 1). Ця 
справа була передана до новоствореної п’ятої секції (Правило 52 § 1).

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1937 році та проживає у місті Мала Вис-
ка, Кіровоградська область, Україна.



справи, які стосуються права мирно володіти своїм майном

���

6. 9 квітня 1997 року заявник продав свій будинок за 35 000 
гривень1 Кіровоградському обласному управлінню юстиції (далі – 
Управління), відповідальному за матеріально-технічне забезпечен-
ня судочинства. В цій угоді Управління було представлене у цьому 
договорі паном Р., головою міського суду Малої Виски. Договір був 
засвідчений нотаріусом, і було визначено, що купівельна ціна буде 
виплачена в два етапи: 5 000 гривень та 30 000 гривень відповід-
но 1 травня 1997 року та 1 вересня 1997 року. Угода також містила 
пункт, який встановлював наступне:

«У випадку падіння валютного курсу гривні загальна сума, що підлягає 
до сплати, не може бути меншою за гривневий еквівалент 17 000 доларів 
США».

7. У червні 1997 року заявникові виплатили 5 000 гривень. У 1998 
році курс гривні відносно долара значно понизився. У жовтні 1998 
року та серпні 1999 року заявник отримав 11 000 гривень та 20 000 
гривень відповідно.

8. Заявник ініціював провадження проти Управління, стверд-
жуючи що воно не повністю виконало зобов’язання за угодою, і 
виплачена сума не враховує зміни курсу гривні. Отже, на думку за-
явника, він втратив приблизно 6 553 доларів США.

9. 4 листопада 1999 року Кіровський районний суд м. Кіровогра-
да (далі – районний суд) відхилив його позов як необґрунтований. 
8 вересня 2000 року президія Кіровоградського обласного суду, роз-
глянувши протест заступника голови цього суду, скасувала поперед-
нє рішення та повернула справу.

10. 29 листопада 2000 року у ході нового слухання Управління 
подало зустрічний позов, вимагаючи анулювання угоди на підставі 
того, що пан Р. перевищив свої повноваження, погоджуючись на 
внесення до угоди умови про оцінку в доларах.

11. 24 липня 2001 року Кіровський районний суд м. Кіровограда 
задовольнив позов заявника і відхилив позов Управління. Суд вста-
новив, що оскаржуваний пункт договору мав на меті забезпечення 
стабільності угоди та захист заявника від інфляції. Суд також визнав, 
що заявник зазнав фінансових збитків через зменшення купівель-
ної спроможності гривні впродовж тривалого виконання договору. 
Суд визначив, що на день останньої виплати заявник отримав лише 
10 457,50 доларів США. Суд присудив заявникові 35 527,77 гривень 

1 Приблизно 17 000 доларів США на даний час
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компенсації за знецінення гривні, 3 197,31 гривень встановлених від-
сотків за затримку, та 502,13 гривень судових витрат.

12. Управління подало апеляційну скаргу на це рішення і 20 
грудня 2001 року Кіровоградський обласний апеляційний суд 
(далі – Апеляційний суд) анулював рішення і відхилив позов за-
явника. Суд підтримав обидва заперечення Управління. Він конс-
татував, що пан Р. перевищив свої повноваження, погодившись на 
включення спірного пункту в угоді без попередньої консультації з 
Управлінням. Апеляційний суд також відмітив, що відповідно до 
статті 3 постанови Кабінету Міністрів «Про режим валютного ре-
гулювання та валютного контролю» 1993 року (постанова 1993 ро-
ку), гривня визнається єдиною валютою, яка використовувалась для 
внутрішніх розрахунків. Суд не визнав переконливими аргументи 
районного суду, що оскаржуваний пункт захищав заявника він інф-
ляції, оскільки стаття 214 Цивільного кодексу 1963 року передбачає 
компенсацію за збитки через інфляцію у випадках, коли виконання 
угод було відкладене.

Апеляційний суд визнав, що ціна будинку була виплачена зі 
значною затримкою і що заявник, подавши відповідний позов до 
суду, має право на присудження відсотків за ставкою 3 % річних. 
Беручи до уваги, що заявник уже отримав кілька тисяч гривень 
(пункт 6 вище), Апеляційний суд вирішив за доцільне присудити 
йому 678,50 гривень.

13. 30 травня 2002 року Верховним Судом заявникові було від-
мовлено в задоволенні касаційної скарги.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

A. постанова КабінетУ міністрів «про режим валютноГо 
реГУлювання та валютноГо Контролю» від 19 лютоГо 1993 роКУ

14. Стаття 3 Постанови визначає, що лише валюта України (тоб-
то гривня) є єдиним засобом здійснення платежів в Україні.

B. цивільний КодеКс УКраїни 1963 роКУ

15. Згідно зі статтею 48 Кодексу недійсною є та угода, що не від-
повідає вимогам закону, в тому числі ущемлює особисті або майнові 
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права неповнолітніх дітей. В такому разі кожна з сторін недійсної 
угоди зобов’язана повернути другій стороні все одержане за угодою.

16. Стаття 214 Кодексу визначає, що боржник, який простро-
чив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобо-
в’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу 
інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних з 
простроченої суми, якщо законом або договором не встановлений 
інший розмір відсотків.

ПРАВО

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПРОТОКОлУ № 1

17. Заявник скаржиться, що він був позбавлений прибутку за 
угодою, яка передбачає захист від інфляції, посилаючись на вартість 
свого будинку в перерахунку на долари. Він послався на статтю 1 
Протоколу № 1 яка передбачає:

...Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в 
інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними 
принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держа-
ви вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійсню-
вати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтере-
сів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

A. прийнятність

18. Суд зазначає, що ця частина заяви не є «майном» у значенні 
статті 1 Протоколу № 1. Суд далі відзначає, що вона не є непри-
йнятною за будь-яких інших підстав. Таким чином вона має бути 
проголошена прийнятною.

B. Щодо сУті

1. пояснення сторін

a. Уряд

19. Уряд зазначає, що оскаржуваний пункт не охоплюється по-
ложеннями статті 1 Протоколу № 1. Він зазначає, що, відповідно до 
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внутрішнього законодавства, сума в гривнях становила ціну угоди і 
що заявникові було виплачено цю суму разом із відсотками. Таким 
чином, він не мав права на будь-які інші виплати за угодою. Уряд 
також звертає увагу на те, що «виправдані очікування» визнаються 
«власністю» тільки в разі визнання внутрішніми судами. Проте в 
даній справі немає жодного чинного судового рішення, яке підтвер-
джує скарги заявника. На думку Уряду, заявник не постраждав через 
будь-яке упереджене ставлення, обумовлене тривалим виконанням 
договору, оскільки остаточна сума виплачених йому коштів була ін-
дексована з урахуванням інфляції.

б. Заявник

20. Заявник вважає, що відмова Управління повністю виконати 
угоду та відмова внутрішніх судів ввести в дію оскаржуваний пункт, 
позбавила його права на мирне володіння своїм майном, а також 
позбавила його цього майна, порушуючи статтю 1 Протоколу № 1. 
Він вважає, що оскаржуване положення угоди було правомірними і 
становило власність у значенні статті 1 Протоколу № 1. Затримка у 
виконанні договору, яку не заперечує Уряд-відповідач, завдала йому 
значних фінансових збитків.

2. оцінка суду

a. Щодо наявності права власності, 
передбаченого статтею 1 Протоколу № 1

21. Суд нагадує, що відповідно до прецедентного права ор-
ганів, які діють на підставі Конвенції, право власності може бути 
«існуючим майном» або коштами, включаючи позови, для задово-
лення яких позивач може обґрунтовувати їх принаймні «виправ-
даними очікуваннями» щодо отримання можливості ефективного 
використання права власності (cf., Pressos Compania Naviera S.A. v. 
Belgium, рішення від 20 листопада 1995 року, Серія А, № 332, с. 21 
§ 31). Натомість, сподівання на визнання існування старого права 
власності, яке давно було неможливо використовувати ефективно, не 
може вважатися «майном» у сенсі статті 1 протоколу № 1; це ж сто-
сується умовної вимоги, яка втрачає силу внаслідок недотримання 
цієї умови (Malhous v. the Czech Republic (dec.), № 33071/96, 13 грудня 
2000 року, ECHR 2000 – XII).

22. У даній справі заявник уклав угоду щодо продажу свого бу-
динку державі. За умовами угоди Управління зобов’язувалось спла-
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тити йому 35 000 гривень до 1 вересня 1997 року. Угода містила 
пункт, за яким загальна сума в жодному разі не має бути меншою 
за 17 000 доларів США. В результаті тривалого виконання угоди 
покупець виплатив заявникові в цілому 36 000 гривень, що на дату 
платежу становило тільки 10 457,50 доларів США. Однак, коли за-
явник вимагав виконання цього пункту, Управління стверджувало, 
що його представник, пан Р., діяв з перевищенням повноважень, 
погоджуючись на таке положення, що робить угоду недійсною. Ця 
позиція була підтримана внутрішніми судами України ( див. пункти 
11 та 12 вище).

23. Незважаючи на те, що дійсно не існує чинного рішення суду, 
яким підтверджується право заявника на будь-які інші кошти, крім 
тих, що вже були йому виплачені, Суд вважає, що заявник уклав 
угоду з Управлінням за умови отримання ним суми, яка відповідає 
17 000 доларів США. Жодна зі сторін не знала, що існує законодавче 
обмеження щодо цього пункту, який був однією з причин укладен-
ня заявником угоди, тим більше що ціна угоди була прив’язана до 
стабільної твердої валюти, що на той час було поширеною практи-
кою комерційних правочинів в Україні (mutatis mutandis, Sovtransavto 
Holding v. Ukraine, № 48553/99, §§ 104-107, ECHR 2002- VII). З червня 
по серпень 1999 року заявник отримував платежі від держави від-
повідно до угоди. Управління, будучи добре обізнаним щодо умов 
угоди з самого початку, порушило питання про його недійсність на 
дуже пізній стадії (29 листопада 2000 року).

24. Суд вважає, що зважаючи на специфічні обставини справи, 
заявник має вважатися таким, що, має законні сподівання стосовно 
прибутку відповідно до положення угоди про доларовий еквівалент, 
що може вважатися правом власності, відповідно до положень стат-
ті 1 Протоколу № 1, наданого йому за угодою з Управлінням (Stretch 
v. The United Kingdom № 44277/98, §§ 32-35, 24 липня 2003 року).

б. Чи мало місце втручання в майно

25. Уряд стверджує, що, оскільки оскаржуваний пункт був неза-
конно включений до угоди, Управління не було зобов’язане його ви-
конувати за внутрішнім законодавством, а відмова його виконувати 
не становить втручання у майно заявника. Однак, враховуючи умови 
угоди, укладеної паном Р. із заявником від імені Управління, Суд 
вважає, що дії Управління можна розцінити як такі, що звели нані-
вець законні сподівання заявника за договором, і позбавляють його 
зокрема умови, на яку він погодився під час укладання угоди. Нез-
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важаючи на те, чи це було втручання в мирне володіння в значенні 
першого речення статті 1, чи позбавлення майна в значенні другого 
речення цього положення, у цій справі використовуються такі ж при-
нципи і такі ж умови для виправдання у відповідності до положень 
цієї статті, розтлумачені прецедентної практикою Суду (крім бага-
тьох інших, Gasus, Dosier- und Fцrdertechnik GmbH v. the Netherlands, 
рішення від 23 лютого 1995 року, серія А, № 306-В, §55).

в. Чи було втручання правомірним

26. Сторони не дійшли згоди щодо відповідності оскаржуваного 
пункту угоди внутрішньому законодавству. Уряд стверджує, що це 
суперечить статті 3 Постанови 1993 року, але заявник заперечує це, 
оскільки долар США був лише основою для перерахунку платежу в 
гривнях, отже, положення не порушувало Постанову.

27. Суд нагадує, що його юрисдикція у перевірці відповідності 
внутрішньому законодавству обмежені (Hеkannson and Sturesson v. 
Sweden, рішення від 21 лютого 1990, Серія А, № 171-А, с. 16, § 47) і 
що його завдання не полягає в заміні національних судів у вирішен-
ні проблеми, трактування внутрішнього законодавства належить 
головним чином національним органам, зокрема судам (Waite and 
Kennedy v. Germany [GС], № 26083/94, ECHR 1999-I). Тому, оскільки 
мають місце сумніви щодо трактування компетентними органами 
положень Постанови 1993 року у даній справі, Суд вважає, що по-
ложення у рішенні було законно позбавлене сили внутрішніми су-
дами.

г. Чи було втручання справедливим

28. Відповідно до встановленого прецедентного права Суду, 
втручання має підтримувати «справедливий баланс» між загаль-
ними інтересами суспільства та вимогами фундаментальних прав 
окремої особи. Намагання забезпечити цей баланс відображено в 
структурі статті 1 в цілому, включаючи другий пункт. Тому мають 
бути витримані розумні пропорції між використаними засобами і 
досягнутими цілями. Більше того, в інших сферах соціальної, фі-
нансової та економічної політики, національні органи користуються 
певною свободою самостійного оцінювання під час імплементації 
законів, що регулюють власність та договірні відносини (див. mutatis 
mutandis, AGOSI v. The United Kingdom, рішення від 24 жовтня 1986 
року, серія А, № 108, §52).
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29. Ця свобода оцінювання, тим не менше, йде пліч-о-пліч з 
європейським наглядом. Тому Суд має впевнитись, чи були надані 
Урядом повноваження перевищені, тобто чи була заява про теорію 
перевищення повноважень (хоча і законне саме по собі) в даній 
справі відповідним до принципу пропорційності.

30. Суд вважає, що державні органи неминуче вступають у чис-
ленні договори щодо приватного права зі звичайними громадянами 
у ході виконання своїх функцій, не всі з яких мають ознаки важли-
вих публічних відносин. У даній справі пан Р., голова місцевого су-
ду, представник Управління (органу, відповідального за матеріальне 
забезпечення судів), купив будинок у заявника, будучи очевидно не 
обізнаним, що його повноваження не включають можливості виз-
начення відповідності ціни до іноземної валюти. Управління, нез-
важаючи на це, прийняло будинок заявника та до серпня 1999 року 
виплачувало йому домовлені частини платежу.

31. Суд констатує, що, оскільки сам пан Р., будучи суддею, вва-
жав, що він мав повноваження підписувати угоду як домовлено, то 
очевидно, що й заявник дотримувався такої ж думки. Тому заявник 
очікував отримати певний прибуток від цієї угоди. Він намагався 
прив’язати свої майбутні прибутки до твердої валюти, щоб знизити 
ризики, можливі при здійсненні комерційних угод під час економіч-
ного безладу, що мав місце в Україні в кінці дев’яностих. Тому ця 
умова була важливою частиною договору для заявника, який в ін-
шому разі міг би мати серйозні застереження щодо продажу (mutatis 
mutandis, Stretch, раніше згадуване, § 40).

