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КУЧЕрУК прОтИ УКраїНИ

Справи, які стосуються свободи від катувань 
та поганого поводження

 

C O N S E I L 
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O F E U R O P E 
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СПРАВА «КУЧЕРУК ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 2570/04)
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Рішення

Страсбург 
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Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, 
§2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
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справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

У справі «Кучерук 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 п. Дж. С. Філліпс, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 10 липня 2007 року, 

виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за заявою (№ 2570/04) проти України, по-
даною до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав лю-
дини та основоположних свобод (далі – Конвенція) громадянином 
України Володимиром Вікторовичем Кучеруком (далі – заявник) 
29 грудня 2003 року.

2. Заявника, якому надали право на безоплатну правову допомо-
гу, представляв пан А.П. Бущенко, адвокат, що практикує в Харкові, 
який подав доручення, підписане заявником. Матір заявника також 
підписала цей документ.

3. Український Уряд (далі – Уряд) представляли його уповнова-
жені особи, пані В. Лутковська і пан Ю. Зайцев.

4. 31 травня 2005 року Суд вирішив направити цю заяву Уряду. 
Керуючись положеннями пункту 3 статті 29 Конвенції, Суд вирішив 
розглядати питання щодо суті заяви та її прийнятності одночасно.

ФАКТИ

І. КОКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

А. фАКти спрАви

5. Заявник народився в 1980 році і проживає в місті Харкові.
6. У 1998 році заявникові поставили діагноз «шизофренія». З тих 

пір заявник проходить амбулаторне лікування в міському психонев-
рологічному диспансері № 3 (далі – диспансер).
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7. У березні 2001 року заявника було визнано винним у вчиненні 
крадіжки і хуліганстві та засуджено до 1 року 6 місяців позбавлення 
волі, умовно з іспитовим строком.

1. провадження у кримінальній справі стосовно заявника 
та його запобіжне ув’язнення

8. 12 квітня 2002 року заявника затримали за підозрою у вчи-
ненні ним хуліганських дій та крадіжки, після чого він утримувався 
в Комінтернівському районному відділі міліції.

9. 15 квітня 2002 року слідчий міліції, якому доручили справу 
заявника, пред’явив йому обвинувачення у вчиненні хуліганських 
дій та крадіжки. Того самого дня, ураховуючи існування серйозних 
підозр стосовно заявника, наявність у нього попередніх судимостей 
за подібні злочини, а також те, що заявник відбував іспитовий строк, 
і існувала серйозна небезпека вчинення заявником подальших зло-
чинів або його ухилення від правосуддя, суддя Комінтернівського 
районного суду м. Харків (далі – Комінтернівський суд) виніс пос-
танову про обрання стосовно заявника запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту.

10. І того самого дня заявник пройшов обстеження в міській 
лікарні № 13. Було встановлено, що він хворіє на шизофренію, але 
може утримуватися під вартою.

11. 16 квітня 2002 року заявника перевели з райвідділу міліції 
до Харківського слідчого ізолятора № 27 (далі – СІЗО). Після при-
йняття заявника до СІЗО його помістили в медико-санітарну час-
тину установи для обстеження та оцінки його стану. Лікар-психіатр 
поставив йому діагноз «шизофренія», але засвідчив, що його можна 
тримати в умовах СІЗО.

12. Заявника помістили в камеру медичної частини СІЗО, при-
значеної для тримання слідчо-заарештованих з хворобами психічної 
сфери. 17 і 25 квітня 2002 року його оглянув терапевт СІЗО, який 
призначив йому препарати від серцево-судинних хвороб і для за-
гального зміцнення організму.

13. 30 квітня 2002 року слідчий звернувся до диспансеру із за-
питом надати інформацію про наявність у заявника психічного за-
хворювання. 5 травня 2002 року диспансер підтвердив, що заявник 
проходив психіатричне лікування у зв’язку з шизофренією з 1998 ро-
ку. Спираючись на цю інформацію, 13 травня 2002 року слідчий 
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видав постанову про проведення стаціонарної судово-психіатричної 
експертизи заявника, щоб визначити його осудний стан під час вчи-
нення злочину.

14. Заявника перевели до психіатричної лікарні № 15 (далі – лі-
карня), в який він з 17 до 29 травня 2002 року проходив обстежен-
ня. На останню дату судово-психіатричні експерти склали висновок, 
в якому зазначено таке:

«…Психічний статус

Іспитований доступний мовному контакту. Однак такий контакт до
сить формальний. Міміка й моторика спонтанні та неадекватні. Мету 
проведення обстеження та ситуацію зрозуміти та оцінити не в змозі. 
Розгальмований, ейфоричний, метушливий, балакучий, але непос
лідовний у висловлюваннях. … Голосно регоче і гримасує, висовує 
язика з рота. …Іноді пошепки починає запитувати, чи звільнять йо
го, і, незважаючи на одержання відповіді, знову повторює таке саме 
запитання. … Коли його запитують про переживання після арешту, 
стає неспокійним, дещо розгубленим, вираз обличчя збентежений. … 
Пам’ять та інтелект протестувати неможливо через відсутність про
дуктивного контакту… Іноді стає збудженим, неспокійним і дратів
ливим…

Висновок

1. Пан Кучерук виявляє ознаки гострого психічного розладу у формі ре
активного стану.
У зв’язку зі складністю клінічних проявів реактивного стану, яким мо
же дебютувати в інше психічне захворювання, вирішити питання про 
осудність під час вчинення злочинів не виявляється можливим.
3. Пан Кучерук потребує застосування примусових заходів медичного 
характеру».

15. На початку червня 2002 року заявника перевели назад до 
СІЗО. 6 червня 2002 року його оглянув лікар-психіатр СІЗО. Цього 
разу якогось лікування призначено не було.

16. 12 червня 2002 року слідчий вніс подання, в якому поставив 
питання про застосування до заявника примусових заходів медично-
го характеру. Того самого дня матеріали справи заявника передали до 
Комінтернівської районної прокуратури для затвердження. 14 червня 
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2002 року подання слідчого та матеріали справи надійшли до Комін-
тернівського суду.

17. 5 липня 2002 року Комінтернівський суд, розглянувши спра-
ву в умовах змагальності, у присутності захисника заявника, визнав 
його винним у крадіжці та хуліганстві за пред’явленими йому обви-
нуваченнями. Взявши до уваги експертний висновок від 29 травня 
2002 року, суд встановив, що гострий психічний розлад заявника 
унеможливлює на даному етапі визначення його осудності під час 
вчинення злочинів і, отже, вирішити питання про покарання. Ко-
мінтернівський суд виніс постанову, відповідно до статті 421 Кримі-
нально-процесуального кодексу (далі – КПК), про застосування до 
заявника примусових заходів медичного характеру і призупинив 
провадження в його кримінальній справі до тих пір, поки заявник 
не вийде із хворобливого стану. При цьому суд уточнив:

«Після допровадження пана Кучерука до психіатричної установи за
побіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО … скасувати.
Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської об
ласті… впродовж п’ятнадцяти діб з моменту її оголошення».

18. 10 липня 2002 року постанову суду від 5 липня 2002 року 
було надіслано до СІЗО для виконання.

2. події липня 2002 року

19. Тим часом заявник, якого тримали в загальній камері, почав 
виявляти ознаки психічного розладу. Під час подальшого розслі-
дування ув’язнені, з якими він перебував у камері, стверджували, 
що заявник поводив себе дивно – незв’язно бурмотів, несподівано 
починав на них кричати або нападати. 2 липня 2002 року заявник 
накинувся на одного зі своїх співкамерників. Того самого дня його 
перевели до камери медичної частини СІЗО, в якій він перебував 
разом з іншими ув’язненими.

20. Починаючи з 2 липня 2002 року, кожну нову зміну охорон-
ців СІЗО постійно інформували про можливість агресивних випадів 
з боку заявника та небезпеку, яку він становив для інших ув’язнених, 
працівників СІЗО та для самого себе.

21. 3 липня 2002 року лікар-психіатр СІЗО, обстеживши заяв-
ника, поставив йому діагноз «шизофренія і кататонічний ступор» і 
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призначив транквілізатори, аналептики (препарати, які стимулюють 
центральну нервову систему) та загальнозміцнювальні засоби. 4 лип-
ня 2002 року лікар-психіатр, встановивши, що заявник вийшов з ка-
татонічного ступору, скорегував призначене йому лікування.

22. 8 липня 2002 року заявник увійшов у надзвичайно збуд-
жений стан, хаотично пересувався по камері, розмахуючи руками, 
наштовхуючись на обладнання та інвентар камери, і нецензурно ви-
ражаючись на адресу в’язничних охоронців. О 7 годині ранку пра-
цівники медичної частини викликали трьох охоронців, які несли 
чергування, для втихомирювання заявника. В оглядове вічко вони 
побачили його хаотичні рухи і, розцінивши таку поведінку як «буйст-
во» у значенні статті 18 закону «Про попереднє ув’язнення», наказали 
заявникові не рухатись, встати обличчям до стіни і закласти руки за 
спину. Коли заявник не виконав наказу, охоронці попередили його 
про свій намір застосувати силу і увійшли в камеру. Вони побили за-
явника кийками, повалили на підлогу і наділи наручники. Хоча не-
вдовзі після цього для огляду заявника викликали фельдшера СІЗО, 
немає якої-небудь інформації стосовно того, чи отримував заявник 
лікування або медичну допомогу у зв’язку з тілесними ушкоджен-
нями, спричиненими йому під час застосування приборкувальних 
заходів.