32. Уряд стверджує, що заявникові було компенсовано рівень ін-
фляції. Суд, тим не менше, не бере цей аргументі до уваги, оскільки 
докази вказують на протилежне. Зокрема, у рішенні Апеляційного 
суду зазначається, що додаткову суму в розмірі 1 678,50 гривень2 
виплачено на користь заявника як відсотки за відстрочку (розра-
хована у розмірі 3 % на рік без жодного відношення до реального 
рівня інфляції; див. пункт 15 вище). На думку Суду, цей перера-
хунок був очевидно невідповідним, щоб компенсувати заявникові 
негативні наслідки від зниження вартості, як встановлено рішенням 
від 24 липня 2001 року (див. пункт 10 вище; Mutatis mutandis, Akkus 
v. Turkey, рішення від 9 липня 1997 року, Reports of Judgments and 
Desigions 1997 – IV, §§ 30 та 31) .

2 Приблизно 278 євро
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33. Суд також вражений тим фактом, що Управління намагалося 
анулювати в національних судах угоду в цілому. Однак, Апеляцій-
ний суд, визнавши, що оскаржуваний ним пункт не відповідає зако-
нодавству, не анулював угоду в цілому, що спричинило б повернен-
ня сторін до початкового стану (див. пункт 14 вище). Замість цього 
він значно зменшив дохід заявника від трансакції, визначивши, що 
вже виплачена сума відповідає повністю виконаним зобов’язанням 
Управління за угодою.

34. Дослідивши ці обставини, Суд дійшов висновку, що в цій 
справі мало місце непропорційне втручання до мирного володіння 
своїм майном, і тому Суд вважає що мало місце порушення статті 1 
Протоколу № 1 до Конвенції.

II. зАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

35. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторо-
ни передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, на-
дає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A. матеріальна ШКода

36. Заявник вимагає 38 019,12 гривень (приблизно 6 302 євро) 
компенсації за збитки, які виникли через невиконання державою 
своїх договірних зобов’язань.

37. Уряд стверджує, що заявник не зазнав жодних матеріальних 
збитків, оскільки йому було виплачено всю суму у гривнях, як пе-
редбачено угодою.

38. Практика Суду встановлює, що має існувати чіткий причин-
но-наслідковий зв’язок між заявленою шкодою та порушенням Кон-
венції (серед багатьох інших, Barberа, Messeguй and Jabardo v. Spain 
(колишня стаття 50), рішення від 13 червня 1994, серія А, № 285-С, 
сс. 57-58, §§16-20; Cakici v. Turkey, рішення від 8 липня 1999, Reports 
1999-IV, § 127). Суд зазначає, що шкода, спричинена невиконанням 
Управлінням положення про іноземну валюту, визначена районни-
ми судом 24 липня 2001 року. Засновуючись на цьому та на вартості 
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долара в той час, Суд вважає справедливим присудити заявникові 
5 890 євро компенсації матеріальних збитків.

B. моральна ШКода

39. Заявник вимагає 8 000 гривень (приблизно 1 326 євро) ком-
пенсації моральних збитків.

40. Уряд вважає ці вимоги безпідставними.
41. Суд вважає, що заявник очевидно зазнав деяких моральних 

збитків через цей випадок. Тому Суд вважає необхідним присудити 
щодо цього виплату збитків у розмірі 1 000 євро.

C. сУдові витрати

42. Заявник також вимагає 4 453 гривні (приблизно 738 євро) за 
кошти, витрачені на національне судочинство, в тому числі 2 000 
гривень за послуги адвоката та 237 гривень на транспортні витрати.

43. Уряд стверджує, що заявник не зміг довести свої скарги.
44. Суд, дослідивши наявну інформацію, вважає за доцільне 

присудити заявникові 700 євро витрат та видатків.

D. пеня

45. Суд вважає, що пеня має засновуватись на граничній позич-
ковій ставці Європейського центрального банку, до якої мають бути 
додані три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Визнає скаргу прийнятною;
2. Постановляє, що було порушення статті 1 Протоколу № 1 

Конвенції;
3. Постановляє, що

(a) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане оста-
точним відповідно до статті 44 § 2 Конвенції, держава-відповідач має 
сплатити заявникові наступну суму, плюс суму будь-якого податку, 
який може бути стягнуто з заявника при конвертації в національну 
валюту держави-відповідача на день здійснення виплати;

(i) 5 890 євро (п’ять тисяч вісімсот дев’яносто євро) як відш-
кодування матеріальної шкоди;
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(ii) 1 000 євро (одна тисяча євро) як відшкодування мораль-
ної шкоди;

(iii) 700 євро (сімсот євро) як відшкодування судових вит-
рат;

(b) у разі невиплати чи несвоєчасної виплати державою-від-
повідачем належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пе-
ня, яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського цент-
рального банку плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться вищез-
гаданий тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 1 червня 
2006 року, відповідно до правила 77 §§ 2 та 3 Регламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ДРУГА СЕКЦІЯ

СПРАВА «СУХОВЕЦьКиЙ пРОти УКРАЇНи»

(Заява № 13716/02)

Рішення

Страсбург 

28 березня 2006 року

Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, 

§ 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
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У справі «Суховецький проти України»

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. Р. Тюрмен,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані А. Мулароні,
пані Д. Йочєнє,
та пан М.С. Нейсміт, заступник секретаря секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 1 лютого 2005 року та 7 березня 

2006 року, виносить таке рішення, що було прийняте в останню із 
зазначених дат:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою № 13716/02, по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) громадянином 
України паном Суховецьким Анатолієм Юсуповичем (далі – заяв-
ник) 5 березня 2002 року.

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповнова-
женим – пані З. Бортновською.

3. Заявник стверджував, що вимога сплатити суму виборчої за-
стави, у світлі обставин цієї справи, порушує статтю 3 Протоколу 
№ 1 до Конвенції, взяту окремо та в поєднанні із статтею 14 Кон-
венції.

4. Заяву було направлено на розгляд до другої секції Суду (п. 1 
Правила 52 Регламенту Суду). Відповідно до п. 1 Правила 26 у межах 
секції була створена палата для розгляду цієї справи (п. 1 статті 27 
Конвенції).

5. Своїм рішенням від 1 лютого 2005 року Суд визнав заяву час-
тково прийнятною.

6. Заявник та Уряд надали свої зауваження щодо суті (п. 1 Пра-
вила 59).
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ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

7. Заявник народився в 1939 році і проживає в селі Агрономічне 
Вінницької області, Україна.

8. 30 січня 2002 року виборча комісія виборчого округу № 11 
відмовила у реєстрації заявника як кандидата в народні депутати 
України на парламентських виборах через несплату виборчої застави 
в розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян1 (1 041 грн.)2. 8 лютого 2002 року Центральна виборча комісія 
своєю постановою залишила заяву заявника без задоволення, зазна-
чаючи, між іншим, що заявник подав до місцевої виборчої комісії 
усі потрібні документи, але не надав документів про сплату виборчої 
застави, яка вимагається відповідно до Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 року.

9. Заявник оскаржив це рішення до Верховного Суду України, 
стверджуючи, що у нього немає можливості сплатити заставу, ос-
кільки його річний дохід (близько 960 грн.3) був меншим ніж сума 
застави, яку потрібно було сплатити.

10. Згідно з рішенням від 15 лютого 2002 року, Верховний Суд 
України відхилив скаргу заявника. Зокрема, суд визначив, що заяв-
ник мав вільну можливість брати участь у виборах як кандидат в на-
родні депутати України за умови сплати виборчої застави. Суд також 
послався на рішення Конституційного Суду України від 30 січня 
2002 року, згідно з яким положення щодо вимоги виборчої застави 
було визнано таким, що відповідає Конституції України.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

A. КонститУція УКраїни 1996 роКУ

11. У відповідних статтях Конституції йдеться про таке:

1 На час подій у справі фактичний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян (17 грн.) визначений Указом Президента України № 519/94 від 13 верес-
ня 1994 року, і являє собою фіксовану ставку для визначення заробітку, податків, 
зборів тощо.
2 Близько 160 євро.
3 Близько 140 євро.



СУховецький проти України

���

Стаття 24

«Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками... політичних... та 
інших переконань..., майнового стану...»

Стаття 76

«...Народним депутатом України може бути обрано громадянина Ук-
раїни, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право 
голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років...»

B. заКон УКраїни «про вибори народних депУтатів УКраїни» 
від 18 жовтня 2001 роКУ

12. Стаття 8 пункт 1 Закону фактично встановлює, що депута-
том може бути обраний громадянин України, який на день виборів 
досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні 
протягом останніх п’яти років.

13. Відповідно до статті 38 пункту 2 Закону громадянин Украї-
ни, який має право бути обраним депутатом, може самовисунутися 
кандидатом у депутати у відповідному одномандатному окрузі шля-
хом подання заяви до окружної виборчої комісії про бажання бало-
туватися у цьому окрузі (заяви про самовисунення).

14. Згідно з пунктами 1, 2 статті 43, партія (блок) чи канди-
дат у депутати, якого висунуто в одномандатному окрузі, повинні 
внести грошову заставу в розмірі п’ятнадцяти тисяч4 і 60 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян відповідно. Грошова застава 
повертається у випадку, якщо кандидати в депутати чи партії обрані 
на виборах до Верховної Ради України (тобто, якщо партія набрала 
хоча б 4 % голосів виборців), а якщо кандидата в депутати від одно-
мандатного округу чи партію не вибрали до Парламенту, то грошова 
застава перераховується до Державного бюджету України.

15. Стаття 51 проголошує, що за рахунок коштів Державно-
го бюджету України проводиться фінансування витрат, пов’язаних 
з організацією та проведенням виборів. Таке фінансування здійс-
нюється з дотриманням принципу рівних умов для всіх кандидатів.

16. Відповідно до статті 52, окружна виборча комісія за рахунок 
коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку 
і проведення виборів депутатів, забезпечує виготовлення погодже-

4 255 000 грн.; приблизно 42 300 євро
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них із кандидатами у депутати, зареєстрованими в одномандатних 
округах, інформаційних плакатів із розрахунку по дві тисячі при-
мірників на кожного кандидата у депутати.

17. У статті 54 йдеться про те, що державними та комунальними 
телерадіоорганізаціями кожному кандидатові в депутати, зареєстро-
ваному в одномандатному окрузі, надається ефірний час для прове-
дення передвиборної агітації, що становить 10 хвилин. Ефірний час 
для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів 
Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і про-
ведення виборів.

18. 1 жовтня 2005 року Верховна Рада України внесла зміни до 
згаданого Закону, згідно з якими вибори депутатів здійснюються 
за змішаною пропорційно-мажоритарною системою за виборчими 
списками кандидатів у депутати від політичних партій.

C. ріШення КонститУційноГо сУдУ УКраїни 
від 30 січня 2002 роКУ

19. Провадження в Конституційному Суді України було пору-
шено за конституційним поданням 63 народних депутатів Верхов-
ної Ради України, які оспорювали статтю 43 Закону України «Про 
вибори народних депутатів України», посилаючись на те, що стаття 
встановлює майнове обмеження і тим самим дискримінує менш за-
можних громадян, а тому суперечить статті 24 Конституції України. 
Голова Верховної Ради і Президент України надали свої зауваження 
у цьому зв’язку. Голова Верховної Ради підтримав оскаржуване по-
ложення взагалі, але висловив свою стурбованість щодо суми, необ-
хідної для застави. Президент зазначив, що під час парламентських 
дебатів він наклав вето на законопроект, оскільки запропонована 
в ньому сума застави була непомірно великою. Після того, як сума 
застави була значно знижена, на думку Президента, вона перестала 
порушувати права та свободи людини.

20. Конституційний Суд України вирішив, що виборча застава 
не є прямим чи непрямим обмеженням права виставляти свою кан-
дидатуру на вибори, оскільки не є визначальною для права громадян 
обирати і бути обраними. Застава – це не що інше, ніж попередня 
умова для здійснення реєстрації кандидата виборчою комісією. Усі 
кандидати в народні депутати зобов’язані сплатити однакову суму, 
незалежно від їхнього фінансового становища, тому умова сплати 
виборчої застави не може розглядатися як дискримінація за майно-
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вим станом. Виборча застава призначена, по-перше, сприяти підтри-
манню відповідального ставлення з боку потенційних кандидатів у 
народні депутати до виборів, а, по-друге, попереджувати зловжи-
вання виборчими правами. Більше того, вона являється своєрідною 
перешкодою для непомірного чи необґрунтованого використання 
коштів Державного бюджету, призначених для покриття витрат, 
пов’язаних із виборами.

21. Конституційний Суд також зазначає, що встановлення фак-
тичної суми застави належить до дискреційних повноважень органів 
влади і, таким чином, знаходиться поза межами його юрисдикції.

D. виборчий оКрУГ № 11

22. Виборча комісія одномандатного округу № 11 зареєструвала 
20 кандидатів у народні депутати України на парламентських вибо-
рах 2002 року (двоє з яких пізніше вікликали свої кандидатури), 12 
з них були самовисуванцями, включаючи двох професорів і лікаря, 
який працював у державній лікарні.

ІІІ. ВІДПОВІДНЕ ПОРІВНЯльНЕ Й мІЖНАРОДНЕ зАКОНОДАВСТВО

а. виборча застава в національномУ заКонодавстві 
Країн європи

23. Виборче право принаймні чотирнадцяти держав-членів Ради 
Європи вимагає від кандидатів сплачувати виборчу заставу, хоча в 
деяких із них ця умова застосовується до виборчих списків, а не до 
окремих кандидатів. Деякі інші демократичні держави за межами 
Європи також застосовують цю вимогу (див. пункти 29-32 нижче).

24. Сума, що підлягає сплаті, розраховується по-різному, на-
приклад, множенням певних визначених законом сум (мінімальна 
заробітна плата в Вірменії або середня заробітна плата в Литві) або 
фіксована сума (як у Болгарії). Фактична сума сплати для незалеж-
них кандидатів може становити від 92 євро (Мальта) до 2 600 євро 
(Болгарія).

25. Хоча зареєстровані кандидати зазвичай користуються різ-
ними формами підтримки з боку державних фондів (безплатний 
ефірний час, поштові послуги, приміщення для проведення зборів 
тощо), проте це не є загальноприйнятою практикою.
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26. Застава, як правило, повертається якщо кандидат на виборах 
отримує певний відсоток голосів виборців. Лише законодавством 
України, Туреччини і Литви передбачається, що застава втрачаєть-
ся, якщо кандидат фактично не набирає достатньої кількості голосів 
для того, щоб зайняти крісло в парламенті.