23. Як свідчить рапорт від 8 липня 2002 року, з доповненнями, 
які, як видається, були внесені до нього 15 липня 2002 року, три охо-
ронці СІЗО і фельдшер, причетні до зазначеного інциденту, поінфор-
мували начальника СІЗО про обставини застосування спеціальних 
засобів для заспокоювання (кийків та наручників). У запису, зробле-
ному іншим почерком, було додано, що наручники наділи 8 липня 
2002 року о 7 годині ранку і зняли 15 липня 2002 року о 6:45 ранку. 
Внизу сторінки, під підписами посадових осіб і фельдшера, записа-
но, що «встановлено чіткі сліди застосування [кийків і наручників]» 
і що «яких-небудь інших тілесних ушкоджень … не виявлено». Ці 
записи підписані якимсь Х. – очевидно, лікарем або фельдшером 
СІЗО – і датовані 15 липня 2002 року.

24. 8 липня 2002 року начальник СІЗО призначив заявникові 
дисциплінарне покарання у вигляді поміщення в карцер на десять 
діб за «грубе порушення режиму». Перед переведенням заявника до 
карцеру його оглянули два працівника СІЗО та лікар, які відповід-
ним рапортом доповіли, що у нього в ділянці лопаток і на сідницях 
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є сліди застосування кийків. Разом з тим вони зазначили, що заяв-
ника можна тримати в умовах карцеру.

25. У карцері заявника щодня тримали замкненим протягом 
двадцяти трьох годин на добу. Хоча карцер щодня відвідували лікар 
і психіатр, жодного лікування чи препаратів йому не призначали, 
оскільки, як свідчать медичні документи, він відмовився від них. У 
записах від 10, 12 і 16 липня 2002 року, зроблених у медичній карті 
заявника в’язничним лікарем, зазначається:

«10 липня 2002 року … [заявник] рвонувся в мій бік, простягаючи зако
вані в наручники руки…
«12 липня 2002 року … [заявник] швидко пересувався по камері, виги
наючись і намагаючись просунути ноги між закованими в наручники 
руками…, бився головою об стіну, намагаючись звільнитися від наруч
ників …
«16 липня 2002 року … [заявник] намагається зняти наручники, катаю
чись по підлозі».

26. Заявника тримали в карцері, допоки 17 липня 2002 року його 
не звільнили із СІЗО.

3. поводження в психіатричній лікарні

27. 17 липня 2002 року заявника перевели до лікарні для приму-
сового лікування відповідно до постанови Комінтернівського суду 
від 5 липня 2002 року.

28. 27 січня 2003 року після нового обстеження психічного ста-
ну заявника комісія психіатрів лікарні порекомендувала подовжити 
його психіатричне лікування.

29. 28 лютого 2003 року, взявши до уваги висновок судово-пси-
хіатричної експертизи від 29 травня 2002 року та заслухавши лікаря 
психіатричного відділення лікарні, Комінтернівський суд задоволь-
нив клопотання головного психіатра лікарні і постановив подовжити 
примусове психіатричне лікування заявника до виходу його з хво-
робливого стану.

30. 2 квітня 2003 року матір заявника подала заяву до Московсь-
кого районного суду м. Харкова (далі – Московський суд) на підставі 
статті 256 Цивільно-процесуального кодексу (далі – ЦПК), в якій 
просила визнати її сина недієздатним з огляду на його психічне за-
хворювання.
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31. 26 травня 2003 року комісія психіатрів лікарні порекоменду-
вала припинити примусове лікування заявника.

32. 28 травня 2003 року Московський суд виніс постанову про 
проведення судово-психіатричної експертизи заявника, відповідно 
до статті 258 ЦПК, для вирішення питання його осудності.

33. 7 липня 2003 року Комінтернівський суд скасував постанову 
про примусове лікування. В його рішенні також наголошувалося на 
необхідності відновлення провадження в кримінальній справі заяв-
ника та проведення судово-психіатричної експертизи для вирішення 
питання його осудності на момент вчинення злочину.

34. 1 серпня 2003 року досудове розслідування стосовно заявни-
ка було відновлено.

35. 4 серпня 2003 року лікарня одержала постанову Комінтер-
нівського суду від 7 липня 2003 року.

36. 5 серпня 2003 року слідчий подав до Комінтернівського суду 
клопотання, в якому просив призначити проведення стосовно за-
явника стаціонарної судово-психіатричної експертизи відповідно до 
статті 205 КПК, і 6 серпня це клопотання було задоволено.

37. Проведення обох судово-психіатричних експертиз – призна-
чених Московським і Комінтернівським судом – було завершено 
1 вересня 2003 року. Судово-психіатричні експерти дійшли висновку, 
що через психічний розлад заявник був не в змозі розуміти наслідки 
своїх дій та контролювати свою поведінку.

38. 2 вересня 2003 року заявника звільнили з лікарні і передали 
його матері.

39. 4 листопада 2003 року Комінтернівський суд закрив провад-
ження в кримінальній справі заявника з огляду на відсутність його 
кримінальної відповідальності.

40. 11 листопада 2003 року Московський суд задовольнив заяву 
матері заявника і оголосив його недієздатним.

4. розслідування скарг на жорстоке поводження 
та незаконне тримання під вартою

41. Після прибуття заявника до лікарні 17 липня 2002 року про 
його місцезнаходження повідомили його матір. Пані Кучерук стверд-
жувала, що, відвідавши його наступного дня, вона побачила, що він 
був сильно побитий і майже був неспроможний рухатись і розмовля-
ти. За її словами, він зміг лише вимовити: «сильно били».
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42. 25 липня 2002 року матір заявника подала скаргу з вимогою 
порушити кримінальну справу стосовно охоронців СІЗО у зв’язку 
з їхнім жорстоким поводженням з її сином.

43. 2 серпня 2002 року матір заявника, разом з членом місцевої 
правозахисної недержавної організації, відвідала заявника в лікарні. 
Вони склали акт, в якому зафіксували наявність у заявника тілесних 
ушкоджень: рани на голові за лівим вухом, кілька синців на обличчі 
і лобі та глибокі рани навколо зап’ясть.

44. Начальник СІЗО розпочав (дату не вказано) перевірку скарги 
матері заявника. 19 і 20 серпня 2002 року було взято письмові пояс-
нення у двох його товаришів по загальній камері, чотирьох його спів-
камерників у медичній частині, які були свідками інциденту 8 липня 
2002 року, у трьох в’язничних охоронців, причетних до цієї події, та у 
в’язничного фельдшера. Слідчо-заарештовані та охоронці дали стис-
лий виклад подій 2-8 липня 2002 року, який відповідає викладеному 
в пунктах 19 і 22 вище. Фельдшер написав, що його викликали ог-
лянути заявника після приборкання його охоронцями. Він виявив у 
заявника сліди застосування кийків на лопатках і сідницях, а також 
рани від наручників на зап’ястях.

45. При здійсненні цієї перевірки 14 серпня 2002 року начальник 
СІЗО наказав провести медичну експертизу. Того самого дня заяв-
ника обстежив медичний експерт з Харківського інституту судової 
медицини. В експертному висновку зазначено:

«Обстеження

У пана Кучерука на зовнішньому боці правового зап’ястя довгасте сад
но, вкрите товстим струпом, розміром 2,5x0,5 см. Рана розташована 
горизонтально. Аналогічні садна виявлені на внутрішньому боці пра
вового зап’ястя та на зовнішньому і внутрішньому боці лівого зап’ястя, 
а також на лівому лікті, у правій потиличній ділянці та на задній і перед
ній частинах внутрішньої поверхні лівого стегна. Розмір цих тілесних 
ушкоджень – від 1x0,2 см до 5,5x0,3 см.

Висновок

1. У пана Кучерука, за наданою [начальником СІЗО] медичною доку
ментацією, встановлені синці й садна, які виникли внаслідок … засто
сування тупих предметів.
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Під час обстеження пана Кучерука 14.08.2002 у нього виявлено садно на 
голові, правій стопі, садна на верхніх кінцівках і лівому стегні. Він та
кож мав сліди ушкодження на лівому очному яблуці та на лівому плечі. 
Всі ці тілесні ушкодження виникли внаслідок застосування тупих твер
дих предметів. Синці виникли упродовж трьохп’яти днів до моменту 
обстеження, а садна – від семи до десяти днів…
2. Ураховуючи опис тілесних ушкоджень в медичній документації [яку 
підготували працівники СІЗО], та записи від 8 і 15 липня 2002 року, 
в яких ушкодження взагалі не описано, а також характер цих ушкоджень 
(зазначено наявність слідів застосування кийків і наручників, робити ви
сновок про строк виникнення цих ушкоджень не видається можливим.
4. Можливо, що тілесні ушкодження у пана Кучерука виникли внаслі
док застосування спеціальних засобів (кийків і наручників)».

46. 21 серпня 2002 року начальник СІЗО виніс постанову про 
відмову в порушенні кримінальної справи стосовно охоронців, при-
четних до інциденту, з огляду на відсутність яких-небудь ознак пра-
вопорушення в їхніх діях. У постанові він посилався на письмові 
пояснення співкамерників заявника, працівників СІЗО та висновок 
медичної експертизи від 14 серпня 2002 року. Згодом (дату не вказа-
но) відділ прокуратури Харківської області з нагляду за додержан-
ням законів підтвердив правомірність цієї постанови.

47. 4 вересня 2002 року матір заявника одержала листа від началь-
ника СІЗО, в якому він повідомив її про відмову в порушенні кримі-
нальної справи стосовно працівників СІЗО, не вказуючи при цьому 
дати відповідної постанови і не надавши її копії. У своєму листі 
начальник СІЗО також висловив думку, що кийки та наручники 
були застосовані охоронцями згідно з відповідними нормативними 
документами та з метою забезпечення безпеки персоналу СІЗО та 
захисту самого заявника від його неконтрольованої та агресивної по-
ведінки.