в. відповідна порівняльна національна праКтиКа

1. ірландія

27. У справі Redmond («Redmond v. Minister for the Environment» 
[2001] ІЕНС 128) позивач оспорював у Вищому суді Ірландії, що бу-
дучи безробітним і не маючи фактично ніяких фінансових кош-
тів, він не був спроможний сплатити заставу, необхідну для участі у 
національних парламентських виборах і Європейських виборах (300 
і 1000 ірландських фунтів відповідно). У своєму рішенні (в § 80), 
Herbert J. наводить вісім чинників, які виправдовують застосування 
системи виборчої застави або іншого рівнозначного механізму:

«1. Надзвичайно... велика кількість громадян, які висувають свою кан-
дидатуру на вибори до членства в Dáil Eireann (Ірландському парламен-
ті) підірвала б демократичну природу держави.
2. Наявність великої кількості імен у виборчому бюлетені могла б за-
плутати виборців.
3. Виборці надали б перевагу прийняттю рішення, не ознайомившись 
до кінця зі списком кандидатів, а це, у свою чергу, завадило б функціо-
нуванню демократії.
4. Чим більше кандидатів, які не пройдуть у парламент, візьмуть участь 
у виборах, тим важче буде досягти пропорційного представництва, от-
же, значне збільшення кількості кандидатів послужить підриву пропор-
ційного представництва виборів за автономною системою голосування 
з правом передачі голосів, як це зазначено в статті 16 Розділу 2 підроз-
ділу (5) Конституції.
5. Чим більша кількість кандидатів, які не пройдуть в парламент, тим 
важче виборцям передбачити результат виборів і, таким чином, втра-
чається або послаблюється їхня здатність належним чином розпоряд-
жатися власним голосом.
6. Зі збільшенням кількості кандидатів, збільшується час для підрахунку 
голосів, що, у свою чергу породжує більшу кількість вимог щодо пере-
гляду результатів та, відповідно додатковий час, необхідний для цього.
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7. За великої кількості кандидатів, які намагатимуться переконати елек-
торат протягом 30-денного максимального періоду, дозволеного статтею 
16 розділу 3 підрозділу (2) Конституції, виборчі кампанії матимуть під-
ривний характер, а виборці заплутаються або ж стануть байдужими.
8. Процес висунення кандидатури на виборах, реєстрування висунутої 
кандидатури та винесення рішення щодо законності висунення канди-
датури став би надмірним, якби на вибори балотувалась велика кіль-
кість кандидатів».

28. Суддя надалі зауважив, що система застав є дискримінацій-
ною стосовно осіб з низьким рівнем доходів і зазіхає, таким чином, 
на їхню людську гідність. Узявши до уваги вищенаведені обґрунту-
вання, він усе ж таки дійшов висновку, що не було фактичного до-
казу того, що скасування заставної системи спричинить серйозні не-
гативні наслідки, швидше це було просто припущення. У висновках 
він зазначив, що, за відсутності альтернативи виборчому бюлетеню, 
система застави є несправедливою, невиправданою та свавільною.

29. Наступного року система виборчої застави була замінена 
системою висунення кандидатури та збору підписів.

1. Канада

30. У справі «Figueroa v. Canada (Attorney-General)» позивач, лі-
дер Комуністичної партії Канади, опротестовує різноманітні аспек-
ти канадського виборчого законодавства через те, що вони нібито 
направлені на дискримінацію малих, непредставлених партій, таких 
як його партія.

31. У суді Онтаріо, Molloy J. визнав недійсною наявну норму про 
виборчу заставу, згідно з якою 1000 канадських доларів, які кан-
дидати сплачують як виборчу заставу, повертається в повному об-
сязі лише тим, хто набрав більше ніж 10 % голосів виборців. Тим, 
хто набрав менше повертається лише 500 канадських доларів. Суддя 
вважав, що це є порушенням розділу 3 Хартії про права і свободи 
(активні і пасивні виборчі права), і рекомендував повертати виборчу 
заставу незалежно від кількості набраних кандидатом голосів.

32. В апеляційному суді Онтаріо Doherty J.A. не визнав форму-
ли справедливості зі строго рівним ставленням у сфері виборчого 
законодавства, яка була надана нижчим судом. Він постановив, що 
основною метою розділу 3 Хартії було гарантувати здійснення пра-
ва на ефективне представництво, а не лише забезпечити абсолютну 
рівність. Рівне ставлення – це важлива передумова, але не єдина.
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2. маврикій

33. У Третьому періодичному звіті Маврикію5, маврикійська де-
легація зазначила:

«З посиланням на нещодавню справу, в якій політична організація ос-
каржувала суму, на яку піднявся розмір виборчої застави, Верховний 
Суд виніс рішення, що зазначений розмір збільшення суми застави є 
перепоною для участі громадян у виборах і є, таким чином, неконсти-
туційним. Від початку Уряд вніс зміни до закону з метою запобігання 
висуненню громадянами своєї кандидатури на вибори з малозначу-
щих причин та використанню великого обсягу ефірного часу в обмін 
на дуже незначну заставу. Внаслідок винесення рішення Верховним 
Судом, виборча застава була знижена до попередньої суми, яка стано-
вить 250 рупії».

3. сполучене Королівство

34. На даний момент у Сполученому Королівстві ведуться полі-
тичні дебати щодо доцільності існування виборчої застави.

35. Виборча застава вперше була введена Законом про народне 
представництво (Representation of People Act) у 1918 році в розмірі 150 
фунтів стерлінгів. Підставою для повернення застави було набрання 
кандидатом однієї восьмої голосів виборців. В Законі про народне 
представництво 1985 року умову для повернення застави скоротили 
до 5 %, але підвищили суму застави до 500 фунтів стерлінгів.

36. У 2003 році виборча комісія, занепокоєна через зростаючий 
політичний абсентеїзм у Сполученому Королівстві, опублікувала 
офіційний звіт під назвою «Голосування для змін», у якому, з-поміж 
іншого, відстоювалось скасування заставної системи. Комісія зазна-
чала, що така вимога ставить у невигідну позицію невеликі партії і 
кандидатів-самовисуванців (для прикладу, Партія зелених втратила 
всі свої застави на парламентських виборах 1992 і 1997 років).

37. Уряд не підтримав цієї пропозиції, вважаючи, що скасуван-
ня виборчої застави дозволить будь-кому виставляти свою канди-
датуру на виборах і отримати доступ, наприклад, до безплатного 
випуску листівок, без яких-небудь гарантій або попереджувальних 
заходів. Це може призвести до різкого збільшення кількості кан-
дидатів, спричиняючи виникнення адміністративної плутанини та 

5 Представлений Комітету з прав людини під час 1478 зустрічі (CCPR/C/64/
Add.12)
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необґрунтоване виставлення кандидатур6. Замість цього Уряд зап-
ропонував спростити систему застав (залишається та ж сама сума в 
500 фунтів стерлінгів для парламентських виборів) і ввести двохвід-
сотковий прохідний бар’єр для повернення застави. У 2005 році на 
розгляд Парламенту був представлений законопроект, що містить 
такі зміни (SN/SG/3779).

с. відповідні міжнародні доКУменти

1. європейська комісія «за демократію через право» 
(венеціанська комісія ради європи)

38. У Зводі правил належної практики виборів (Code of Good 
Practice in Electoral Matters)7 зазначається:

«Принцип І.1.с.

vi. Якщо застава є обов’язковою, то вона повертається, якщо кандидат 
або партія набрали певну кількість голосів; сума застави і встановлена 
для її повернення кількість голосів не мають бути надмірними».

39. Венеціанська комісія провела експертну оцінку виборчого 
законодавства багатьох країн-членів Ради Європи. Виборча застава 
була одним з тих питань, які цікавили Комісію під час оцінки про-
екту змін до виборчого кодексу Вірменії. В проекті спільної думки 
Венеціанської комісії і Бюро демократичних інституцій та прав лю-
дини ОБСЄ (далі OSCE/ODIHR)8 зазначено таке:

«20. Проект поправок скасовує вимогу збору підписів на підтримку вису-
нення кандидата та збільшує суму виборчої застави. Це є прийнятним у 
принципі. Однак, проект (поправки до статей 71 (1), 101 (1)(1) та 108 (2)) 
значним чином підняв би суми виборчих застав (у разі президентських 
виборів від 5 000 до 8 000 [разів мінімальної заробітної плати]; у разі 
пропорційних виборів, від 2 500 до 4 000 разів, у разі мажоритарних ви-
борів від 100 до 150 разів мінімальної заробітної плати). Рекомендова-
но перегляд цих підвищених сум застави, оскільки не є очевидним, що 
існуючі суми застави недостатні для стримування легковажних канди-

6 Відповідь Уряду на «Звіт виборчої комісії: «Голосування для змін»
7 Ухвалені Венеціанською комісією на 51-й сесії (5-6 липня 2002) (CDL-AD 
(2002)23)
8 Редакція від 19 квітня 2005 (CDL-EL(2005)010).
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датів. Відповідно до міжнародних та європейських стандартів, надмірно 
висока сума виборчої застави є проблемою. Усталеним принципом є те, 
що незаконна дискримінація включає дискримінацію особи на підставі 
її соціального або майнового статусу. Відповідно, сума виборчої заста-
ви має визначатися дуже обережно, щоб не спричинити перешкод для 
висунення кандидатури серйозного кандидата, який на даний момент 
знаходиться в несприятливому економічному становищі».

40. Проте, після того як вірменська влада виконала рекоменда-
ції Комісії, питання виборчих застав перестало бути в центрі уваги 
міжнародних експертів. Заключний звіт щодо поправок до Виборчого 
кодексу Республіки Вірменія9 місить такі положення:

«14. Поправки скасовують вимогу збору підписів на підтримку висунен-
ня кандидатури певного кандидата. Це є прийнятним, в принципі. На 
відміну від різноманітних попередніх проектів, питання застави в Ко-
дексі, з внесеними поправками, не порушується (статті 71 (1), 101 (1)(1) 
та 108 (2)), застава залишилась такою ж, як і під час попередніх виборів, 
тобто для президентських виборів на рівні 5 000; у разі пропорційних 
виборів на рівні 2 500, а у разі мажоритарних виборів на рівні 100 разів 
мінімальної заробітної плати. Це відповідає попереднім рекомендаціям 
Венеціанської комісії та OSCE/ODIHR. Оскільки відсутні ознаки наяв-
ності великої кількості потенційних легковажних кандидатів, то такі 
розміри сум депозитів видаються обґрунтованими»

2. Комітет прав людини

41. У Загальних коментарях (№ 25 (57)) прийнятих Комітетом з 
прав людини відповідно до статті 40 (4) Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права від 12 липня 1996 року, Комітет 
коротко розглянув питання щодо виборчих зборів чи застав таким 
чином:

«16. ... Умови, що стосуються строків висунення кандидатур, зборів та 
застав мають бути обґрунтованими та не дискримінаційними.»

42. У своїх Коментарях щодо Сполучених Штатів Америки Ко-
мітет прокоментував більш широке (проте, яке стосується) питан-
ня щодо значних фінансових інвестицій, що вимагаються від кан-

9 Прийнятий на 1413-й зустрічі (53 сесіся) 6 квітня 1995 року (CCPR/C/79/Add50)
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дидатів, які висувають свої кандидатури на виборах у Сполучених 
Штатах:

«24. Комітет вітає значні зусилля, які докладаються з метою забезпечен-
ня кожному права голосу, але він стурбований через значні фінансові 
кошти, що несприятливо впливають на право особи висувати свою кан-
дидатуру на вибори».

ПРАВО

І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 ПРОТОКОлУ № 1

43. Заявник стверджував, що його було позбавлено його вибор-
чого права, посилаючись на статтю 3 Протоколу № 1, у якій ідеться 
про таке:

Стаття 3 Протоколу № 1

«Високі Договірні Сторони зобов’язуються проводити вільні вибори з 
розумною періодичністю шляхом таємного голосування в умовах, які 
забезпечують вільне вираження думки народу у виборі законодавчого 
органу».

а. доводи сторін

1. Уряд

44. Уряд заявляв, що відповідно до статті 3 Протоколу № 1 ви-
борче право не є абсолютним, і що Договірним Державам надаються 
широкі повноваження щодо визначення умов, за яких виборче право 
може бути реалізоване.

45. Уряд стверджував, що виборча застава має подвійну мету: 
по-перше, сприяти відповідальному ставленню осіб, котрі балоту-
ються на виборах, а, по-друге, сприяє тому, що у виборах беруть 
участь лише кандидати з серйозними намірами, перешкоджаючи 
тим самим необґрунтованому витрачанню державних коштів. Сто-
совно останнього, Уряд посилався на заходи щодо обслуговування 
виборчої кампанії, надані зареєстрованим кандидатам за державні 
кошти (випуск виборчих листівок, безплатний ефірний час на міс-
цевих ЗМІ, що здійснюють трансляцію, тощо).
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46. Уряд також наголошував, що всі кандидати повинні сплатити 
однакову суму застави, незалежно від їхнього фінансового станови-
ща. Більш того, схожі положення існують у виборчому законодавстві 
інших Договірних Сторін.

47. Сума застави не може вважатися непомірною, оскільки се-
редній річний дохід в Україні становив у 2001 році 2445,9 грн., а в 
2002 році – 2938 грн.10 (метод розрахунку враховує неповнолітніх 
дітей, а отже дохід осіб, які мають право бути обраним, тобто осіб, 
старших 21 року, звичайно ж був вищий).

48. Що ж стосується ситуації заявника, то він мав можливість 
узяти позику в банку чи заставити квартиру, власником якої він є, 
для того щоб отримати необхідну суму, якщо він вірив у свої шанси 
бути обраним на виборах.

2. заявник

49. Заявник заявив, що будь-яке обмеження права, визначеного 
в статті 3 Протоколу № 1 перешкоджає проведенню вільних виборів. 
Він стверджує, що сума застави, яка існувала на той час, позбавляла 
80 % населення України, яке живе за межею бідності, можливості 
висувати свою кандидатуру на виборах. (Однак, заявник не подав 
Суду жодних статистичних чи інших даних на підтвердження цієї 
думки). Отже, на думку заявника, цей захід не відповідав меті, що 
була. Зокрема, в його ситуації, через низький дохід, він не мав мож-
ливості знайти кошти для сплати застави, що виключило його шанси 
зареєструватися на виборах в якості кандидата в народні депутати.

в. оцінКа сУдУ

1. загальні принципи

50. Суд знову повторює, що право обирати і бути обраним відоб-
ражене у статті 3 Протоколу № 1. Проте, право, визначене в статті 3 
Протоколу № 1 не є абсолютним. Існує простір для ймовірних об-
межень, і Договірні Сторони мають широкі межі повноважень у цій 
сфері. («Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium», judgment of 2 March 
1987, Series A no. 113, p. 23 § 52 and «Py v. France», no. 66289/01, § 46, 
ECHR 2005-... (extracts)).

10 13 та 497 євро відповідно
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51. Держави-члени мають широку самостійність при встанов-
ленні конституційних норм щодо статусу депутатів парламенту. Зок-
рема, Суд погодився, що стосовно права на висунення своєї канди-
датури на вибори до парламенту можуть застосовуватись жорсткіші 
умови, на відміну від права голосувати («Мельниченко проти Украї-
ни», no. 17707/02, § 57, ECHR 2004-X). Хоча вони й мають спільне 
походження, з огляду на необхідність гарантувати як незалежність 
обраних представників так і свободу виборців, ці вимоги відрізня-
ються, відповідно до історичних та політичних чинників, особли-
вих для кожної держави. Різноманітність ситуацій, передбачених у 
конституційному та виборчому законодавствах Держав-членів Ради 
Європи, вказує на широкий спектр можливих підходів у цій сфері. З 
огляду на цілі, зазначені в статті 3, будь-яке виборче законодавство 
має оцінюватись у світлі політичного розвитку конкретної держави, 
оскільки риси, що були б неприйнятними в контексті однієї систе-
ми, можуть бути виправданими в контексті іншої.

52. Однак саме Суд має визначати в кінцевому підсумку, чи було 
дотримано положень статті 3 Протоколу № 1; він повинен переко-
натися, що умови не звужують зазначені права до такої міри, що 
обмежують їх суть та позбавляють їх ефективності; вони мають мати 
законну мету; засоби, які використовуються, повинні бути співроз-
мірними меті («Labita v. Italy» [GC], no. 26772/95, § 201, ECHR 2000-
IV). Будь-який відхід від принципу загального виборчого права несе 
в собі ризик підриву демократичноcті законодавчої гілки влади, об-
раної таким чином, та законів, які вона приймає. Винятки з будь-
яких груп чи категорій населення мають бути відповідним чином 
сумісними із цілями, закладеними в статті 3 Протоколу № 1 («Hirst 
v. the United Kingdom» (no. 2) [GC], no. 74025/01, § 60, ECHR 2005-…).

2. виборчі застави

53. Ця справа стосується виборчої застави, що сплачується осо-
бою, яка висловлює бажання висунути свою кандидатуру на парла-
ментських виборах.

54. У трьох справах питання умови застави розглядалось ко-
лишньою Комісією з прав людини. В першій справі Tкte v. France 
(no. 11123/84, decision of 9 December 1987, D.R. 54, pp. 52-61) вона роз-
глянула скаргу активістів Партії зелених щодо того, що їхній вибор-
чий список було піддано дискримінації під час виборів до Європей-
ського парламенту через положення французького законодавства, що 
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встановлює 5 % прохідний бар’єр для повернення застав розміром в 
100 000 французьких франків. Комісія відхилила цю скаргу як оче-
видно необґрунтовану. Вона постановила, що захід мав законну мету 
підтримки розвитку достатньо репрезентативних політичних рухів, 
пам’ятаючи про широкі повноваження Держави, та не був необґрун-
тованим або диспропорційним. У нещодавньому рішенні від 18 жов-
тня 1995 р. («André v. France», no. 27759/95) Комісія, посилаючись на 
своє рішення у справі Tкte, відхилила заяву, в якій намагалися оспо-
рити умову внесення застави через те, що кандидати зі списку осіб, 
які знаходяться в скрутному економічному становищі (безробітні, 
особи, які не мають постійного місця проживання та інваліди), не 
могли сплатити необхідну суму.

55. З тих самих причин Комісія відхилила скаргу щодо виборчої 
застави, яка вимагається під час французьких внутрішніх виборів 
до законодавчого органу країни («Desmeules v. France», no. 12897/87, 
decision 3 December 1990). Комісія, між іншим, зазначила, що оспо-
рюване положення було також відображене в інших європейських 
законодавствах та що не було встановлено або хоча б стверджено, що 
застава у розмірі 8 000 французьких франків становила непомірний 
тягар для списку кандидатів, очолюваного заявником.

56. Однак Суд ніколи не висловлював своєї думки з цього кон-
кретного приводу.

3. Щодо справи

57. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд нагадує, що за-
явникові відмовили в реєстрації як кандидата в народні депутати 
під час парламентських виборів 2002 року лише через несплату ним 
виборчої застави у розмірі 1 041 гривні. Заявник стверджував, що 
був неспроможний виконати цю вимогу, оскільки його річний дохід 
складав близько 960 гривень.

58. Уряд не оспорив це твердження. Таким чином, Суд вважає 
встановленим той факт, що заявник не міг зібрати необхідну суму з 
власного доходу.

59. Суд зазначає, що сторони не оспорювали питання застосу-
вання статті 3 Протоколу чи той факт, що оскаржуваний заявником 
захід становив втручання у його виборчі права.

60. Таким чином, Суд визначатиме, чи мав оскаржуваний захід 
законну мету у співрозмірний спосіб, з огляду на принципи, вста-
новлені вище.
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а. Законна мета

61. Суд зазначає, що вимога виборчої застави для кандидатів на 
виборах існує не лише в України. Виборче право цілого ряду Держав-
членів містить таку вимогу, щоб завадити легковажним кандидатам 
виставляти на вибори свою кандидатуру. Більш того, Венеціансь-
ка комісія розцінила цю мету як законну, а вимогу застави як, в 
принципі, прийнятний інструмент для її досягнення (див. пункти 
37-39 вище). Також не слід залишати поза увагою участь держави у 
видатках кампанії, спрямованих на підтримання рівності між кан-
дидатами.

62. Суд нагадує, що стаття 3 Протоколу № 1, на відміну від ба-
гатьох інших положень Конвенції, не визначає або не обмежує мету, 
яку повинен мати захід. Отже, сумісним з цією статтею може бути 
широкий ряд цілей (Podkolzina, зазначене вище, § 34). Таким чином, 
узявши до уваги відповідні широкі повноваження держави-відпові-
дача у цій сфері, Суд доходить висновку, що оскаржуваний захід 
мав законну мету гарантії права на ефективне, добре налагоджене 
представництво, підвищуючи відповідальність тих, хто висуває свою 
кандидатуру на вибори, та обмежуючи вибори серйозними кандида-
тами, одночасно уникаючи необґрунтованого витрачання держаних 
коштів.

b. Пропорційність

63. Суд повторює, що справа стосується способу, у який право 
заявника висувати свою кандидатуру на участь у виборах було обме-
жено зобов’язанням сплатити виборчу заставу, яка не повертається 
тим кандидатам, яких не було обрано. Суд зазначає, що застосуван-
ня застави було загальним заходом, що не був спеціально застосова-
ний щодо заявника в цій справі, хоча він мав очевидні наслідки для 
нього та інших осіб у подібній ситуації.

64. Суд розглядав справи, що стосуються інших загальних за-
ходів, які порушують виборчі права. Він встановив порушення стат-
ті 3 Протоколу № 1 у випадках загальної відмови певним категоріям 
виборців виражати свою думку під час виборів членів парламенту та 
через відмову або небажання органів влади розслідувати або ж, у разі 
необхідності, виправляти ситуацію. Так, у справах Metthews та Aziz, 
заявники (як мешканець Гібралтару та член Турецько-кіпріотської 
громади, що проживає а контрольованій урядом території Кіпру, 
відповідно) були позбавлені права голосувати на виборах до Євро-
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пейського парламенту або до Кіпрської палати представників через 
існування законодавчих прогалин («Matthews v. United Kingdom» [GS], 
no. 24833/94, § 64, ECHR 1999-I, and «Aziz v. Cyprus» no. 69949/01, 
§ 29, ECHR 2004-…). У справі Hirst порушення було спричинено за-
гальною забороною виборчого права ув’язнених осіб, які відбувають 
покарання (Hirst, згадане вище, §§ 79-82).

65. На відміну від вищезгаданих справ, оскаржуваний захід був 
предметом значної уваги парламентарів. В українському парламенті 
проводились серйозні дебати з приводу виборчої застави до того, як 
цей закон було прийнято. Встановлюючи суму застави, парламент 
прагнув, зпоміж іншого, врівноважити конкуруючі інтереси стри-
мування легковажних кандидатів та інтереси загального виборчого 
права. Більш того, факт, що звернення до Конституційного суду бу-
ло підписано 63 членами парламенту, та й сам спікер виражали певні 
зауваження, вказують на важливість дебатів та їх спірну природу 
(пункт 18 вище).

66. Суд зауважує, що захід був також предметом судового роз-
гляду: він був оскаржений у Конституційному суді на тих самих 
підставах, що були викладені в заяві заявника до Суду. Конститу-
ційний суд розглянув підстави для внесення застави, метою якої 
було підсилення відповідального ставлення з боку потенційних 
кандидатів на участь у виборах, а також запобігання зловживанню 
виборчими правами. Він постановив, що це обмеження не є неконс-
титуційним чи дискримінаційним, оскільки воно не є вирішальним 
щодо права громадян брати участь у виборах або висувати свою кан-
дидатуру на виборах, а служить попередньою умовою для реєстрації 
кандидатів і однаково застосовується до всіх осіб, які прагнуть бути 
зареєстрованими. Більш того, окремо від виборчих питань, існують 
інші конституційно дійсні причини, як, наприклад, необхідність 
запобігати надмірному та необґрунтованому витрачанню коштів де-
ржавного бюджету, що виправдовують застосування заходу, який 
розглядається.

67. Суд відзначає, що політика поза оскаржуваним заходом ви-
магає від держави встановлення делікатного балансу між конфлік-
туючими інтересами: з одного боку, утримання від участі у виборах 
легковажних кандидатів, незалежно від соціального положення, а 
з іншого – можливість реєстрації серйозних кандидатів, включаю-
чи тих, хто може знаходитись у скрутному економічному становищі. 
Суд задоволений тим, що система виборчої застави, прийнята на той 
час українськими політичними установами становила прийнятний 
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компроміс між цими конфліктуючими інтересами, а введення її в 
дію залишалось предметом ретельного розгляду національними за-
конодавчою та судовою гілками влади у світлі сучасних умов (порів-
няйте та співставте справу Hirst, наведену вище, пункти 79 та 80).

68. Суд нагадує також про субсидіарну роль Конвенції. Націо-
нальні органи влади загалом краще здатні оцінити місцеві потре-
би та умови, ніж міжнародний суд. У питаннях загальної політики, 
стосовно яких думки в демократичному суспільстві можуть значним 
чином різнитися, особлива вага повинна надаватися розробникам 
внутрішньої політики («Hatton and Others v. United Kingdom» [GC], 
no. 36022/97, §, ECHR 2003-VІІІ). Більш того, як уже було зазначено 
вище, у сфері виборчого законодавства, Суд із багатьох приводів за-
значав, що держави користуються широкими межами повноважень. 
Відповідно, навіть система, де встановлюється порівняно високий 
бар’єр, наприклад, стосовно кількості підписів, необхідних для то-
го, щоб висунути свою кандидатуру на виборах, або ж мінімальний 
відсоток голосів по всій країні для отримання місця у законодавчо-
му органі, може вважатися такою, що відповідає статті 3 Протоколу 
№ 1 (cf. «Federaciуn Nacionalista Canaria v. Spain» (dec.)? no. 56618/00? 
ECHR 2001-VI).

69. Однак, ці широкі повноваження існують поруч з європей-
ським наглядом. Таким чином, Суд повинен упевнитись, чи було 
перевищено межі повноважень, наданих Україні, тобто, чи звузило 
введення виборчої застави виборчі права заявника до такої міри, що 
обмежило їх суть та позбавляють їх ефективності.

70. Стосовно цього слід зазначити, що в європейському право-
вому полі сума застави, закріплена в українському законодавстві є 
однією з найнижчих. Що ж стосується співвідношення між розміром 
застави та доходом громадян, то Суд зазначає, що при оцінці Вибор-
чого кодексу Вірменії (країни, економічна ситуація в якій є схожою 
з українською), Венеціанська комісія у своїй доповіді від 22 жовтня 
2005 визнала обґрунтованою значно вищу суму застави, закріплену 
у вірменському законодавстві (див. пункт 38 вище).

71. Суд вважає за необхідне зазначити, що з 20 кандидатів, за-
реєстрованих по виборчому округу заявника, 12 були самовисуван-
цями (пункт 21 вище), включаючи двох професорів та лікаря (в Ук-
раїні це професії з традиційно низькими заробітними платами), чия 
спроможність зібрати необхідну суму, виходячи тільки з власних до-
ходів, видається сумнівною. Більш того, підвищення витрат канди-
датів на вибори є спільною рисою для сучасних демократій (пункт 41 
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вище). Таким чином, навіть відносно заможні кандидати в Україні 
та й будь-де інде в Європи зазвичай змушені шукати зовнішні дже-
рела для фінансування успішної виборчої кампанії.

72. Суд зазначає, що втрата застави у разі програшу виборів – це 
відносно рідкісна норма в європейських виборчих системах. Однак, 
враховуючи відносно низький розмір суми, що вимагається, рек-
ламні послуги, що надаються державою (пункт 15-17 вище) та ін-
ші обтяжуючі видатки на організації виборів, які застави можуть 
полегшити, Суд не вважає цей захід безпідставним або таким, що 
виходить за межі широких повноважень держави.

73. Тому Суд доходить висновку, що збір, сплата якого вимага-
лась від заявника, не може вважатися непомірним або таким, що 
складає непереборний адміністративний чи фінансовий бар’єр для 
певних кандидатів, які хочуть приєднатися до виборчих перегонів, 
і тим більше він може становити перешкоду для появи достатньо 
представницьких політичних течій або ж втручання у принцип плю-
ралізму.

74. Відповідно, у цій справі не мало місце порушення статті 3 
Протоколу № 1 Конвенції.

ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 14 КОНВЕНЦІЇ

75. Заявник скаржиться на дискримінацію, яка суперечить стат-
ті 14 Конвенції, в якій зазначається:

«Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має 
бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, 
кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, націо-
нального чи соціального походження, належності до національних мен-
шин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою».

76. Однак, Суд зазначає, що заявник посилається на ті ж самі 
аргументи, які він навів стосовно своєї скарги за статтею 3 Прото-
колу № 1 взятої окремо. У світлі своїх міркувань та висновків, на-
ведених вище (пункти 62-74), Суд не вважає за необхідне проводити 
окремий розгляд скарги на дискримінацію.

на цих підставах суд одностайно

1. Постановляє, що не мало місця порушення статті 3 Протоко-
лу № 1 Конвенції;
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2. Постановляє, що немає потреби в окремому розгляді скарги 
заявника за статтею 14 Конвенції, оскільки його було проведено ра-
зом зі статтею 3 Протоколу № 1.

Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 28 березня 
2006 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

С. Найсміт Ж.-П. Коста
секретар голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «КОСІЦиНА пРОти УКРАЇНи»

УХВАЛА ЩОДО чАСтКОВОЇ ПРИЙНЯтНОСтІ

(Заява № 35157/02)

Європейський суд з прав людини (п’ята секція) 22 травня 2006 
року, засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:

У справі «Косіцина проти України»

п. П. Лоренцен, голова,
пані С. Ботучарова,
п. В. Буткевич,
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пані М. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
п. Дж. Боррего Боррего,
пані Р. Ягер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
беручи до уваги вищезазначену заяву, подану 24 березня 2001 

року, після обговорення вирішує наступне:

ФАКТИ

1. Заявниця, Людмила Володимирівна Косіцина, є громадянкою 
України, яка народилась 1936 року та проживає в м. Одесі. Заявниця 
діє у власних інтересах та в інтересах померлого сина, Геннадія Еду-
ардовича Гюльзадяна (Г. Е. Г.).

Обставини справи, надані заявницею, можна викласти наступ-
ним чином.