48. 26 грудня 2002 року Управління Державного департаменту 
з питань виконання покарань у Харківській області (далі – Депар-
тамент) повідомило матір заявника про те, що додаткова внутрішня 
перевірка – яка, як свідчать матеріали, була проведена на її вимо-
гу – не виявила ознак правопорушення в діях охоронців СІЗО.

49. Листом від 16 січня 2003 року начальник Департаменту поін-
формував матір заявника, що скарги, які вона подала у подальшому, 
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необґрунтовані. Він посилався в цьому зв’язку на перевірку, проведе-
ну начальником СІЗО, за результатами якої було винесено постанову 
від 21 серпня 2002 року. У цьому листі вперше за весь період офіцій-
ного листування з матір’ю заявника було згадано дату постанови на-
чальника СІЗО. 8 лютого 2003 року вона попросила надати їй копію 
постанови і доступ до матеріалів зазначеної перевірки. 25 лютого 
2003 року начальник Департаменту відмовив їй у цьому проханні. 
27 березня 2003 року він відхилив повторне її прохання про надання 
доступу до матеріалів.

50. 31 березня 2003 року матір заявника оскаржила постанову 
начальника СІЗО від 21 серпня 2002 року до суду. 27 травня 2003 ро-
ку Жовтневий районний суд м. Харкова (далі – Жовтневий суд), за-
слухавши прокурора, відхилив її скаргу як необґрунтовану. Матір 
заявника подала апеляцію.

51. Під час апеляційного провадження, 14 серпня 2003 року, ад-
вокатові заявника вперше надали доступ до матеріалів справи.

52. 18 листопада 2003 року Апеляційний суд Харківської області 
скасував постанову Жовтневого суду, виходячи з того, що її було ви-
несено у відсутність скаржника [матері заявника], і повернув справу 
на новий розгляд.

53. 24 грудня 2003 року Жовтневий суд ухвалив, без посилан-
ня на які-небудь конкретні підстави, що розслідування було неза-
довільним. Тому суд відновив провадження у справі і передав її до 
начальника СІЗО для додаткової перевірки.

54. 4 березня 2004 року начальник СІЗО, посилаючись на ті самі 
докази, що і раніше, знову припинив перевірку. У відповідній поста-
нові він зокрема, зазначив:

«…пан Кучерук прибув до [СІЗО] з медичною довідкою з міської полі
клініки № 13 від 15 квітня 2002 року, якою наданий висновок про те, що 
він в умовах СІЗО … утримуватися може. … На підставі вищевикла
деного пан Кучерук був направлений до спеціальної камери [медич
ної частини], призначеної для утримування слідчозаарештованих з 
психічними хворобами.
16 квітня 2002 року пан Кучерук був оглянутий [лікаремпсихіатром], 
яким поставлений діагноз «шизофренія». На момент огляду психічний 
стан Кучерука В.В. був задовільний, активного лікування він не потре
бував».
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Щодо поведінки заявника після інциденту, що стався 2 липня 2002 року, 
та його переведення із загальної камери до медичної частини, началь
ник СІЗО зазначив:
3 липня 2002 року пан Кучерук був оглянутий [лікаремпсихіатром], 
який поставив йому діагноз «шизофренія і кататонічний ступор» 
та призначив відповідне лікування.
4 липня 2002 року хворий вийшов з кататонічного ступору…, але й далі 
перебував у напружених відносинах з товаришами по палаті.
Отже, з огляду на загальну інформацію про поведінку пана Кучерука, 
щодня посадові особи, які заступали на чергування, отримували інс
труктаж про можливість його насильницьких випадів стосовно співка
мерників та працівників СІЗО».

У постанові від 4 березня 2004 року також зазначено, що після 
інциденту, який стався 8 липня 2002 року, заявника помістили в кар-
цер за серйозне порушення режиму тримання під вартою. Ураховуючи 
психічний стан заявника, фельдшер, який оглядав його після інци-
денту, рекомендував тримати його в наручниках.

Стосовно часу переведення заявника до лікарні начальник СІЗО 
послався на таке:

«Постанова [Комінтернівського суду від 5 липня 2002 року] не міс
тила якихось положень про негайне виконання. У ній зазначено п’ят
надцятиденний строк для оскарження; отже, строк, передбачений 
статтею 404 Кримінальнопроцесуального кодексу для виконання цієї 
постанови було дотримано, оскільки заявника було переведено до [лі
карні] 17 липня 2002 року.

55. 1 жовтня 2004 року Жовтневий суд, розглядаючи скаргу, по-
дану захисником заявника, скасував цю постанову і призначив до-
даткову перевірку, вказавши на такі порушення:

– неврахування поданої матір’ю заявника інформації стосовно 
його здоров’я в липні-серпні 2002 року;

– непроведення аналізу законності та обґрунтованості дій охо-
ронців з точки зору правового принципу, що забороняє поводження, 
яке принижує гідність;

– непроведення аналізу наявності в поведінці заявника ознак 
порушення режиму тримання під вартою, які б могли служити під-
ставою для поміщення його в карцер;
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– непроведення аналізу пропорційності застосованої сили;
– той факт, що перевірку проводив начальник СІЗО – особа, 

безсторонність якої викликає великі сумніви.
56. Матеріали справи було передано до Харківської обласної про-

куратури для додаткової перевірки. У постанові від 1 листопада 2004 
року прокурора відділу прокуратури Харківської області з нагляду 
за додержанням законів міститься такий саме висновок, до якого 
дійшов начальник СІЗО, а саме, що заявника можна було тримати 
в умовах СІЗО і що працівники СІЗО, дії яких розслідувалися, дія-
ли належним чином, на підставі відданих їм наказів та відповідних 
інструкцій. Прокурор посилався на докази, зібрані під час перевір-
ки, проведеної начальником СІЗО, та на пояснення лікаря-психіатра 
СІЗО про те, що для заспокоєння психічно хворих осіб, як прави-
ло, використовуються спеціальні препарати, а за їхньої відсутності, 
з цією метою застосовуються спеціальні засоби фіксації. Прокурор 
також погодився з висновком начальника СІЗО про те, що поведінка 
заявника становила брутальне порушення режиму тримання під вар-
тою і служила підставою для поміщення його в карцер. Ця постанова 
була оскаржена матір’ю заявника.

57. 30 липня 2005 року Червонозаводський районний суд м. Хар-
кова (далі – Червонозаводський суд) скасував цю постанову і виніс 
постанову про проведення додаткової перевірки, оскільки відповідні 
органи не виконали вказівок Жовтневого суду.

58. 6 вересня 2005 року старший прокурор відділу прокуратури 
Харківської області з нагляду за додержанням законів, провівши до-
даткову перевірку, вирішив не пред’являти обвинувачення відповід-
ним посадовим особам СІЗО. В його постанові по суті повторюються 
висновки, викладені в постанові від 1 листопада 2004 року, про мож-
ливість тримання заявника в умовах СІЗО та відсутність ознак пра-
вопорушення в діях посадових осіб цієї установи. Старший прокурор 
зазначив, зокрема, що підставою для тримання заявника під вартою 
після 12 червня 2002 року був лист від начальника слідчого відділу 
Комінтернівського районного відділу міліції, в якому повідомлялося 
про відправлення матеріалів справи заявника до Комінтернівської 
районної прокуратури для узгодження. Стосовно десятиденного три-
мання заявника в карцері він зауважив, що «тяжкість призначеного 
покарання цілком відповідала характеру вчиненого правопорушен-
ня». Він також зазначив, що тримання заявника в СІЗО тривало до 
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17 липня 2002 року з огляду на п’ятнадцятиденний строк набрання 
чинності рішенням від 5 липня 2002 року. Хоча у висновку медичної 
експертизи від 14 серпня 2002 року згадується застосування наруч-
ників в’язничними охоронцями, перевіркою не було встановлено, чи 
був заявник закований у наручники протягом всього часу з 8 до 
15 липня 2002 року. Старший прокурор дійшов висновку про від-
сутність доказів, що працівники СІЗО діяли недобросовісно або на 
порушення відповідних законів та нормативних документів, коли з 
метою угамування заявника застосували кийки та наручники, коли 
помістили його в карцер і коли тримали його в СІЗО до 17 липня 
2002 року.

59. 28 жовтня 2005 року матір заявника оскаржила цю поста-
нову до Червонозаводського суду, і розгляд її скарги в цьому суді 
триває досі.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

А. КонститУція УКрАїни від 1996 роКУ

60. Відповідні статті Конституції передбачають:

«Стаття 28
«Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути під
даний катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує 
його гідність, поводженню чи покаранню…»…

Стаття 29
«Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше 
як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 
встановлених законом».

в. КримінАльний КодеКс від 5 Квітня 2001 роКУ

1. психічно хворі правопорушники

61. Текст статті 19 та статей 92 і 94–96 Кримінального кодексу від 
5 квітня 2001 року можна знайти в рішенні Суду у справі «Горшков 
проти України» (№ 67531/01, п. 28, від 8 листопада 2005 року).
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2. Кримінальна відповідальність за перевищення влади 
та службових повноважень

62. Стаття 365 Кодексу передбачає:

«Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчи
нення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй 
прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюва
ним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи 
громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, карається…»

63. Стаття 367 Кодексу передбачає відповідальність за службову 
недбалість:

«Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконан
ня службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне 
ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом 
правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи 
громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб, ка
рається…»

с. КримінАльно-процесУАльний КодеКс 1960 роКУ

1. розслідування злочинів

64. Відповідні положення КПК, які регулюють питання, пов’язані 
з проведенням досудового розслідування, наведені в рішенні Суду у 
справі «Сергій Шевченко проти України» (№ 32478/02, п. 38 і 39, від 4 
квітня 2006 року).

65. Стаття 101 містить перелік органів, які здійснюють дізнання. 
Як правило, такі функції виконує міліція. Але, згідно з пунктом 5 
статті 101, такими повноваженнями наділені також начальники вип-
равно-трудових установ і слідчих ізоляторів, які провадять дізнання 
у справах про злочини, які вчинені працівниками цих установ і міс-
тять порушення в’язничного режиму.

2. Запобіжні заходи

66. Положення статей 148 (мета і підстави застосовування за-
побіжних заходів), 149 (запобіжні заходи), 150 (обставини, що вра-
ховуються при обранні запобіжного заходу) і 156 (строки тримання 
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під вартою) КПК наведено в рішенні у справі «Невмержицький проти 
України» (№ 54825/00, п. 53, ECHR 2005).

67. У відповідному положенні 155 КПК зазначено:

«Взяття під варту як запобіжний захід застосовується в справах про 
злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк понад три роки…
Місцями попереднього ув’язнення для тримання осіб, щодо яких як за
побіжний захід обрано взяття під варту, є слідчі ізолятори».

68. У відповідному положенні статті 237 КПК сказано:

«У справі, що надійшла від прокурора [з обвинувальним висновком], 
суддя з’ясовує щодо кожного з обвинувачених такі питання:
…4) чи немає підстав для зміни, скасування або обрання запобіжного 
заходу».

69. Стаття 241 КПК передбачає:

«Справа повинна бути призначена до попереднього розгляду не пізніше 
десяти діб, а у разі складності справи – не пізніше тридцяти діб з дня 
надходження її до суду».

3. проведення стаціонарної судової експертизи в медичному закладі

70. Стаття 205 КПК передбачає:

«Якщо при проведенні судовомедичної або судовопсихіатричної екс
пертизи виникає необхідність тривалого спостереження за обвинува
ченим або дослідження його, суд за поданням слідчого, погодженого з 
прокурором, поміщає його у відповідний медичний заклад, про що ви
носить постанову».

4. Апеляційне провадження

71. Стаття 347 КПК передбачає:

«Апеляція може бути подана:
…2) на постанови про застосування … примусових заходів … медично
го характеру, ухвалені місцевими судами».
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72. Згідно зі статтею 349 КПК:

«Апеляція на вирок, ухвалу чи постанову суду першої інстанції … може 
бути подана протягом п’ятнадцяти діб з моменту їх проголошення…»

5. виконання судових ухвал (постанов)

73. Стаття 402 КПК передбачає:

«Ухвала і постанова суду … набирають законної сили і виконуються піс
ля закінчення строку на подачу апеляцій».

6. Застосування примусових заходів медичного характеру

74. Положення статей 416 (підстави до застосування примусових 
заходів медичного характеру) і 422 (скасування або зміна примусо-
вих заходів медичного характеру) КПК наведено в згаданому вище 
рішенні у справі Горшкова (п. 31).

75. Стаття 424 передбачає:

«На ухвалу, постанову, винесені суддею або судом в порядку, передбаче
ному цим розділом, може бути подано апеляційну чи касаційну скаргу 
або внесено апеляційне чи касаційне подання прокурора в загальному 
порядку».

76. Згідно зі статтею 417 КПК:

«Досудове слідство в справах про суспільно небезпечні діяння, вчинені 
особами у стані неосудності або обмеженої осудності, а також про зло
чини осіб, які вчинили його у стані осудності, але захворіли на психічну 
хворобу до постановлення вироку, проводиться органами досудового 
слідства за правилами, передбаченими статтями 111130, 148222 цього 
Кодексу.
По закінченні досудового слідства, якщо буде встановлено неосудність 
або обмежену осудність особи, що вчинила суспільно небезпечне діяння, 
складається постанова про направлення справи до суду для вирішення 
питання про застосування примусових заходів медичного характеру. … 
Ця постанова [разом з справою] надсилається прокуророві».

77. Стаття 418 КПК передбачає:

«Одержавши справу з постановою, складеною відповідно до статті 417 
цього Кодексу, прокурор:
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1) погодившись з постановою, затверджує її і надсилає справу до суду;

2) визнавши, що … докази, зібрані в справі, є недостатніми для того, щоб 
зробити висновок про психічний стан обвинуваченого, або що в справі 
не зібрано достатніх доказів про те, що суспільно небезпечне діяння … 
вчинено даною особою, повертає справу з своєю письмовою вказівкою 
слідчому для проведення додаткового досудового слідства».

78. У відповідному положенні статті 419 КПК зазначено:

«Справи, що надійшли до суду від прокурора …, суддя або голова суду, 
якщо погодиться з постановою слідчого, вносить безпосередньо в судо
ве засідання.

Розгляд зазначених справ провадиться у відкритому судовому засіданні 
з обов’язковою участю прокурора та захисника за правилами, передба
ченими главами 25 і 26 [статті 283317] цього Кодексу».

79. Згідно зі статтею 421 КПК:

«Коли буде встановлено, що дана [психічно хвора] особа вчинила сус
пільно небезпечне діяння [в стані неосудності або обмеженої осуд
ності] або після вчинення злочину захворіла на психічну хворобу …, 
суд… виносить ухвалу [а суддя – постанову] про застосування до цієї 
особи примусових заходів медичного характеру, з зазначенням яких 
саме…».

d. цивільно-процесУАльний КодеКс 1963 роКУ

80. У відповідному положенні статті 221 ЦПК зазначено:

«Суд зобов’язаний зупинити провадження в справі у випадках: …немож
ливості розгляду даної справи до вирішення іншої справи, що розгля
дається у цивільному, кримінальному чи адміністративному порядку».

81. Згідно зі статтею 256 ЦПК, члени сім’ї психічно хворої особи, 
громадські організації, прокурор або місцеві органи опіки і піклу-
вання можуть звернутися до суду із заявою про визнання такої особи 
… недієздатною внаслідок психічної хвороби.

82. Згідно зі статтею 257 ЦПК, у заяві, поданій відповідно до 
статті 256, повинні бути викладені обставини, що свідчать про 
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психічну хворобу, внаслідок якої особа не може розуміти значення 
своїх дій або керувати ними.

83. Стаття 258 ЦПК уповноважує суд призначати судово-психіат-
ричну експертизу для визначення психічного стану відповідної осо-
би. У виняткових випадках, коли особа явно ухиляється від проход-
ження експертизи, суд може винести ухвалу про примусове направ-
лення її на судово-психіатричну експертизу.

E. ЗАКон «про попереднЄ Ув’яЗнення» 1993 роКУ

84. Стаття 8 Закону передбачає:

«Взятих під варту осіб тримають … у загальних камерах. У виняткових 
випадках … або за наявності на те медичних підстав за мотивованою 
постановою … установи … чи начальника установи для попереднього 
ув’язнення … їх можуть тримати в одиночних камерах».

85. Стаття 18 закону встановлює правила застосування заходів 
фізичного впливу працівниками місця попереднього ув’язнення. Пра-
цівники таких установ мають право застосовувати до осіб, взятих 
під варту, заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну 
зброю. Застосуванню заходів фізичного впливу, якщо дозволяють 
обставини, має передувати відповідне попередження. У разі немож-
ливості уникнути застосування заходів фізичного впливу вони не 
повинні перевищувати міри, необхідної для виконання відповідни-
ми посадовими особами покладених на них обов’язків, і мають зво-
дитися до завдання якнайменшої шкоди здоров’ю правопорушників. 
Працівники зазначених установ мають право застосовувати заходи 
фізичного впливу і спеціальні засоби, в тому числі прийоми руко-
пашного бою, наручники, гумові палиці та інші засоби для при-
пинення фізичного опору, насильницьких дій, буйства, подолання 
протидії законним вимогам адміністрації відповідного місця попе-
реднього ув’язнення, якщо інші способи не забезпечили досягнення 
законної мети.

Забороняється застосовувати спеціальні засоби і вогнепальну 
зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, 
осіб з вираженими ознаками інвалідності або до неповнолітніх, крім 
випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю пра-
цівників місця попереднього ув’язнення або інших осіб.
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86. Начальник установи попереднього ув’язнення може віддати 
наказ про поміщення особи, взятої під варту, у карцер, у разі, якщо 
необхідно припинити фізичний опір, насильство, буйство та подола-
ти протидію законним вимогам адміністрації установи.

87. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його 
застосування визначаються з урахуванням відповідних обставин, ха-
рактеру правопорушення і особи правопорушника.

88. Працівник місця попереднього ув’язнення, який застосу-
вав заходи фізичного впливу або спеціальні засоби примусу, рапор-
том повідомляє про це безпосереднього начальника для негайного 
сповіщення прокурора. Усі особи, щодо яких були застосовані зазна-
чені вище заходи (засоби), мають бути негайно оглянуті медичним 
працівником.

f. ЗАКон «про психіАтричнУ допомогУ» 2000 роКУ

89. Відповідні положення закону наведені у згаданому вище рі-
шенні у справі Горшкова (п. 30).

G. постАновА КАбінетУ міністрів УКрАїни № 49 
від 27 лютого 1991 роКУ «про ЗАтвердження прАвил 
ЗАстосУвАння спеціАльних ЗАсобів при охороні 

громАдсьКого порядКУ»

90. У пункті 4 постанови перелічено випадки, коли можуть за-
стосовуватися спеціальні засоби, включаючи випадки, коли їх за-
стосування потребується для припинення опору працівникам міліції 
та іншим особам, які виконують службові або громадські обов’язки 
з охорони громадського порядку.

91. Згідно з пунктом 6 постанови, рішення про застосування спе-
ціальних засобів приймає службова особа, відповідальна за забезпе-
чення громадського порядку, або керівник конкретної операції. Осо-
ба, яка прийняла таке рішення, повинна негайно доповісти про це в 
письмовій формі своєму безпосередньому начальникові.

92. Пункт 7 постанови зобов’язує працівників міліції, які засто-
сували спеціальні засоби, негайно забезпечити потерпілим медичну 
допомогу.