A. КРИмІНАльНА СПРАВА, ПОРУШЕНА зА зАЯВАмИ СИНА зАЯВНИЦІ  
ЩОДО ЙОгО НЕзАКОННОгО ПОзБАВлЕННЯ ВОлІ

2. З 27 лютого до 2 березня 1995 року за твердженням Г.Е.Г. він 
був позбавлений волі в селі Балка Одеської області громадянами 
Т.Н.Т. та Т.Р.А. (приватні особи). Т.Н.Т. та Т.Р.А. вимагали від Г.Е.Г. 
повернення боргу в розмірі 10 300 доларів США, піддаючи його по-
ганому поводженню.

3. 3 березня 1995 року Іллічівський РВ УМВС в Одеській облас-
ті отримав інформацію з медичного закладу, де проходив медичне 
обстеження син заявниці, що йому було завдано черепно-мозкову 
травму.

4. 17 квітня 1995 року прокуратурою Малиновського району 
м. Одеси (далі – прокуратура) була порушена кримінальна справа 
проти Т.Н.Т. та Т.Р.А.

5. 6 червня 1995 року, 30 грудня 1996 року і 30 грудня 1997 року 
прокуратура закривала провадження у кримінальній справі проти 
Т.Н.Т. та Т.Р.А.

6. 21 листопада 1998 року прокуратура кримінальне проваджен-
ня у справі проти Т.Н.Т. та Т.Р.А. закрила.
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7. 25 січня 1999 року Іллічівський районний суд м. Одеси (далі – 
Іллічівський суд) прийняв ухвалу, якою визнав правомірною поста-
нову прокуратури про припинення кримінального провадження.

8. 7 квітня 1999 року президія Одеського обласного суду, роз-
глянувши поданий протест заступника прокурора Одеської області, 
скасувала зазначену ухвалу і направила справу на новий розгляд ін-
шому судді.

9. 19 липня 1999 року Іллічівський суд скасував постанову про-
куратури і направив справу на додаткове розслідування. Зокрема, 
ним було вказано на недоліки розслідування і зобов’язано їх усу-
нути.

10. 28 серпня 1999 року прокуратура закрила кримінальну спра-
ву проти Т.Н.Т. та Т.Р.А.

11. 30 травня 2000 року прокуратура знову закрила криміналь-
ну справу проти Т.Н.Т. та Т.Р.А. Відповідно до цієї постанови син 
заявниці страждав від алкогольної залежності 2 ступеня і проходив 
медичне лікування від хронічного алкоголізму в Одеській обласній 
психіатричній лікарні № 1 з 29 серпня до 15 жовтня 1996 року. Він 
відмовився лікуватися від алкоголізму і покинув лікарню 15 жовтня 
1996 року.

12. 27 червня 2000 року Іллічівський суд скасував постанови 
прокуратури і направив справу на додаткове розслідування. Зокрема, 
ним було вказано на численні недоліки слідства у справі і зобов’язав 
прокуратуру усунути ці недоліки.

13. 29 вересня 2000 року Малиновський районний суд м. Одеси 
(далі – Малиновський суд) виніс окрему ухвалу щодо недоліків у 
розслідуванні справи, що вже вказувалось прокуратурі, які однак не 
були усунуті.

14. 22 лютого 2001 року прокуратура закрила кримінальне про-
вадження через закінчення законодавчо визначеного строку дав-
ності.

15. 27 листопада 2001 року Іллічівський суд скасував постанову 
прокуратури і направив справу на додаткове розслідування. Зокре-
ма, ним зобов’язано прокуратуру усунути недоліки в розслідуванні 
справи. 21 лютого і 25 червня 2002 року апеляційний суд Одеської 
області та Верховний Суд України підтримали ці рішення.

16. 8 серпня 2003 року прокуратура припинила розгляд кримі-
нальної справи через відсутність складу злочину corpus delicti.



коСіцина проти України

���

17. 25 лютого та 22 листопада 2004 року прокуратура закрила 
кримінальне провадження проти Т.Н.Т. та Т.Р.А. на підставі закін-
чення строку давності.

18. 25 червня 2004 року Малиновський суд зобов’язав прокурату-
ру проінформувати про слідчі заходи вжиті в розслідуванні справи. 
Суд відзначив, що прокуратура знехтувала попередніми рішеннями 
суду. В той же самий суд направив справу на нове розслідування до 
прокуратури.

19. 21 вересня 2004 року апеляційний суд Одеської області при-
йняв ухвалу, якою залишив чинною постанову від 25 червня 2004 
року щодо направлення справи на нове розслідування.

20. 10 червня 2005 року прокуратура закрила кримінальне про-
вадження проти Т.Н.Т. та Т.Р.А. через відсутність злочину.

21. 3 жовтня 2005 року Малиновський районний суд м. Одеси 
відхилив зупинення кримінального провадження проти Т.Н.Т. та 
Т.Р.А. через закінчення строку давності й направив справу на нове 
розслідування. Зокрема, суд постановив, що розслідування може бу-
ти закрито через закінчення строку давності лише у випадках, коли 
осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, не встановлено. 6 грудня 
2005 року апеляційний суд Одеської області скасував це рішення і 
направив справу на новий судовий розгляд.

22. 15 лютого 2006 року Малиновський суд скасував постанову 
слідчого прокуратури Малиновського району, тобто представника 
жертви, і було відмовлено в її доступі до матеріалів, що містилися в 
справі. Матеріали справи були повернуті до прокуратури на додатко-
ве слідство, яке все ще триває.

b. КРИмІНАльНА СПРАВА, ПОРУШЕНА зА зАЯВОЮ зАЯВНИЦІ 
ЩОДО СмЕРТІ ЇЇ СИНА

23. 10 лютого 1998 року служба швидкої допомоги доставила 
Г.Е.Г. в непритомному стані до міської клінічної лікарні № 1 м. Оде-
си (далі – лікарня № 1) для надання медичної допомоги.

24. 12 лютого 1998 року він помер у лікарні.
25. 13 лютого 1998 року патологоанатом лікарні № 1 провів су-

дово-медичний розтин тіла Г.Е.Г. і встановив, що причиною смерті 
Г.Е.Г. була гіпертонічна хвороба серця. Цей діагноз був підтвердже-
ний висновком медичної комісії 4-5 травня 1998 року.
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26. 25 травня 1998 року прокуратура Іллічівського району м. Оде-
си відмовила в порушенні кримінальної справи проти лікарів лікар-
ні та інших стверджуваних підозр через відсутність злочину.

27. 19 липня 1999 року Іллічівський суд відхилив скаргу заявни-
ці та відмовив у порушені кримінальної справи, встановивши закон-
ність постанови про закриття розслідування у справі.

28. 8 червня 2005 року Малиновський суд відмовив у задово-
ленні вимог заявниці про поновлення провадження та повторного 
вивчення обставин справи, пов’язаних зі смертю її сина.

29. 9 серпня 2005 року апеляційний суд Одеської області відмо-
вив у задоволенні вимоги заявниці розглянути справу щодо смерті її 
сина через відсутність підстав для розгляду, оскільки кримінальне 
розслідування було завершено 25 травня 1998 року, після вказаної 
дати обвинувальний висновок до суду не надходив. Суд також не 
зміг встановити порушення Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод, оскільки він має повноваження лише ви-
носити рішення щодо відповідності дій прокуратури законодавству 
України.

c. ІНШІ ПОДІЇ

30. 11 листопада і 5 грудня 2002 року канцелярія Конституцій-
ного Суду України роз’яснила заявниці про відсутність юрисдикції 
щодо розгляду її скарг про порушення проведення слідства.

СКАРгИ

31. Заявниця стверджує, що тривалість кримінального провад-
ження щодо обставин незаконного позбавлення волі її сина в 1995 
році була нерозумною всупереч п.1 ст. 6 Конвенції. Вона скаржиться 
на безпідставну тривалість розслідування (порушення права заяв-
ниці щодо тривалості розгляду справи), яке не було визнано орга-
нами державної влади та не було надано їй за це компенсації. Вона 
далі скаржиться, посилаючись так само на п.1 ст. 6 Конвенції, на 
обмеження її доступу до національних судів і відсутність ефектив-
них засобів щодо тривалості провадження в її справі всупереч ст. 13 
Конвенції.

32. Заявниця далі стверджує:
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– за ст. 2 і 3 Конвенції, що держава не спромоглася поруши-
ти кримінальну справу проти приватних і посадових осіб, які, за її 
словами, змовилися вбити її сина і які незаконно порушили фізичну 
цілісність його тіла після смерті;

– за п.1 ст.2, ст.3, п. 1 ст. 6, статей 13 і 14 Конвенції, що органи 
державної влади відмовились діяти вчасно і з застосуванням ефек-
тивних засобів розслідування смерті її сина;

– за ст. 14 Конвенції, що органи влади дискримінували її на 
підставі її та її сина національної належності.

ПРАВО

A. ТРИВАлІСТь КРИмІНАльНОгО ПРОВАДЖЕННЯ, 
ПОРУШЕНОгО зА СКАРгАмИ НА НЕзАКОННЕ ПОзБАВлЕННЯ ВОлІ

33. Заявниця скаржиться, що в розслідуванні кримінальної 
справи було перевищено «розумні строки» відповідно до п.1 ст. 6 
Конвенції і що вона не мала ефективних засобів юридичного за-
хисту відповідно до цієї статті, як того вимагає ст. 13. Ці положення 
передбачають наступне:

«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи уп-
родовж розумного строку … судом, …, який вирішить спір щодо його 
прав та обов’язків».
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, 
має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному 
органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійсню-
вали свої офіційні повноваження».

34. Суд вважає, що немає можливості на підставі матеріалів 
справи, визначити прийнятність цих скарг, а тому необхідно, від-
повідно до п. 3 Правила 54 Регламенту Суду, надати повідомлення 
щодо цієї частини заяви до уряду-відповідача.

b. РЕШТА СКАРг зАЯВНИЦІ

35. Оскільки заявниця наводить численні скарги, посилаючись 
на ст.ст.2 і 3 Конвенції стосовно обставин смерті її сина і неповного 
розслідування з цього приводу і твердження, що з тіла її сина бу-
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ли вилучені органи, Суд відзначає, що син заявниці помер 12 лю-
того 1998 року і що розслідування стосовно цього було завершено 
25 травня 1998 року, що підтверджено остаточною постановою Іл-
лічівського районного суду м. Одеси від 19 липня 1999 року (див., 
mutatis mutandis, Zamula and Others v. Ukraine (ухвала), № 10231/02, від 
20 травня 2003 року).

36. Відповідно Суд робить висновок, що скарги, на які поси-
лається заявниця в цій частині заяви, пов’язані з подіями чи рішен-
нями, що мали місце більше ніж за 6 місяців перед 24 березням 2001 
року, дати подання заяви (див. Koval v. Ukraine (ухвала), № 65550/01, 
10 грудня 2002 року). З цього випливає, що ці скарги подані за ме-
жами відведеного часу і маю бути відхилені відповідно до пп. 1 і 4 
ст. 35 Конвенції.

37. Суд, досліджуючи решту скарг заявниці і, не звертаючи на 
інші можливі підстави неприйнятності, вважає, що ніщо в цій справі 
не вказує на будь-яку ознаку порушень цих положень Конвенції 
(див. Ivanchenko and Others v. Ukraine (ухвала), № 60726/00 і інші, 17 
лютого 2004 року). Відповідно ця частина заяви є явно необґрунто-
ваною і має бути відхилена згідно з пп.. 3 і 4 ст. 35 Конвенції.

на цих підставах суд одностайно

Постановляє відкласти розгляд скарг заявниці стосовно трива-
лості першого кримінального провадження відповідно до п. 1 ст. 6 
Конвенції і відсутності ефективних засобів правового захисту до 
цього відповідно, як того вимагає ст. 13 Конвенції;

Оголошує решту вимог заяви неприйнятними.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «КАМЕНІВСьКА пРОти УКРАЇНи»

УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯтНОСтІ

(Заява № 18941\04)

Рішення

Страсбург 
30 серпня 2006 року

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

У справі «Каменівська проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,

пані М. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
п. Дж. Боррего Боррего,
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пані Р. Ягер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
розглянувши вищезазначену заяву, подану 6 квітня 2004 р., враху-

вавши зауваження, надані Урядом-відповідачем, та коментарі заявни-
ка щодо цих зауважень, після обговорення виносить таке рішення:

ФАКТИ

1. Заявниця, пані Оксана Григорівна Каменівська, 1945 року на-
родження, громадянка України, яка проживає у Львові. В Суді заявни-
цю представляв п. І.О. Назарук, адвокат, який має практику у Львові. 
Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповноваженими 
пані В. Лутковською та п. Ю. Зайцевим від Міністерства юстиції.

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Обставини справи, надані сторонами, можна підсумувати таким 
чином.

A. історичне підґрУнтя

2. 9 вересня 1944 року Польський комітет Національної Сво-
боди та колишня Українська Радянська Соціалістична Республіка 
уклали угоду про спільну евакуацію населення України з Польщі та 
населення Польщі з України.

3. У 1946 році сім’я заявниці була переселена з … області у Поль-
щі до Тернопільської області в Україні.

4. 22 грудня 1995 року, Верховна Рада України внесла зміни до 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» від 22 жовтня 1993 року, відповідно до яких деяким кате-
горіям громадян, включаючи тих, що були переселені на територію 
України після 1945 року з територій інших держав, надавався статус 
учасника війни.

B. сУдове провадження

5. 22 серпня 2001 року заявниця звернулась до Залізничного рай-
онного суду м. Львова з позовом до Управління соціального захис-
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ту щодо відмови надати статус учасника війни у відповідності до 
статті 9 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту».

6. 26 листопада 2001 року суд відмовив у задоволені позову. Суд 
дійшов висновку, що вимоги заявниці ґрунтуються на одній з умов, 
що визначає вищевказаний Закон, а саме на тому факті, що вона 
була переселена на територію України після 1945 року. Проте, ос-
кільки вона народилась в 1945 році, недотримувалась інша визначе-
на умова, стосовно того, що особи, народженні після 31 грудня 1932 
року, мають довести те, що вони працювали протягом війни.

7. 4 березня 2002 року Львівський апеляційний суд залишив 
у силі рішення суду першої інстанції, вирішивши, що суд першої 
інстанції правильно застосував відповідний Закон. 31 травня 2002 
року заявниця надіслала касаційну скаргу, яка була отримана судом 
5 червня 2002 року.

8. 5 серпня 2002 року Залізничний районний суд відмовив за-
явниці у прийнятті касаційної скарги в зв’язку з недотримання про-
цесуальних строків. Суд встановив, що відповідно до нової редакції 
статті 321 Цивільного процесуального кодексу (далі – ЦПК), яка 
набрала чинності 4 квітня 2002 року, граничний строк для подання 
касаційної скарги є один місяць і що заявниця перевищила цей 
строк, оскільки її скарга надійшла до розгляду 5 червня 2002 року.

9. Заявниця оскаржила це рішення, стверджуючи, що вона 
надіслала касаційну скаргу поштою 31 травня 2002 року, відповідно 
ця дата має вважатися датою подання її скарги.

10. 21 жовтня 2002 року Львівський апеляційний суд залишив 
без змін ухвалу від 5 серпня 2002 року, вирішивши, що заявниця по-
дала свою скаргу 31 травня 2002 року, таким чином не дотрималась 
місячного строку, встановленого законом.

11. 17 жовтня 2003 року колегія з трьох судів Верховного Суду 
відхилила касаційну скаргу заявниці на ухвали від 5 серпня та 21 
жовтня 2002 року.

В. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАльНЕ зАКОНОДАВСТВО

A. цивільний процесУальний КодеКс 1963 роКУ (зі змінами)

11. На час винесення ухвали судом апеляційної інстанції, перша 
частина статті 321 ЦПК встановлювала, що касаційна скарга по-
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дається протягом трьох місяців з дня проголошення ухвали або рі-
шення суду апеляційної інстанції або протягом одного року з дня 
проголошення ухвали або рішення суду першої інстанції, якщо ці 
ухвали або рішення не були оскаржені в апеляційному порядку.

12. 7 березня 2002 року Парламент України прийняв Закон «Про 
внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України», до-
повнивши статтю, що обговорюється. Вищевказаний закон набрав 
чинності 4 квітня 2002 року. Нова редакція Статті 321 встановлює 
один місяць для подання касаційної скарги на рішення або ухвалу 
апеляційного суду.

B. заКон УКраїни «про статУс ветеранів війни, 
Гарантії їх соціальноГо захистУ»

13. Закон передбачає різні соціальні пільги для ветеранів вій-
ни, учасників війни та інших категорій населення, яких торкнулася 
друга світова війна.

14. Стаття 14 Закону, в редакції від 22 грудня 1995 року, перед-
бачає широке коло соціальних пільг для учасників війни, включа-
ючи безоплатне медичне обслуговування та безоплатний проїзд у 
громадському транспорті, зниження плати за послуги, пріоритет в 
отриманні деяких інших соціальних пільг. Особи, які належать до 
учасників війни перелічені у Статті 9 Закону:

Стаття 9. Особи, які належать до учасників війни

«Учасниками війни вважаються
(…)
2) особи, які працювали (…) протягом Великої Вітчизняної війни1(…)
особи, які були переселені після 1945 на територію України з територій 
інших країн (…) також вважаються учасниками війни (…)
(…) Особам, які народилися після 31 грудня 1932 року, статус учас-
ника війни може бути встановлено лише за наявності документів та 
інших доказів, що незаперечно підтверджують факт роботи в період 
війни (…)»

15. Обидві сторони провадження надали для розгляду пев-
ну кількість рішень судів першої інстанції та обласних судів щодо 

1 Частина другої світової війни між 22 червня 1941 та 9 травня 1945
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справ, які подібні до справи заявниці. Ці рішення демонструють 
різне застосування вищезазначеної частини 2 Статті 9 цього Закону. 
Деякі суди вважають, що факт переселення є самостійною необхід-
ною умовою для набуття статуту учасника війни, деякі інші засто-
совують її, як у справі заявниці, разом з необхідною умовою дока-
зування факту праці, якщо заінтересована особа народжена після 
31 грудня 1932.

16. Така двозначність у застосуванні була виправлена іншим за-
коном від 2 жовтня 2003, коли репатріанти були визначені окремо у 
новій частині 11 Статті 9, яка передбачає, що:

«(…) 11) особи, які були переселені після 9 вересня 1944 на територію 
України з територій інших країн».

СКАРгИ

17. Заявниця, посилаючись на п. 1 статті 6 та статті 13 Конвен-
ції, скаржилась на відсутність справедливого розгляду у її справі 
та на неприйняття її касаційної скарги. Далі вона скаржилась, що 
національні органи влади незаконно відмовили їй у наданні стату-
су учасника війни, та, в зв’язку з цим, позбавили її низки соціаль-
них пільг, що надаються такій категорії громадян, в порушення 
статті 1 Першого Протоколу та статті 3 Протоколу № 4. Заявниця, 
наприкінці, посилаючись на статтю 14, скаржилась, що деяким 
іншим особам у подібній ситуації, було надано статус учасника 
війни.

ПРАВО

18. Заявниця скаржилась на несправедливий судовий розгляд 
та відхилення її касаційної скарги в зв’язку з пропущенням строку. 
Вона посилалась на п. 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції, які у від-
повідній частині передбачаються наступне:

п. 1 статті 6

«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’язків 
… має право на справедливий … розгляд … судом…»
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стаття 13

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

(а). Уряд стверджував, що скарга має бути відхилена в зв’язку 
з не вичерпанням національних засобів захисту, оскільки спір заяв-
ниці про надання їй статусу учасника війни не розглядався в суді 
касаційної інстанції і заявниця не вимагала в національних судо-
вих органів продовження строку на подання касаційної скарги. Уряд 
вважає, що таке клопотання є ефективним засобом судового захис-
ту, яке мало бути використане.

Заявниця заперечувала те, що вона пропустила строк для подан-
ня касаційної скарги та що у її справі новий процесуальний закон 
був застосований, як такий, що має зворотну силу. Вона стверджува-
ла, що вона використала всі ефективні національні засоби правового 
захисту, коли оскаржила відмову суду першої інстанції прийняти її 
касаційну скаргу.

Суд зазначає, що скарга заявниці за п. 1 статті 6 Конвенції має 
два аспекти. Оскільки заявниця скаржиться відносно справедливості 
першого провадження та його результату, засоби правового захисту, 
на які посилався Уряд, були належними щодо вищезазначеного про-
вадження, оскільки заявниця не звернулась до Верховного Суду. Суд 
повторює, як він уже це зазначав, що оскарження в касаційній інс-
танції в українському цивільному процесі може вважатися ефектив-
ним засобом правового захисту, у розумінні п. 1 статті 35 Конвенції, 
для оскарження рішень судів нижчих інстанцій, прийнятих після 29 
червня 2001 року, і тому має бути використане (див. ухвалу у справі 
Vorobyeva v. Ukraine, № 27517/02, 17 грудня 2002). Таким чином, цей 
аспект скарги має бути відхилений на підставі пп. 1 та 4 статті 35 
Конвенції в зв’язку з не вичерпанням усіх національних засобів пра-
вового захисту.

Проте, оскільки заявниця скаржиться на відсутність доступу до 
суду касаційної інстанції, Суд зазначає, що заявниця оскаржувала 
ухвалу суду першої інстанції про відмову в прийнятті її касаційної 
скарги в зв’язку з пропущенням встановленого строку, до судів всіх 
інстанцій. Відповідно, заперечення Уряду щодо цієї скарги мають 
бути відхилені як невідповідні.
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(b). Суд наголошує, що право на звернення до суду, одним з 
аспектом якого є право доступу до суду (див. рішення у справі Golder 
v. the United Kingdom від 21 лютого 1975 року, п. 36), не є абсолют-
ним; воно може бути обмеженим, особливо щодо умов прийнятності 
скарги. Тим не менше, право доступу до суду не може бути обмежено 
таким чином або в такій мірі, що буде порушена сама його сутність. 
Ці обмеження повинні мати законну мету та бути пропорційними 
між використаними засобами й досягнутими цілями (див. Guérin v. 
France, рішення від 29 липня 1998 року, п. 37).

Правила регулювання строків для подання скарги, безумовно, 
має на меті забезпечення належного відправлення правосуддя і до-
тримання принципу юридичної визначеності. Зацікавлені особи по-
винні розраховувати на те, що ці правила будуть застосовані. У той же 
час такі правила в цілому або їх застосування не повинні перешкод-
жати сторонам використовувати доступні засоби захисту (див. Pйrez 
de Rada Cavanilles v. Spain, рішення від 28 жовтня 1998 року, Reports 
1998 – VIII, С. 3255, § 45). Суд підкреслює, що оскільки питання 
стосується принципу юридичної визначеності, це порушує не лише 
проблему трактування правових норм у звичайному сенсі, а також 
і проблему недоцільного формулювання процесуальних вимог, яке 
може перешкоджати розгляду позову щодо суті, тим самим спричи-
няючи порушення права на ефективний судовий захист. (див. mutatis 
mutandis, Miragall Escolano and others v. Spain, рішення № 38366/97, 
п. 37, ECHR 2001-I; Zlovský and Zlovska v. the Czech Republic, рішення 
№ 46129/99, п. 51, ECHR 2002-IX).

Більш того, спосіб, у який стаття 6 застосовується до апеляцій-
них та касаційних судів, має залежати від особливостей процесуаль-
ного характеру, а також до уваги мають бути взяті норми внутріш-
нього законодавства та роль касаційних судів у них (див., наприклад, 
Monnel and Morris v. the United Kingdom, рішення від 2 березня 1987 
року, серія А, № 115, с. 22, § 56, а також Helmers v. Sweden, рішення 
від 29 жовтня 1996 року, Серія А, № 212-А, С. 15, § 31); вимоги до 
прийнятності апеляції щодо суті закону мають бути більш жорстки-
ми, ніж для звичайної апеляційної скарги (Levages Prestations Services 
v. France, рішення від 23 жовтня 1996 року, Reports 1996-V, с. 1544, 
п. 45).

Суд зазначає, що в цій справі заявниця подала касаційну скаргу 
після того, як її справа була вирішена в судах першої та апеляційної 
інстанції. Суд нагадує, що, як раніше зазначалося, касаційна скарга 
в українському цивільному процесі може розглядатися як ефектив-
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ний судовий засіб в сенсі п. 1 статті 35 Конвенції стосовно тих рі-
шень судів нижчих інстанцій, які постановлено після 29 червня 2001 
року, і тому мав би бути використаним. (див. Vorobyeva v. Ukraine 
(dec.), № 27517/02, 17 грудня 2002 року). Такою була ситуація заяв-
ниці, коли рішення апеляційного суду було прийняте 4 березня 2002 
року.

Суд також зазначає, що клопотання заявниці щодо дозволу на 
касаційне оскарження було визнано неприйнятним на підставі то-
го, що вона пропустила строк, визначений статтею 321 ЦПК, як у 
справі «Мельник проти України» (№ 23436/03, п. 26, від 28 березня 
2006 року) необхідно дослідити, чи можна вважати перебіг строку 
прогнозованим з погляду заявниці.

Суд нагадує, що в цілому визнається принцип негайного набран-
ня чинності процесуальними змінами щодо позовів, розгляд яких 
триває (див. Brualla Gуmez de la Torre v. Spain, рішення від 19 груд-
ня 1997 року, п. 35). Цей принцип також підтверджувався у справі 
Vorobyeva v. Ukraine (раніше згадувана), де заявниця не використала 
судові засоби, які були введені тоді, коли її позов ще розглядався.

Суд зазначає у даній справі, що за відсутності будь-яких пе-
рехідних чи таких, що мають зворотну силу вимог у змінених по-
ложеннях, заявниця могла обґрунтовано очікувати, що новий кін-
цевий строк буде перенесений на 4 травня 2002 року (через місяць 
після набуття змінами чинності). Суд вважає, що такий кінцевий 
строк був би передбачуваним для заявниці, оскільки вона мала б ще 
місяць, щоб подати свою апеляційну скаргу після набуття змінами 
чинності, навіть якщо цей новий кінцевий строк зменшив строк, 
передбачений старим ЦПК (тобто 4 червня 2002 року, три місяці 
після проголошення рішення Львівського апеляційного суду, на яке 
подавалась касаційна скарга).

У цій справі заявниця не дотрималась нових строків. Негайний 
вплив нових процесуальних правил не становить порушення п. 1 
статті 6, і Суд не може розмірковувати чи була б відхилена скарга 
заявниці, якщо б вона дотрималась нових строків. Стосовно цього 
дана справа є відмінною від справи «Мельник проти України» (вка-
зана вище), в якій заявниця подала касаційну скаргу в межах ви-
щевказаного нового строку, але національні суди відхилили її як 
таку, що була подана з пропущенням строку і в якій визнано, що 
нові процесуальні правила було застосовано ретроактивно і, таким 
чином, в порушення п. 1 статті 6 Конвенції. Суд вважає, що у цій 
справі відмова національних судів у прийнятті касаційної скарги не 
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була свавільною або в іншим чином явно необґрунтованою для того, 
щоб порушувати питання за п. 1 статті 6 Конвенції.

Суд далі нагадує, що якщо оскаржуване право є цивільним пра-
вом, то роль п. 1 статті 6 стосовно статті 13 має спеціальний характер 
(lex specialis). Вимоги статті 13 поглинаються п. 1 статті 6 Конвенції 
(див. Brualla Gуmez de la Torre v. Spain, рішення від 19 грудня 1997 
року, п. 41).

Відповідно, ця скарга є очевидно необґрунтованою і має бути 
відхилена відповідно до пп. 3 та 4 статті 35 Конвенції.

2. Далі заявниця скаржилась за статтею 1 Першого протоко-
лу щодо відмови надати їй соціальні пільги, які надаються особам 
зі статусом «учасник війни». Вона також скаржилась за статтею 14 
Конвенції щодо того, що відмова надати їй статус «учасник війни» 
мала ознаки дискримінації, оскільки іншим особам у подібній си-
туації такий статус надавався. Відповідні положення Конвенції виз-
начають наступне.

Стаття 1 Першого протоколу

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в ін-
тересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними 
принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право де-
ржави вводити в дію такі закони, які на її думку, є необхідними для 
здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загаль-
них інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів 
або штрафів.»

Стаття 14

«Здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, гарантується 
без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови 
релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціально-
го походження, належності до національних меншин, майнового стану, 
народження або інших обставин.»

Уряд стверджував, що скарга заявниці не стосується ні «існую-
чої власності», ні «законних сподівань» для досягнення певної влас-
ності.
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Заявниця не погодилась з цим аргументом, стверджуючи, що 
судова практика національних судів однозначно демонструвала, що 
вона могла очікувати надання статусу учасника війни.

Суд вважає, що за обставин даної справи він не має вирішувати, 
чи надавали положення Закону «Про статус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального статусу» заявниці хоча б «обґрунтованих очіку-
вань» у сенсі статті 1 Першого протоколу. Навіть припускаючи, що 
ця стаття застосовується до цієї справи, Суд зауважує, що заявниця 
не оскаржила в касаційному порядку рішення від 26 листопада 2001 
року та 4 березня 2002 року у порядку, передбаченому процесуаль-
ним законодавством. Таким чином, її скарги за статтею 1 Першого 
протоколу, чи то взята окремо, чи то у поєднанні із статтею 14, має 
бути відхилена відповідно до пп. 1 та 4 Статті 35 Конвенції з огляду 
на невичерпання всіх національних засобів правового захисту.

3. Заявниця скаржилась про порушення її прав, які гарантують-
ся статтею 3 Протоколу № 4, яка передбачає наступне:

стаття 3 Протоколу № 4

«1. Нікого не може бути вислано, шляхом застосування індивідуальних 
або колективних заходів, з території держави, громадянином якої він є.
2.Нікого не може бути позбавлено права в’їзду на територію держави 
громадянином якої він є.»