93. Пункт 14 постанови забороняє завдання ударів гумовим кий-
ком по голові, шиї, ключичній ділянці, животу і статевих органах.
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H. нАКАЗ № 346/877 міністерствА охорони Здоров’я 
від 19 грУдня 2000 роКУ «про ЗАходи щодо ЗАпобігАння 

небеЗпечним діям З боКУ осіб, яКі стрАждАють 
нА тяжКі психічні роЗлАди»

94. Згідно з пунктом 2.5 наказу № 346/877, психіатричний заклад 
зобов’язаний поінформувати відповідний орган внутрішніх справ за 
місцем проживання хворого про його виписування після лікування.

і. нАКАЗ № 397 міністерствА охорони Здоров’я

95. Відповідні витяги з наказу № 397 Міністерства охорони здо-
ров’я від 8 серпня 2001 року (узгоджений з Верховним Судом Украї-
ни, Міністерством внутрішніх справ та Генеральною прокуратурою) 
стосовно порядку застосування примусових заходів медичного ха-
рактеру в психіатричних закладах до осіб, які мають психічні захво-
рювання і вчинили суспільно небезпечні діяння, містяться у згада-
ному вище рішенні у справі Горшкова (п. 32).

96. Відповідні витяги з інструкції про порядок застосування 
примусових заходів медичного характеру до психічно хворих осіб, які 
вчинили суспільно небезпечні діяння (затверджена наказом Мініс-
терства охорони здоров’я № 397 від 8 жовтня 2001 року) також міс-
тяться у згаданому вище рішенні у справі Горшкова (п. 33).

J. постАновА пленУмУ верховного сУдУ УКрАїни № 15 
від 26 грУдня 2003 роКУ «про сУдовУ прАКтиКУ 

У спрАвАх про перевищення влАди 
Або слУжбових повновАжень»

97. Згідно з пунктом 8 постанови, як ознака перевищення влади 
насильство може бути як фізичним, так і психічним. Фізичне на-
сильство може полягати, зокрема, у незаконному позбавленні волі та 
завданні побоїв.

98. У пункті 9 постанови зазначено, що протиправні дії, які ста-
новлять перевищення влади, підпадають під сферу застосування 
кримінального закону, якщо вони «болісні й такі, що ображають осо-
бисту гідність», і Верховний Суд постановив, що дії необхідно вважати 
«болісними й такими, що ображають особисту гідність» потерпілого, 
якщо вони завдають йому фізичного болю чи моральних страждань. 



�4

справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

Такі дії можуть, зокрема, полягати у протиправному застосуванні спе-
ціальних засобів, таких як гумові кийки і наручники.

K. постАновА пленУмУ верховного сУдУ УКрАїни № 2 
від 19 береЗня 1983 роКУ «про прАКтиКУ ЗАстосУвАння сУдАми 

примУсових ЗАходів медичного хАрАКтерУ» 
(З попрАвКАми від 4 червня 1993 роКУ) 

тА постАновА пленУмУ верховного сУдУ УКрАїни № 7 
від 3 червня 2005 роКУ «про прАКтиКУ ЗАстосУвАння сУдАми 

примУсових ЗАходів медичного хАрАКтерУ 
тА примУсового ліКУвАння»

99. У час подій у справі постанова 1983 року була чинною. У 2005 
році її було замінено постановою № 7 від 3 червня 2005 року.

100. В обох цих постановах (пункти 9 і 15 у постановах 1983 
і 2005 року, відповідно) Верховний Суд, при тлумаченні положень 
національного законодавства, які регулюють застосування тих чи 
інших примусових заходів медичного характеру, зазначив, що суд, 
який ухвалює рішення про застосування заходу з примусового лі-
кування особи, стосовно якої обрано запобіжний захід, має одно-
часно своєю відповідною ухвалою (постановою) скасувати цей за-
побіжний захід з моменту прийому такої особи до психіатричного 
закладу.

L. дотримАння прАв людини У місцях попереднього 
Ув’яЗнення. витяги З доповідей 2001 роКУ 

(першА річнА доповідь) тА 2002 роКУ (дрУгА річнА доповідь) 
УповновАженого верховної рАди УКрАїни 

З прАв людини

101. Відповідні витяги з першої і другої щорічних доповідей міс-
тяться у згаданому вище рішенні у справі Невмержицького (п. 60 і 61).

ІІІ. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

102. У відповідних положеннях Рекомендації № R (87)3 Коміте-
ту Міністрів щодо Європейських пенітенціарних правил (ухвалена 
Комітетом міністрів 12 лютого 1987 року на 404-му засіданні заступ-
ників міністрів) зазначається:
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«Медичне обслуговування

26. 1. У кожній установі має бути доступним медичне обслуговування, 
здійснюване щонайменше одним кваліфікованим лікарем загальної 
практики. Медичне обслуговування організовується при безпосередній 
взаємодії з медичними службами на місцевому чи національному рівні. 
Таке обслуговування має включати можливість проведення психіатрич
ної діагностики та, у разі необхідності, лікування психічних розладів.
2. Хворі особи, що перебувають під вартою і потребують спеціалізова
ного лікування, мають бути переведені до спеціалізованих закладів або 
цивільних лікарень. Якщо лікування забезпечується на базі установи, 
в її медичній частині має бути обладнання, інвентар та фармацевтичні 
засоби, придатні для забезпечення медичного догляду й лікування хво
рих ув’язнених осіб, і також має бути штат відповідним чином підготов
леного персоналу.
30.1. Медичний працівник здійснює спостереження за фізичним та 
психічним станом в’язнів і, дотримуючись умов і періодичності, вста
новлених відповідними лікарськими нормами, проводить огляд всіх 
осіб під вартою, всіх тих, хто скаржиться на стан здоров’я чи травму, 
та будького з ув’язнених, хто потребує його особливої уваги.
2. У будьякому випадку, коли медичний працівник вважає, що подаль
ше тримання особи під вартою або та чи інша умова режиму ув’язнення 
негативно позначається або позначатиметься на фізичному чи психіч
ному стані ув’язненої особи, він доповідає про це начальникові.

Дисципліна та покарання

38.1. Покарання у вигляді поміщення в карцер та будьяке інше покаран
ня, яке може негативно позначитися на фізичному або психічному стані 
здоров’ї ув’язненої особи, може призначатися лише у випадку, якщо ме
дичний працівник, провівши її медичний огляд, засвідчить у письмовій 
формі, що вона спроможна витримати таке покарання.

Засоби приборкання

39. Застосування ланцюгів і кайданів забороняється. Наручники, гамів
ні сорочки та інші засоби фіксації тіла в жодному разі не можуть засто
совуються з метою покарання. Вони можуть використовуватися лише у 
таких випадках:
у разі необхідності для запобігання втечі ув’язненої особи під час пере
сування, але за умови, що вони мають бути зняті з неї після допровад
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ження її до судового чи адміністративного органу, якщо такий орган не 
вирішить інакше.
b. на медичних підставах, за вказівкою та під наглядом медичного пра
цівника;
c. за наказом начальника – якщо інші методи впливу не спрацьовують – 
для запобігання ризикові завдання ув’язненою особою тілесних ушкод
жень собі, іншим та спричинення нею значної матеріальної шкоди; у та
ких випадках начальник має негайно проконсультуватися з медичним 
працівником та доповісти вищестоящому керівництву.
40. Способи та порядок застосування засобів приборкання, передбачені 
попереднім пунктом, визначаються згідно із законом чи нормативними 
документами. Тривалість застосування таких засобів не може виходити 
поза межі абсолютно необхідного.

Ув’язнені особи, які страждають на психічні хвороби 
та мають інші психічні патології

100.1. Осіб, яких визнано такими, що страждають на психічні хвороби, 
не можна тримати під вартою у пенітенціарних установах, і мають вжи
ватися заходи з якнайшвидшого переведення їх до відповідних закладів 
для психічно хворих.
2. Мають існувати спеціалізовані заклади або відділення під медичним 
керівництвом, які повинні здійснювати спостереження та лікування 
ув’язнених осіб з іншими тяжкими психічними захворюваннями чи па
тологіями.
3. Медична чи психіатрична служба пенітенціарних установ має забез
печувати психіатричне лікування всіх ув’язнених осіб, які потребують 
такого лікування».

103. У відповідній частині доповіді Європейського Комітету із 
запобігання тортурам (далі – CPT) [CPT/Inf (2004) 34] про результа-
ти візиту до України, проведеного з 10 до 26 вересня 2000 року, 
зазначено:

«CPT наголошує, що всі ув’язнені особи, які страждають на психічні 
хвороби, включаючи осіб, засуджених до довічного ув’язнення, мають 
перебувати під спостереженням і отримувати лікування в медичному 
закладі, відповідним чином обладнаному та укомплектованому кваліфі
кованим персоналом. Примусове залишення таких ув’язнених в пені
тенціарній установі, в якій вони не можуть отримувати відповідне ліку
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вання через відсутність належного лікувального відділення або через 
те, що таке відділення відмовляє їм у прийомі, є неприйнятною практи
кою. Переведення психічно хворих в’язнів до відповідного психіатрич
ного закладу має розглядатися як першочергове завдання».

ПРАВО

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 3 

І 13 КОНВЕНЦІЇ

104. Заявник скаржився на необґрунтоване та непропорційне 
застосування працівниками СІЗО сили під час тримання його під 
вартою, на тримання в карцері закутим у наручники, на неналежні, 
як він стверджував, медичний догляд і допомогу під час тримання 
під вартою та на непроведення ефективного й незалежного розслі-
дування скарг на жорстоке поводження.

Він посилався на статтю 3 Конвенції, яка проголошує:

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

Заявник також посилався статтю 13 Конвенції, яка проголошує:

«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».

А. щодо прийнятності

1. вичерпання національних засобів юридичного захисту

105. Уряд стверджував, що скарги заявника на жорстоке повод-
ження передчасні, оскільки розслідування в цій кримінальній справі 
поки що не завершено. Уряд також вказував на наявність у заявника 
можливості вчинити цивільний позов з вимогою відшкодування ор-
ганами влади спричиненої йому шкоди.
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106. Уряд також доводив, що заявник не вичерпав передбачених 
національним законодавством засобів юридичного захисту, як це 
вимагає пункт 1 статті 35 Конвенції, оскільки не вчинив цивільного 
позову у зв’язку з умовами тримання його під вартою та не порушив 
перед адміністрацією СІЗО питання про переведення його до іншої 
камери чи про неналежні умови його тримання під вартою. Так са-
мо, у контексті кримінального провадження стосовно посадових осіб 
СІЗО, він не подав і скаргу на неналежність медичних умов.

107. Заявник стверджував, що засоби юридичного захисту, на 
які посилався Уряд, були в його справі неефективними.

108. Суд повторює, що норма вичерпання національних засобів 
юридичного захисту, яка міститься в пункті 1 статті 35 Конвенції, 
зобов’язує заявників спочатку використати засоби юридичного за-
хисту, які, як правило, доступні й достатні в національній правовій 
системі, щоб домогтися відшкодування за стверджувані порушен-
ня. Існування таких засобів юридичного захисту має бути достатньо 
певним як на практиці, так і в теорії, оскільки без цього їм не вис-
тачатиме належної доступності та ефективності. Крім того, згідно 
з пунктом 1 статті 35, скарги, які згодом можуть бути подані до Суду, 
мають спочатку заявлятися у відповідному національному органі, 
принаймні, по суті та з дотриманням формальних вимог, встанов-
лених національним законодавством, і не слід удаватися до засобів 
юридичного захисту, які є неадекватними чи неефективними (див. 
рішення у справі «Аксой проти Туреччини» від 18 грудня 1996 року, 
Reports 1996-VI, п. 51–52, та у справі «Акдивар  та  інші  проти  Ту-
реччини» від 16 вересня 1996 року, Reports of Judgments and Decisions, 
1996-IV, п. 65–67).

109. Суд наголошує, що при застосуванні норми вичерпання 
національних засобів юридичного захисту слід належним чином 
враховувати те, що така норма застосовується в контексті механізму 
захисту прав людини, створити який погодилися Договірні держави. 
Отже, як вже було визнано Судом, пункт 1 статті 35 має застосо-
вуватися з певною гнучкістю і без зайвого формалізму. Суд також 
визнав, що норма вичерпання національних засобів не є ані безза-
стережною, ані застосовною автоматично; щоб перевірити, чи було 
дотримано цю норму, необхідно брати до уваги обставини конкрет-
ної справи. Це, зокрема, означає, що Суд має реалістично оцінювати 
не лише наявність формальних засобів юридичного захисту в пра-
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вовій системі відповідної Договірної держави, але також і загальний 
контекст, в якому вони використовуються, та особисті обставини 
заявника (див. згадані вище рішення у справах Акдивара та інших, 
с. 1211, п. 69, і Аксоя, п. 2276, п. 53 і 54).

110. Суд передусім розгляне доводи Уряду стосовно скарг заяв-
ника на те, що застосовування сили й наручників було, як стверд-
жується, непропорційним.

111. Уряд-відповідач посилався на два засоби захисту, якими міг 
би скористатися заявник, а саме – на можливість вчинення позову 
про відшкодування шкоди та звернення зі скаргою з вимогою пору-
шити кримінальну справу.

112. Щодо першого стверджуваного засобу юридичного захисту, 
Суд зазначає, що Уряд не уточнив, згідно з якою процесуальною 
нормою (цивільно-процесуальною, адміністративно-процесуальною 
або якоюсь іншою нормою) можна було б звернутися до суду з та-
ким позовом. Суду не було подано жодного рішення, яке б свідчило 
про те, що національні суди змогли за відсутності результатів кримі-
нального розслідування розглянути по суті позов стосовно стверд-
жуваних тяжких кримінальних злочинів. До того ж, стаття 221 ЦПК 
фактично забороняє ухвалювати рішення в цивільній справі, якщо 
не завершено розгляд кримінальної справи стосовно відповідних 
фактів (див. пункт 78 вище). Зважаючи на викладене вище, Суд до-
ходить висновку, що для вичерпання національних засобів заявник 
не був зобов’язаний вчиняти цивільний позов і що попереднє запе-
речення Уряду у цьому зв’язку необґрунтоване.

113. Щодо кримінально-правових засобів захисту, Суд зважає на 
те, що стосовно обставин тримання заявника під вартою в СІЗО і, 
зокрема, стосовно інциденту, який мав місце 8 липня 2002 року, бу-
ло порушено кримінальне розслідування. Перші два раунди перевір-
ки були проведені начальником СІЗО, який представляв причетний 
до інциденту орган влади. Розслідування, розпочате прокуратурою 
через більше ніж два роки і два місяці після оскаржуваних подій, 
триває досі. Воно не привело до пред’явлення обвинувачень тим чи 
іншим посадовим особам.

114. Суд вважає, що ця частина попереднього заперечення Уряду 
порушує питання щодо ефективності кримінального розслідування 
зі встановлення відповідних фактів та визначення відповідальності 
за події, стосовно яких скаржиться заявник. Ці питання безпосе-
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редньо пов’язані із суттю скарг, які заявник подав з посиланням на 
статті 3 і 13 Конвенції. Зважаючи на ці обставини, Суд долучає це 
попереднє заперечення до суті скарг заявника.

115. Далі Суд має розглянути аргументи Уряду стосовно не-
вичерпання національних засобів у зв’язку зі скаргами на медичні 
умови тримання під вартою. Уряд доводив, що стосовно медичного 
обслуговування заявник повинен був поскаржитися в’язничній ад-
міністрації, що він міг би подати цивільний позов стосовно СІЗО 
і що він повинен був порушити це питання під час подальшого роз-
слідування.

116. Суд передусім зазначає, що, хоча заявник справді не подав 
яких-небудь скарг до адміністрації СІЗО стосовно умов тримання 
його під вартою (див. для порівняння та протиставлення рішення 
у справі «Хохлич проти України» від 29 квітня 2003 року, № 41707/98, 
п. 151), слід все таки враховувати те, що протягом періоду перебуван-
ня в загальній камері (з початку червня до 2 липня 2002 року – див. 
пункти 15 і 19 вище) – видається, що підґрунтям для більшості скарг 
заявника стало саме тримання його в тій камері – заявник, через 
свій психічний стан, був суттєво обмежений у здатності контакту-
вати із зовнішнім світом. Слід також зазначити, що адміністрації 
СІЗО з самого початку було добре відомо про проблеми із психіч-
ним здоров’ям у заявника, а після проведення судово-психіатричної 
експертизи у травні 2002 року – про те, що його не можна трима-
ти в умовах загального лікувального відділення СІЗО чи в загаль-
ній камері. Суд бере до уваги той факт, що принаймні 15 квітня 
2002 року у заявника вже було діагностовано шизофренію, тимчасом 
як наручники застосували до нього не пізніше 8 липня 2002 року. 
За таких обставин від заявника не можна було очікувати звернення 
до адміністрації СІЗО з конкретними скаргами на умови тримання. 
Отже, Суд не довів, що за цих особливих обставин заявник повинен 
був звертатися до в’язничної адміністрації зі скаргами. Тому цей ар-
гумент відхилено.

117. Що стосується можливості вчинення цивільного позову сто-
совно умов тримання під вартою, Суд повторює, що, згідно з пунк-
том 1 статті 35, національний засіб правового захисту має бути не 
лише доступним, але й також ефективним засобом виправлення 
стверджуваного порушення конвенційних прав людини. Суд зазначає 
у цьому зв’язку, що Уряд не довів, яким чином звернення до цивіль-
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ного суду могло б призвести до покращання умов тримання заявника 
під вартою. Так само Уряд не навів жодного прикладу з національної 
судової практики, який би показував, що такий позов ув’язненої осо-
би міг би мати які-небудь шанси на успіх (див. згадане вище рішення 
у справі Хохлича (п. 153). Тому Суд відхиляє цей довід.

118. Оскільки Уряд посилався на те, що заявник не подав чітко 
сформульованої скарги на медичні умови до органів прокуратури, 
які розслідували дії посадових осіб СІЗО, слід зазначити, що питан-
ня про тримання заявника в СІЗО – тобто, в установі, яка взагалі не 
призначена для тримання психічно хворих ув’язнених осіб – станов-
лять суть скарги, поданої його матір’ю з вимогою порушити кримі-
нальну справу. Отже, питання про сумісність умов тримання заяв-
ника під вартою з національним правовим порядком було поруше-
но перед національними органами влади повною мірою, і аргумент 
Уряду має бути відхилено.

119. Таким чином, Суд долучає попереднє заперечення стосовно 
ефективності кримінального розслідування до суті скарг заявника, 
поданих з посиланням на статті 3 і 13 Конвенції, і відхиляє реш-
ту заперечень Уряду стосовно стверджуваного невичерпання націо-
нальних засобів юридичного захисту.

2. дотримання вимоги шестимісячного строку

120. Уряд доводив, що, оскільки заявник стверджував про від-
сутність ефективних засобів юридичного захисту, його скарга на 
непропорційне застосування сили повинна була бути подана упро-
довж шести місяців з моменту вчинення дій, які, як він стверджує, 
становлять порушення Конвенції. Уряд посилався при цьому на те, 
що оскаржуваний інцидент стався 8 липня 2002 року, тоді як заяву 
було подано до Суду 29 грудня 2003 року – тобто, більше ніж через 
шість місяців.