Суд не бачить жодних фактичних підстав для цієї скарги проти 
України. Навіть припускаючи, що ця скарга стосується подій 1946 
року, то вона є несумісною ratione temporis з положеннями Конвенції 
відповідно до п. 3 статті 35 та має бути відхилена відповідно до п. 4 
статті 35 Конвенції.

4. Таким чином, застосування п. 3 статті 29 Конвенції у цій 
справі має бути припинено.

на цих підставах суд одностайно

Визнає заяву неприйнятною.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯтА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ГОРЮШКІН пРОти УКРАЇНи»

УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯтНОСтІ

(Заява № 1456/03)

Рішення

Страсбург 
16 жовтня 2006 року

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:

У справі «Горюшкін проти України»

п. П. Лоренцен, голова,
пані С. Ботучарова,
п. В. Буткевич,

пані М. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
п. Дж. Боррего Боррего,

пані Р. Ягер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
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розглянувши вищезазначену заяву, подану 30 жовтня 2002 року, 
після рішення Суду щодо прийнятності заяви і суті справи відповід-
но до статті 29 п. 3 Конвенції, беручи до уваги зауваження, надані 
урядом-відповідачем, а також зауваження заявника у відповідь, піс-
ля обговорення вирішує таке:

ФАКТИ

1. Заявник, п. Михайло Михайлович Горюшкін, є громадяни-
ном України, який народився у 1932 році і проживає у місті Макіїв-
ка Донецької області, Україна. Уряд України (далі – Уряд) був пред-
ставлений його Уповноваженими – п. В. Лутковською та п. Ю. Зай-
цевим.

2. Факти у цій справі, надані заявником, можуть бути викладені 
таким чином.

3. У жовтні 1996 року заявник звернувся з позовом до свого 
колишнього роботодавця (до шахти) з вимогою перерахувати суму 
допомоги за часткову непрацездатність, а також відшкодувати мо-
ральну шкоду, завдану йому поведінкою відповідача.

4. Рішенням від 25 квітня 1997 року Червоногвардійський 
районний суд м. Макіївки (далі – суд першої інстанції) частково 
задовольнив вимоги заявника. Ухвалою від 19 червня 1997 року До-
нецький обласний суд скасував вказане рішення і направив справу 
до суду першої інстанції.

5. Рішенням суду першої інстанції від 9 лютого 1998 року вимо-
ги заявника були задоволені частково. Рішення не оскаржувалось і 
вступило в законну силу.

6. Ухвалою від 16 вересня 1998 року президія Донецького об-
ласного суду скасувала остаточне рішення від 9 лютого 1998 року, 
задовольнивши протест прокурора Донецької області, внесений за 
заявою відповідача, направила справу на новий розгляд до суду пер-
шої інстанції.

7. Постановою суду першої інстанції від 16 лютого 1999 року на 
сторони було накладено штраф за неявку без поважних причин.

8. Рішенням суду першої інстанції від 26 лютого 1999 року ви-
моги заявника були задоволені частково. Ухвалою від 22 квітня 1999 
року Донецький обласний суд залишив згадане рішення в силі в 
частині відмови стягнення суми моральної шкоди і направив справу 
на новий розгляд до суду першої інстанції.



горюШкін проти України

���

9. 10 серпня 1999 року рішенням суду першої інстанції вимоги 
заявника були частково задоволені.

10. Ухвалою від 1 березня 2000 року Донецький обласний суд 
задовольнив протест прокурора Донецької області, скасував оста-
точне рішення від 10 серпня 1999 року і направив справу на новий 
розгляд.

11. З п’яти призначених слухань в період з 4 по 19 квітня 2000 
року три з них були перенесені у зв’язку з неявкою заявника, або з 
явкою відповідача без належних документів. Ухвалою суду першої 
інстанції від 23 серпня 2000 року позов заявника було залишено 
без розгляду через систематичні неявки позивача у судові засідання. 
Ухвалою від 28 березня 2001 року Донецький обласний суд, розгля-
нувши протест прокурора, скасував рішення від 23 серпня 2000 року 
і направив справу на новий розгляд.

12. Рішенням від 30 липня 2001 року суд першої інстанції від-
мовив заявникові у задоволенні позову. Заявник подав апеляційну 
скаргу.

13. Ухвалою від 19 листопада 2001 року Донецький апеляційний 
суд залишив оскаржуване рішення без змін.

14. Ухвалою від 29 березня 2002 року Верховний Суд України 
відмовив заявникові в задоволенні касаційної скарги, не виявивши 
невірного застосування національного законодавства при розгляді 
справи. Про дане рішення заявника було повідомлено 15 травня 2002 
року.

СКАРгИ

15. Посилаючись на пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), заявник скар-
жився на порушення його права на справедливий суд, на результат і 
тривалість судового провадження, а також на недотримання строку 
розгляду трудових спорів.

ПРАВО

16. Заявник скаржився на тривалість розгляду справи, на не-
справедливість розгляду справи та на недотримання строку її роз-
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гляду згідно з національним законодавством, відповідно до пункту 1 
статті 6 Конвенції, який передбачає таке:

«Кожен має право на справедливий... розгляд його справи... судом, вста-
новленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру...»

І. ТРИВАлІСТь РОзглЯДУ СПРАВИ

17. Уряд зазначив, що до компетенції Європейського суду відно-
сяться справи, що стосуються подій, які мали місце до 11 вересня 
1997 року, дати ратифікації Конвенції Україною. З цього моменту 
Суд приймає до уваги індивідуальні скарги на порушення з боку 
України. Крім того, проаналізувавши обставини судового провад-
ження, впродовж якого справа розглядалась судами трьох інстанцій, 
Уряд вважав, що строк розгляду справи не може вважатись неро-
зумним у сенсі статті 6 Конвенції, зважаючи на складність справи, 
пов’язану з проведенням розрахунків, систематичної неявки сторін 
у судові засідання та оскарженням заявником судових рішень до ви-
щих інстанцій.

18. Заявник заперечив дане твердження. Він вважав, що роз-
гляд справи, який розпочався в жовтні 1996 року і тривав більше 
шести років, не відповідає ані строкам, встановленим національним 
законодавством, ані вимогам «розумного строку» в сенсі пункту 1 
статті 6 Конвенції.

а. період, Що стосУється справи

19. Суд зазначає, що розгляд справи розпочався в жовтні 1996 
року і юрисдикція Суду ratione temporis не поширюється на частину 
даної справи. Однак, вивчивши скаргу заявника Суд міг би взяти до 
уваги період розгляду справи з 11 вересня 1997 (див. mutatis mutandis, 
рішення у справі «Багетта проти Італії» від 25.06.1987 року, Серія А 
№ 119, с. 35, п.20).

20. Крім того, Суд зазначає, що періоди між рішеннями від 
9 лютого 1998 року, 10 серпня 1999 року та 23 серпня 2000 року 
та ухвалами Донецького обласного суду від 16 вересня 1998 року, 
1 березня 2000 року та 28 березня 2001 року, що їх скасовували, 
відповідно, не можна включити в підрахунок загальної тривалості 
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розгляду справи, оскільки йдеться про використання особливо-
го способу оскарження рішень суду, а саме внесення прокурором 
протесту (див. «Маркін проти Росії» (ухвала) від 16.09.2004, заява 
№ 59502/00, рішення «Павлюлинець проти України» від 06.09.2005, 
заява № 70767/01, п. 41).

21. Таким чином, Суд вважає, що загальна тривалість розгляду 
справи в трьох інстанціях становила два роки і одинадцять місяців.

в. розУмний строК розГлядУ справи

22. Суд нагадує, що, відповідно до прецедентної практики, ро-
зумність тривалості провадження має бути оцінена у світлі обставин 
справи і відповідно до таких критеріїв: складність справи, поведінка 
заявника та державних органів (див., серед інших, рішення «Пилісьє 
і Сассі проти Франції», заява № 25444/94, п. 67, CEDH 1999-ІІ) і що 
«держава може нести відповідальність тільки за ті затримки, які були 
спричинені з її вини» (див., серед інших, рішення «Н. проти Фран-
ції» від 24.10.1989, серія А, № 162, с.21, п. 55). Крім того, Суд під-
креслює, що особлива увага має приділятись питанням, пов’язаним 
з трудовими відносинами.

23. Суд констатує, що в даному разі справа не становила жодної 
особливої складності. Суд не вбачає в поведінці відповідних держав-
них органів жодного тривалого періоду суттєвої бездіяльності, слу-
хання призначались регулярно. Суд зазначає, що впродовж усього 
провадження судові засідання неодноразово були перенесені через 
неявку сторін і поведінка заявника частково сприяла затягуванню 
провадження (див. рішення «Візінгер проти Австрії» від 30.10.1991, 
серія А, № 213, с. 22, п.60).

24. Таким чином, скарга заявника є необґрунтованою і має бути 
відхилена відповідно до пункту 3 статті 35 Конвенції.

ІІ. СПРАВЕДлИВІСТь СУДОВОгО РОзглЯДУ

25. Суд нагадує, що його єдиним завданням є забезпечення 
зобов’язань Високих Договірних Сторін перед Конвенцією. Розгляд 
заяв щодо порушення національного законодавства національними 
інстанціями не входить до його компетенції. Суд не може заміню-
вати рішення національної юрисдикції за власним розсудом, окрім 
випадків, коли такі порушення могли призвести до порушення прав 
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і свобод, гарантованих Конвенцією (див. рішення «Гарсія Руїз проти 
Іспанії», заява № 30544/96, п. 28-29, CEDH 1999-І). У даному випад-
ку, виходячи з матеріалів справи, скарги заявника впродовж судово-
го провадження були розглянуті на всіх рівнях українського зако-
нодавства; заявник мав можливість надати свої докази та висловити 
заперечення щодо доказів, наданих іншою стороною; рішення, ви-
несені в результаті судового спору, були достатньо обґрунтованими.

26. Таким чином, дана частина скарги теж є явно необґрунто-
ваною і має бути відхилена відповідно до пункту 3 статті 35 Кон-
венції.

на цих підставах суд одностайно

Оголошує про припинення розгляду заяви відповідно до пункту 
3 статті 29 Конвенції;

Оголошує заяву неприйнятною.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ДРУГА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ГРиМАЙлО пРОти УКРАЇНи»

УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯтНОСтІ

(Заява № 69364/01)

Рішення

Страсбург 
16 жовтня 2006 року

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи 7 лю-
того 2006 року палатою, до складу якої увійшли судді:

п. Ж.-П. Коста, голова,
п. Р. Тюрмен,
п. В. Буткевич,
пані А. Мулароні,
пані Е. Фура-Сандстром,
пані Д. Йочєнє,
п. Д. Попович,
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та пані С. Доллє, секретар секції,
беручи до уваги заяву, подану 30 жовтня 2000 року, беручи до 

уваги зауваження, подані Урядом-відповідачем та зауваження, на-
дані заявником у відповідь, після обговорення виносить вирішили 
таке:

ФАКТИ

1. Заявник, п. Віталій Анатолійович Гримайло, громадянин Ук-
раїни, народився 6 липня 1965 року. Він тримався в слідчому ізоля-
торі, він є колишнім фінансовим директором охоронного агентства 
«Безпека-Крим».

2. У 1999 року слідчий відділ Служби безпеки України (далі – 
СБУ) порушив кримінальну справу проти заявника за фактом скоєн-
ня таких злочинів, як контрабанда наркотичних засобів, незаконне 
носіння, зберігання, придбання й виготовлення, збут вогнепальної 
й холодної зброї, бойових запасів та вибухових речовин, до яких піз-
ніше приєднались такі злочини, як вимагання, тяжкі тілесні ушкод-
ження та незаконне перетинання державного кордону.

3. У ході слідства було встановлено місце знаходження заявни-
ка, і він був узятий під варту з 25 січня 1999 року. Його клопотання 
щодо звільнення під заставу було відхилено.

4. 6 червня 2000 року заявник був звинувачений у незаконному 
перетинанні кордону, контрабанді наркотичних речовин, вимаганні, 
незаконному зберіганні зброї та перевезенні наркотичних засобів.

5. 24 червня 2000 року Севастопольський міський суд згідно 
зі ст. 281 Кримінально-процесуального кодексу України направив 
справу до Управління СБУ в Автономній Республіці Крим на додат-
кове розслідування. Суд також об’єднав в одне провадження кримі-
нальні справи, порушенні проти заявника.

6. 18 серпня 2000 року на підставі виникнення нових обставин у 
справі, обвинувачення було доповнене новими епізодами.

7. Між червнем та листопадом 2000 року справа була знову на-
правлена до суду, і так справа передавалась із СБУ до суду 5 разів. 
Потім справа була передана до Гагарінського районного суду м. Се-
вастополя для подальшого розгляду.

8. У листопаді 2000 року Гагарінський районний суд м. Севасто-
поля вирішив розглянути справу по суті, і заявника було доставлено 
до суду.
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9. 6 березня 2001 року Гагарінський районний суд м. Севасто-
поля відхилив клопотання заявника щодо звільнення його з-під 
варти. Суд також відмовився застосувати до заявника більш м’який 
запобіжний захід.

10. У травні 2002 року Гагарінський районний суд м. Севастопо-
ля відхилив клопотання заявника як безпідставні щодо його звіль-
нення та ненадання медичної допомоги в лікарні.

11. 13 червня, 21 жовтня, 27 грудня 2002 року Гагарінський 
районний суд м. Севастополя відхиляв клопотання заявника щодо 
звільнення його з-під варти.

12. У лютому 2003 року Гагарінський районний суд м. Севасто-
поля суд відхилив скарги заявника щодо надмірної тривалості три-
мання його під вартою як необґрунтовані, рішення не підлягало 
оскарженню.

13. У жовтні 2003 року Гагарінський районний суд м. Севастопо-
ля відхилив скарги заявника щодо надмірного строку тримання його 
під вартою як необґрунтовані. Суд також постановив, що тривалість 
його перебування під вартою відповідало вимогам законодавства.

14. Відповідно до останньої інформації наданої сторонами, роз-
гляд справи досі триває в апеляційному суді м. Севастополя.

СКАРгИ

15. Заявник скаржився за статтею 1 Конвенції на те, що його 
права як громадянина України не поважаються державними органа-
ми, а саме прокуратурою та СБУ.

16. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції й нелюдське по-
водження під час його арешту співробітниками СБУ й прокуратури 
та протягом його тримання на гауптвахті Чорноморського флоту. Він 
також скаржився на умови його тримання.

17. Заявник стверджував, що його тримання було незаконним із 
самого початку і що рішення про його арешт було безпідставним. 
Він також зазначав, що він не постав перед судом негайно з метою 
перегляду рішення про його арешт, так само як і не постав перед 
компетентним прокурором. У цьому зв’язку він посилався на п. 1 (б), 
(с) та 3 статті 5 Конвенції.

18. Заявник також скаржився на надмірну тривалість провад-
ження в його справі. Він також зазначав, що судами не було захи-
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щено його права. Він зазначав, що п.1 статті 6 та статті 13 Конвенції 
були порушені.