Стосовно скарги на медичні умови Уряд пропонував вважати, 
що шестимісячний строк почав спливати з 25 липня 2002 року – 
з моменту подання скарги матір’ю заявника, в якій вона вимагала 
порушення кримінальної справи.

121. Заявник доводив, що в принципі він ніколи не стверджу-
вав про відсутність засобів юридичного захисту стосовно порушення 
статті 3. Але він стверджував, що існуючий засіб, кримінальне роз-
слідування, виявилося на практиці неефективним в його справі.
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122. Щодо аргументу Уряду про те, що скарги на непропорцій-
не застосування сили були подані з недотриманням строку – тоб-
то, через більше ніж шість місяців після оскаржуваних подій, Суд 
погоджується з ним у тій частині, що в разі відсутності доступних 
національних засобів юридичного захисту шестимісячний строк, 
передбачений пунктом 1 статті 35 Конвенції, починає в принципі 
спливати з дати вчинення дій, оскаржуваних у заяві (див. для порів-
няння «Аль Акіді проти Болгарії» (ухвала № 35825/97, від 19 вересня 
2000).

123. У виняткових випадках можуть враховуватися особливі мір-
кування – коли заявник, скориставшись спочатку національним за-
собом правового захисту, лише згодом дізнається, або повинен був 
би дізнатися про обставини, через які такий засіб не є ефективним. 
У такій ситуації шестимісячний строк може обчислюватися з момен-
ту, коли заявник дізнається або повинен був би дізнатися про такі 
обставини (див. для порівняння «Екінджі проти Туреччини» (ухвала, 
№ 27602/95, від 8 червня 1999 року).

124. У справі, яка розглядається, видається, що невдовзі після 
інциденту, який мав місце 8 липня 2002 року, справді були вчинені 
певні слідчі дії з розслідування стверджуваного непропорційного за-
стосування сили і, зокрема, проведено судово-медичну експертизу 
тілесних ушкоджень заявника та взято докази у свідків і посадових 
осіб, причетних до інциденту. Ці слідчі дії торкнулися також обста-
вин, які мали стосунок до медичних умов заявника та застосуван-
ня наручників (див. пункти 46-48 вище). Суду не видається неро-
зумним те, що заявник, принаймні спочатку, дожидався результатів 
кримінального розслідування, здійснюваного відповідними націо-
нальними органами. Суд погоджується, що лише з отриманням дру-
гої незадовільної відповіді від начальника СІЗО (тобто, тієї самої 
особи, рішення якої про відмову в порушенні кримінальної справи 
заявник успішно оскаржив у суді) – 4 березня 2004 року – у заявни-
ка виникли підстави для серйозного сумніву в ефективності цього 
розслідування. Зважаючи на ці обставини, Суд погоджується, що 
шестимісячний строк, у значенні пункту 1 статті 35 Конвенції, по-
чав спливати не раніше ніж з 4 березня 2004 року і що, таким чином, 
скарги за статтею 3 Конвенції були подані в межах цього строку.

125. Щодо аргументів Уряду стосовно медичних умов тримання 
під вартою, Суд зазначає, що, як вже було зазначено вище (див. пункт 
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118), це питання було поставлено заявником у скарзі з вимогою пору-
шити кримінальну справу. Питання належності медичного лікуван-
ня, яке отримував заявник під час перебування в СІЗО, розглядалося 
під час кримінального розслідування, розпочатого за цією скаргою 
(див. пункти 54, 56 і 58 вище). Отже, згадані вище міркування сто-
совно наслідків цього кримінального провадження для визначення 
моменту, з якого обчислюється шестимісячний строк (див. пункти 
122–124), тут цілком застосовні .

126. Тому Суд відхиляє це заперечення.

3. висновок

127. Суд вважає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у зна-
ченні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не є 
неприйнятними на якихось інших підставах.

В. щодо сУті

1. стаття 3 Конвенції

a. Інцидент 8 липня 2002 року

128. Заявник стверджував, що органи влади знали або повинні 
були знати про погіршення його психічного здоров’я і що вони мали 
достатньо часу для прийняття рішення про застосування відповід-
них заходів для попередження агресивних випадів з його боку 8 лип-
ня 2002 року. Він вважав, що застосування сили не було викликано 
необхідністю і було надмірним. Заявник також піддав сумніву без-
сторонність судово-психіатричної експертизи, проведеної у серпні 
2002 року.

129. Уряд стверджував, що 8 липня 2002 року для приборкан-
ня заявника охоронці застосовували силу виключно в межах того, 
що було необхідним з огляду на його власну поведінку. Зокрема, 
кийки були застосовані у суворій відповідності до чинних націо-
нальних нормативних документів. Уряд також висловив сумнів сто-
совно юридичної дійсності документу, складеного матір’ю заявника 
і правозахисником, в якому були зафіксовані тілесні ушкодження 
заявника. Уряд наголошував, що, згідно з висновком медичної ек-
спертизи від 14 серпня 2002 року, тілесні ушкодження були спри-
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чинені заявникові після 17 липня 2002 року – тобто, після його пе-
реведення із СІЗО.

130. Суд бере до уваги те, що сторони погодилися з тим, що під 
час інциденту 8 липня 2002 року заявник зазнав певних тілесних 
ушкоджень. Разом з тим вони сперечалися стосовно ступеня цих 
ушкоджень. Суд зазначає, що, згідно із записами лікаря СІЗО від 8 
липня 2002 року, на лопатках і сідницях заявника були «чіткі слі-
ди» або «тілесні ушкодження» від застосування кийків і наручників 
(див. пункти 23 і 24 вище). Це означає, що тілесні ушкодження заяв-
ника були достатньо серйозними – такими, що відносять цю справу 
до сфери застосування статті 3. Отже, немає потреби вирішувати 
спір про фактичний ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, спри-
чинених заявникові, оскільки в будь-якому разі можна виходити з 
нижчевикладених міркувань.

131. Суд нагадує, що застосування до особи, позбавленої свобо-
ди, фізичної сили мірою, яка не є абсолютно необхідною з огляду 
на її поведінку, принижує людську гідність і в принципі становить 
порушення права, встановленого статтею 3 (див. для порівнян-
ня рішення у справі «Рибіч проти Австрії» від 4 грудня 1995 року, 
серія A, № 336, п. 26, п. 38, і у справі «Берлінський проти Польщі», 
№№ 27715/95 і 30209/96, п. 59, від 20 червня 2002 року).

132. У справі, що розглядається, заявник зазнав тілесних уш-
коджень у момент, коли охоронці намагалися приборкати заявника, 
завдавши йому побоїв гумовими кийками. Слід зауважити, що після 
того, як 2 липня заявник напав на одного з ув’язнених, працівни-
ків СІЗО, які заступали на чергування, постійно інструктували про 
можливість агресивних випадів з його боку. Отже, буйство заявни-
ка жодним чином не було неочікуваною подією, на яку відповідні 
посадові особи були змушені реагувати без попередньої підготовки. 
Причетні до тієї події охоронці, яких було троє, переважали заявни-
ка за своєю чисельністю. Крім того на жодній стадії розслідування 
свідки не стверджували, що заявник робив спроби напасти на охо-
ронців чи співкамерників (див., mutatis mutandis, «Ребох проти Сло-
венії» (№ 29462/95, п. 72, ECHR 2000-XII) або що його хаотичне пе-
ресування, яке охоронці оцінили як «буйство», становило яку-небудь 
небезпеку для їхнього здоров’я чи здоров’я співкамерників заявника. 
Виходячи з цих міркувань, Суд доходить висновку, що застосування 
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кийків у цій справі було невиправданим і становило нелюдське по-
водження.

133. Отже, було порушено статтю 3 Конвенції.

b. Тримання в наручниках у карцері

134. Заявник доводив, що умови тримання його в карцері були 
неналежними. Зокрема, він стверджував, що постійне тримання йо-
го в наручниках і недостатність медичної допомоги, яку надавали 
йому в карцері, становили порушення статті 3.

135. Уряд доводив, що тримання заявника в наручниках протя-
гом його перебування в карцері з 8 до 15 липня 2002 року було, за 
існуючих обставин, пропорційним і необхідним заходом – з огляду 
на поведінку заявника та небезпеку, яку він становив для себе та 
інших. Хоча заявник не отримував лікування після інциденту, що 
мав місце 8 липня 2002 року, за станом його здоров’я постійно здійс-
нювалося медичне спостереження.

136. Уряд також доводив, що поміщення заявника в карцер не 
було покаранням. Мета такого заходу полягала в приборканні заяв-
ника та ізолюванні його від інших ув’язнених осіб, аби не допустити 
спричинення ним якої-небудь шкоди їм або самому собі.

137. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції є втіленням однієї з 
основоположних цінностей демократичного суспільства. Вона безза-
стережно забороняє катування та нелюдське чи таке, що принижує 
гідність, поводження або покарання, незалежно від обставин і по-
ведінки потерпілого (див. рішення у справі «Лабіта проти Італії» 
[GC], № 26772/95, п. 119, ECHR 2000-IV.