19. Заявник стверджував, що була порушена стаття 8 Конвенції, 
оскільки слідчі СБУ не мали судового дозволу на прослуховування 
його телефонних розмов.

20. Заявник стверджував, що він постраждав від дискримінації 
на підставі мови, його фінансового статусу та політичних і особис-
тих поглядів. Він посилався на статтю 14 Конвенції.

21. Також заявник стверджував, що було порушено статтю 1 
Протоколу 1 до Конвенції, оскільки все його майно та документи 
були заарештовані слідчими.

ПРАВО

22. Заяву було надіслано Уряду України 6 лютого 2004 року. 
Заявникові було запропоновано надати Суду довіреність щодо йо-
го представництва та документи, які б підтверджували необхідність 
надання йому юридичної допомоги.

23. 27 квітня 2005 року голова другої секції, у світлі письмових 
зауважень заявника та його вимог представляти себе самому чи бути 
представленим своєю дружиною, вирішив, що участь юриста в цій 
справі є необхідною, оскільки справа була складною з юридичного та 
фактичного погляду, і участь юриста була необхідною для сприяння 
розгляду справи. Заявник, таким чином, був запрошений обрати для 
себе юриста та надати офіційний лист до Суду щодо представництва 
його юристом до 30 травня 2005 року відповідно до п. п. 2 та 4 (а) 
Правила 36 Регламенту Суду, яка гарантує таке:

Правило 36 
(Представництво заявників)

2. Після повідомлення Договірної Сторони – відповідача про надход-
ження заяви, згідно з пунктом 2 (b) правила 54, необхідно забезпечити 
представництво заявника відповідно до пункту 4 цього правила, якщо 
голова палати не вирішить інакше.
4. а) Представником, що виступає від імені заявника, згідно з пунктами 
2 і 3 цього правила, є адвокат, який має дозвіл займатися адвокатською 
діяльністю в будь-якій із Договірних Сторін і проживає на території од-
нієї з них, чи будь-яка інша особа, кандидатуру якої погоджено з голо-
вою палати.
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24. Заявник не обрав собі представника та не подав відповідну 
довіреність. 9 вересня 2005 року секретар надіслав заявникові на-
гадування поштою із попередженням про можливість викреслення 
його справи з реєстру справ Суду, якщо він не надасть відповіді на 
рішення Президента Суду. Заявник отримав цей лист 20 вересня 
2005 року. 22 вересня та 14 жовтня 2005 року він відповів, що і досі 
хоче представляти себе сам протягом провадження у справі або бути 
представленим у Суді своєї дружиною.

25. 18 листопада 2005 року секретар нагадав заявникові про йо-
го відмову визначити собі представника у справі, як вимагається 
п. 4 (а) Правила 36 Регламенту Суду та рішенням голови палати від 
27 квітня 2005 року, що вимагалось від заявника тричі (10 листопада 
2004 року, 7 квітня та 30 травня 2005 року). Він також повідомив 
заявника, що «Суд може вирішити, що він надалі не зацікавлений у 
розгляді заяви та справа може бути викреслена з реєстру справ Суду, 
які ним розглядаються відповідно до Правила 43 Регламенту Суду».

26. 14 грудня 2005 року заявник відповів, що він бажає, щоб 
його дружина представила його.

27. Однак Суд вирішив, що не може продовжуватись розгляд 
цієї заяви без призначеного юридичного представника заявника. Він 
нагадав, що заявник отримував нагадування з цього приводу, проте 
не відповідав на них, незважаючи на можливість призначення йо-
му юридичної допомоги та попередження, що його заяву може бути 
викреслено з реєстру справ Суду. За цих підстав, та посилаючись 
на п. 1 (с) статті 37 Конвенції, Суд дійшов висновку, він не буде 
далі продовжувати розглядати заяву. Більше того, відповідно до п. 1 
ст. 37 in fine, Суд не знаходить спеціальних підстав щодо поваги прав 
людини, як це передбачається Конвенцією та Протоколами до неї, 
які вимагають подальший розгляд справи. Відповідно, розгляд заяви 
за п. 3 статтею 29 Конвенції має бути припинений.

на цих підставах суд одностайно

Вирішив викреслити справу з реєстру справ Суду.

С. Доллє Ж.-П. Коста
секретар голова
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ПЕРЕЛІК РІшЕНЬ ЩОДО УКРАЇНИ, ПРИЙНЯтИХ 
ЄВРОПЕЙСЬКИм СУДОм З ПРАВ ЛЮДИНИ У 2006 Р.1

Назва рішення
Короткий зміст 
встановленого 

порушення

Дата 
прийняття

1 2 3 4
1. Кательнікова

21726/03
Невиконання рішення 

суду, п.1 ст.6
10.01.06

2. Дунда
23778/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

10.01.06

3. Патріно
26907/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

10.01.06

4. Кощавець
12170/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

10.01.06

5. Савенко
6237/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

17.01.06

6. Водоп’янови
22214/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

17.01.06

7. Войкіна
17686/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

17.01.06

8. Гордєєви і Гардюк
27370/03, 30049/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

17.01.06

9. Конюхов
1858/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

17.01.06

10. Ратніков
25664/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

17.01.06

11. Трібунскій
30177/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

17.01.06

12. Волков
8794/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

17.01.06

1 Напівжирним шрифтом позначені справи, переклад яких надрукований в цій 
книзі.
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13. Маліновський
6028/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

31.01.06

14. Шикер
10614/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

31.01.06

15. Юртаєв
11336/02

Тривалість кримінального 
провадження, п.1 ст.6

31.01.06

16. Жердін
53500/99

Принцип юридичної 
визначеності, п.1 ст.6

21.02.06

17. Савінський
 6965/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

28.02.06

18. Щукін 
16329/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

28.02.06

19. Комар та ін Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

28.02.06

20. Глова та Брегін
4292/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

28.02.06

21. Гапоненко
9254/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

28.02.06

22. Берестовий
35132/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

28.02.06

23. Суховецький
13716/02

Право бути обраним, 
ст.3 Протоколу 1, 
немає порушення

28.03.06

24. Щербаки
31095/02

Тривалість виконання 
рішення суду, п.1 ст.6

28.03.06

25. Галина Мельник 
23436/03

Доступність до касацій-
ної судової інстанції, 

принцип юридичної виз-
наченості, п.1 ст.6

28.03.06

26. Олександр Мельник
72286/01

Неналежні умови 
тримання та медичного 
лікування, ст.ст. 3, 13

28.03.06

27. Кобцев 
7324/02

Тривалість кримінального 
провадження, п.1 ст.6

04.04.06

28. Лисянський 
17899/02

Тривалість цивільного 
провадження, 

п.1 ст.6 та ст.13

04.04.06
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29. Помазаний та Шевченко 
9719/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

04.04.06

30. Сергій Васильович 
Шевченко
32478/02

Ефективність розслідуван-
ня кримінальної справи, 

ст.2, п.1 ст.6

04.04.06

31. Носовець
32021/03

Невиконання 
рішення суду, ст.1 
Протоколу 1, ст.13

26.04.06

32. Зубко та інші Тривалість виконання 
рішення суду, п.1 ст.6, 

ст.1 Протоколу 1

26.04.06

33. Косіцина 
35157/02

Ухвала про часткову прий-
нятність щодо п. 1 ст. 6

22.05.06

34. Дульський 
61679/00

Тривалість цивільного 
провадження,

п.1 ст.6

01.06.06

35. Крячков
7497/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

01.06.06

36. Федоренко 
25921/02

Порушення права 
власності у зв’язку 

з позбавленням заявника 
прибутку за договором, 
який передбачав захист 

від інфляції,
ст.1 Протоколу 1

01.06.06

37. Астанков
5631/03

Тривалість цивільного 
провадження, 

п.1 ст.6 та ст.13

01.06.06

38. Синько 
4304/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

01.06.06

39. Недбаєв 
18485/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

15.06.06

40. Михайлова та інші
16475/92

Тривалість виконання 
рішення суду, п.1 ст.6, 
ст.13, ст.1 Протоколу 1

15.06.06
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41. Пантелеєнко
11901/02

Порушення статті 8. 
стосовно незаконного 
обшуку та розповсюд-
ження інформації про 

психічний стан заявника, 
порушення презумпції не-
винуватості, відсутність 
ефективних засобів за-
хисту, п.2 ст.6, ст.13 

29.06.06

42. Волосюк
60712/00

Тривалість виконання 
рішення суду, п.1 ст.6, 

ст.1 Протоколу 1

29.06.06

43. Жмак
36852/03

Тривалість цивільного 
провадження, 

п.1 ст.6 та ст.13

29.06.06

44. Мурашова
16003/03

Тривалість виконання 
рішення суду, ч.1 ст.6, 

ст.1 Протоколу 1

29.06.06

45. Сілін
23926/02

Тривалість цивільного 
провадження, 

п.1 ст.6 та ст.13

13.07.06

46. Васильєв
10232/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

13.07.06

47. Проніна
63566/00

Відсутність справедливого 
розгляду справи судом, 

п.1 ст.6

18.07.06

48. Єфименко
55870/00

Тривалість цивільного 
провадження, 

п.1 ст.6 та ст. 13

18.07.06

49. Сокуренко та Стригун 
29458/04 та 29465/04

Перевищення повнова-
жень ВСУ, п.1 ст.6

20.07.06

50. Кретинін 
10515/03

Тривалість цивільного 
провадження, 

п.1 ст.6 та ст. 13

10.08.06

51. Карпенко
10559/03

Тривалість цивільного 
провадження, 

п.1 ст.6 та ст. 13

10.08.06
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52. Кіріло

19037/03

Тривалість цивільного 

провадження, 

п.1 ст.6 та ст.13

10.08.06

53. Аістов

1743/04

Тривалість цивільного 

провадження, 

п.1 ст.6 та ст.13

10.08.06

54. Чернишева

22591/04

Тривалість цивільного 

провадження, 

п.1 ст.6 та ст.13

10.08.06

55. Мізіна

28181/04

Невиконання рішення 

суду, п.1 ст.6

10.08.06

56. Кухарчук
10437/02

Тривалість цивільного 
провадження, 

п.1 ст.6 та ст.13

10.08.06

57. Яворська 

20745/02 

Тривалість цивільного 

провадження, 

п.1 ст.6 та ст.13

10.08.06

58. Ляшко 
21040/02

Порушення права заяв-
ника на свободу вира-
ження поглядів, ст.10

10.08.06

59. Губенко 

22924/02

Тривалість цивільного 

провадження, 

п.1 ст.6 та ст.13

10.08.06

60. Андрусенко та інші

41073/02

Тривалість цивільного 

провадження, 

п.1 ст.6 та ст.13

10.08.06

61. Гріша 

1535/02

Невиконання рішення 

суду, п.1 ст.6

10.08.06

62. Каменівська 
18941\04

Ухвала про неприйнят-
ність (викреслення 
з реєстру справ)

30.08.06

63. Грабчук 
8599/02

Порушення 
принципу презумпції 

невинуватості, п.2 ст.6

21.09.06
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64. Двойних 
72277/01

Неналежні умови 
тримання, відсутність 
ефективного засобу 
юридичного захисту

ст.ст. 3, 13

12.10.06

65. Тарнавський 
6693/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

12.10.06

66. Півненко 
36369/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

12.10.06

67. Гримайло 
69364/01

Ухвала про неприйнят-
ність (викреслення 
з реєстру справ)

16.10.06

68. Горюшкін 
1456/03

Ухвала про неприйнят-
ність (викреслення 
з реєстру справ)

16.10.06

69. Коваль 
65550/01

Умови тримання під 
вартою, неналежне ліку-
вання, п.1 ст.6 та ст.13

19.10.06

70. Мухін 
39404/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

19.10.06

71. Волохи
23543/02

Порушення права 
на повагу до особистої 
кореспонденції ст. 8.

02.11.06

72. Білуха
33949/02

Неупередженість суду, 
п.1 ст.6

09.11.06

73. Ворона
44372/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

09.11.06

74. Багрий и Кривантич
12023/04; 12096/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

09.11.06

75. Федоров
43121/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

09.11.06

76. Негрич
22252/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

09.11.06

77. В.С.
13400/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

30.11.06
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78. Красношапка
23786/02

Тривалість цивільного 
провадження, 

п.1 ст.6 та ст.13

30.11.06

79. Карнаушенко 
23853/02

Тривалість цивільного 
провадження, 

п.1 ст.6 та ст.13

30.11.06

80. Ананьєв
32374/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

30.11.06

81. Прохоров
43138/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

30.11.06

82. Дума
339422/04
(Цихович)

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

30.11.06

83. Лень
43065/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

30.11.06

84. Гончаров та інші
43090/04; 43096/04.

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

30.11.06

85. Іванов
15007/02

Тривалість кримінального 
провадження, п.1 ст.6

07.12.06

86. Хант
31111/04

Порушення права заяв-
ника на повагу до сімей-
ного життя (позбавлення 

батьківських прав), 
п.1 ст.ст. 6 та 8

07.12.06

87. Раїса Тарасенко
43485/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

07.12.06

88. Рогожинська
2279/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

07.12.06

89. Спас, Война
5019/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

07.12.06

90. Шевцов
16985/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

07.12.06

91. Кононенко
33851/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

07.12.06

92. Віктор Тарасенко
38762/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

07.12.06
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93. Віліканов
19189/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

07.12.06

94. Козачок
29508/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

07.12.06

95. Кравчук
42475/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

07.12.06

96. Мірвода
42478/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

07.12.06

97. Серікова
43108/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

07.12.06

98. Іващиніна
43116/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

07.12.06

99. Соловйов
4878/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

14.12.06

100. Юрій Іванов
40132/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

14.12.06

101. Максимиха
43483/02

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

14.12.06

102. Тіхончук
16571/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

14.12.06

103. Попов
23892/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

14.12.06

104. Мартинов
36202/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

14.12.06

105. Єременко
1179/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

14.12.06

106. Внучко
1198/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

14.12.06

107. Міронов
19916/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

14.12.06

108. Іващенко
22215/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

14.12.06

109. Ляховецька
22539/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

14.12.06

110. Луганська
29435/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

14.12.06
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111. Сарафанов та інші
32166/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

14.12.06

112. Гурська
35185/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

14.12.06

113. Єремеєв
42473/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

14.12.06

114. Царук
42476/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

14.12.06

115. Кучеренко
45092/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

14.12.06

116. Теліга та інші
72551

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

21.12.06

117. Мовсесян
31088/02

 Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

21.12.06

118. Мороз та інші
36545/02

Тривалість цивільного 
провадження, 

п.1 ст.6 та ст. 13

21.12.06

119. Слуквіна
9023/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

21.12.06

120. Сухой
18860/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

21.12.06

121. Олег Семенов
25464/03

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

21.12.06

122. Льдокова
17133/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

21.12.06

123. Зозуля
17466/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

21.12.06

124. Щербінін і Жаріков
42480/04; 43141/04

Невиконання рішення 
суду, п.1 ст.6

21.12.06
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