138. Оцінюючи, чи було покарання або поводження таким, що 
«принижує гідність» у значенні статті 3, Суд має також визначити, 
чи було його метою принизити і зневажити відповідну особу і чи 
вплинули його наслідки несприятливо на її особистість у спосіб, не-
сумісний з вимогами статті 3 (див. для порівняння рішення у справі 
«Ранінен проти Фінляндії» від 16 грудня 1997 року, Reports 1997-VIII, 
с. 2821-22, п. 55). Вже було визначено, що таким поводженням є дії, 
які спричиняють у потерпілого почуття страху, болісні страждання 
й почуття неповноцінності, спроможні зламати його фізичний чи 
моральний опір (див. рішення у справі «Ірландія проти Сполученого 
Королівства» від 18 січня 1978 року, серія А, № 25, п. 66, п. 167).
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139. Далі Суд зазначає, що застосування наручників чи інших 
засобів приборкання, як правило, не служить підставою для пору-
шення питання за статтею 3 Конвенції, якщо такий захід здійснено 
у зв’язку із законним затриманням і якщо застосування сили при 
цьому або публічна відкритість проведення такого заходу не пере-
вищує того, що розумно визнається необхідним за даних обставин 
(див. для порівняння рішення у справі «Ранінен проти Фінляндії» від 
16 грудня 1997 року, Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII, п. 56, 
та у справі «Метью  проти Нідерландів», № 24919/03, п. 180, ECHR 
2005). До того ж, захід, продиктований, з точки зору встановлених 
принципів медицини, терапевтичною необхідністю, не може в при-
нципі вважатися нелюдським і таким, що принижує гідність. Проте 
Суд має все таки переконатися, що існування такої медичної необ-
хідності переконливо доведено (див. рішення у справі «Герцегфал-
вий проти Австрії» від 24 вересня 1992 року, серія А, № 244, п. 83). 
У цьому зв’язку Суд має пересвідчитися, що при винесенні рішення 
про застосування стосовно заявника засобів приборкання було до-
тримано відповідні процесуальні гарантії. До того ж, спосіб, в який 
було застосовано цей захід до заявника, не може, за своєю суворістю, 
виходити поза межі мінімально рівня жорстокості, допустимого за 
статтею 3 Конвенції (див., mutatis mutandis, «Невмержицький проти 
України», № 54825/00, п. 94, ECHR 2005).

140. Повертаючись до обставин справи, що розглядається, Суд 
нагадує, що у заявника була хронічна форма шизофренії і що при-
наймні з 15 квітня 2002 року про це було відомо органам влади. 
Історія тримання його під вартою в СІЗО містить епізоди буйної 
поведінки, включаючи агресивні і насильницькі випади. Під час ін-
циденту 8 липня 2002 року заявника, якого на той час тримали в 
камері медичної частини під наглядом лікаря-психіатра СІЗО, по-
били гумовими кийками та закували в наручники. Після цього його 
помістили в карцер на дев’ять днів – сім з яких (до 15 липня 2002 
року) він провів у наручниках – що, як стверджується, було прий-
нятним з медичного погляду попереджувальним заходом проти його 
насильницької поведінки.

141. Суд зауважує, що при призначенні заявникові одиночного 
ув’язнення в карцері та цілодобового застосування наручників – до-
води Уряду про те, що наручники знімали під час прийму їжі, не 
підкріплені доказами – адміністрація СІЗО спиралася лише на дум-
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ку фельдшера та лікаря, який не мав психіатричної кваліфікації. Як 
свідчать подані сторонами документи, психіатр СІЗО відвідав заяв-
ника в карцері лише 10 липня 2002 року – тобто, лише через два дні 
після поміщення його в карцер (див. пункт 25 вище). Таким чином, 
коли ухвалювалося рішення про застосування наручників, адмініст-
рація СІЗО не зверталася за порадою до психіатра ані стосовно по-
дальшого лікування заявника, ані стосовно можливості застосуван-
ня до нього таких заходів. Так само й немає жодних свідчень того, 
що думку психіатра спитали на тому чи іншому етапі в подальшому 
або що лікар, який відвідав заявника в карцері, проводив якій-не-
будь подальший конкретний контроль необхідності застосованих 
заходів і брав участь у прийнятті рішення про те, коли вони мають 
бути припинені.

142. Потреба в професійній думці в цій справі мала особливу 
значущість, оскільки – як це свідчить інформація, подана лікарем-
психіатром СІЗО під час подальшого розслідування (див. пункт 56 
вище), застосування наручників не було звичайним методом при-
боркання психічно хворих осіб і їх застосували лише через відсут-
ність більш прийнятних засобів.

143. Також Суд не може погодитися з Урядом, що застосуван-
ня наручників може бути виправдано небезпекою, яку заявник ста-
новив для оточуючих. Заявник був замкнений в одиночній камері 
протягом щонайменше 23 годин на добу, і доступ до нього мали 
лише працівники СІЗО. До того ж, незважаючи на буйну поведінку 
заявника в тій камері, немає жодних свідчень того, що він коли-не-
будь спробував напасти на когось з працівників СІЗО і лікарів, які 
відвідували його.

144. Щодо аргументу Уряду про те, що застосування наручни-
ків мало на меті не допустити спричинення заявником шкоди само-
му собі, Суд зазначає, що – як про це свідчать медичні документи 
СІЗО (див. пункт 25 вище) – наручники як раз виявилися зовсім 
неспроможними завадити заявникові битися головою об стіну або 
спричинити собі шкоду в інший спосіб, і разом з тим вони зали-
шили у нього глибокі рани навколо зап’ясть (див. пункт 45 вище) 
через його неодноразові спроби звільнитися від них. Стосовно цієї 
останньої обставини Суд зазначає, що нічого не було зроблено, аби 
не допустити отримання заявником цих тілесних ушкоджень або 
пом’якшити наслідки застосування наручників. Суд вражений тим 
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фактом, що, незважаючи на отримані заявником деякі травми під 
час його приборкування та на кілька помічених медичними праців-
никами випадків, коли він намагався покалічити себе, заявникові не 
надали якої-небудь медичної допомоги у зв’язку з отриманими ним 
ушкодженнями. Аргумент Уряду про те, що заявник відмовився від 
лікування не є переконливим, з огляду на психічний стан заявника.

145. У цій справі Суд доходить висновку, що застосування наруч-
ників до психічно хворого заявника протягом семи днів без якого-
небудь психіатричного обґрунтування та без надання йому медичної 
допомоги у зв’язку з тілесними ушкодженнями, яких він зазнав під 
час застосування до нього сили з метою приборкання, та які він 
спричинив сам собі під час перебування в карцері, мають розгляда-
тися як нелюдське і таке, що принижує гідність поводження.

146. Виходячи з викладеного вище, Суд доходить висновку, що 
було порушено статтю 3 Конвенції.

с. Медична допомога і лікування, надані заявникові

147. Заявник доводив, що він не забезпечувався необхідним ме-
дичним лікуванням під час перебування в СІЗО з 16 квітня 2002 ро-
ку до 17 травня 2002 року, а також – з початку червня 2002 року до 
17 липня 2002 року. Уряд доводив, що під час свого перебування під 
вартою заявник забезпечувався всім необхідним медичним обслуго-
вуванням і допомогою.

148. Суд нагадує, що на органи влади покладено обов’язок забез-
печувати охорону здоров’я осіб, яких позбавили свободи (див. рішен-
ня у справі «Гуртадо проти Швейцарії» від 28 січня 1994 року, серія А, 
№ 280-A, думка Комісії, п. 79). Ненадання належної медичної допомо-
ги може становити поводження, несумісне з гарантіями статті 3 (див. 
«Ільхан проти Туреччини» [GC], № 22277/93, п. 87, ECHR 2000-VII, 
та «Сарбан проти Молдови», № 3456/05, п. 90, від 4 жовтня 2005 року). 
Зокрема, визначаючи, чи було сумісним зі стандартами статті 3 від-
повідне поводження або покарання у справі психічно хворої особи, 
необхідно брати до уваги їхню уразливість і неспроможність у деяких 
випадках звернутися з чітко викладеною скаргою чи взагалі поскар-
житися, розповівши, як вони потерпіли внаслідок якогось конкрет-
ного поводження.

149. Далі, посилаючись на свої висновки стосовно тримання за-
явника в одиночній камері та застосування наручників (див. пункти 
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140-146 вище), Суд зазначає, що з цих висновків, по суті, випливає, 
що національні органи влади не забезпечили заявникові належного 
медичного лікування й допомоги під час його перебування в карцері.

150. Суд також зазначає, що після першого обстеження заявни-
ка при його прибутті до СІЗО 16 квітня 2002 року, після чого його 
помістили в камеру психіатричного профілю, у подальшому не було 
якої-небудь згадки про психіатра до 17 травня 2002 року – тобто, 
до дати, коли заявника перевели до лікарні для проведення судово-
психіатричної експертизи.

151. У висновку від 29 травня 2002 року судово-психіатричні ек-
сперти рекомендували лікування заявника в спеціалізованій лікар-
ні. Однак цю рекомендацію не було негайно виконано, і на початку 
червня 2002 року заявника перевели назад до СІЗО і помістили в 
загальну камеру. Протягом місяця після того, як заявника повернули 
до СІЗО, психіатр обстежив його лише одного разу, тимчасом як за-
явника й далі тримали в загальній камері, допоки 2 липня 2002 року 
він не вчинив напад на одного зі своїх співкамерників. На думку Су-
ду, такий медичний догляд не можна вважати належним і прийнят-
ним, якщо враховувати серйозність проблеми з психічним здоров’ям 
заявника.

152. З огляду ці обставини, Суд вважає, що незабезпечення за-
явникові під час його запобіжного ув’язнення належної медичної 
допомоги та лікування становило нелюдське і таке, що принижує 
гідність поводження, у зв’язку чим мало місце порушення статті 3 
Конвенції.

d. Ефективність розслідування

153. Заявник стверджував, що при розслідуванні надмірного за-
стосування сили охоронцями СІЗО не було забезпечено низку важ-
ливих процесуальних гарантій, що воно не було незалежним і три-
вало надто довго.

154. Уряд доводив, що розслідування скарг заявника на жорсто-
ке поводження було розпочато одразу після подання скарги матір’ю 
заявника. За інформацією Уряду, перебіг розслідування, кількість 
проведених слідчих дій та повернення матеріалів справи судами для 
подальшої перевірки свідчать про намір органів державної влади 
провести всебічне та об’єктивне розслідування.
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155. Суд нагадує, що коли особа заявляє небезпідставну скаргу 
на те, що вона зазнала надзвичайно жорстокого поводження з боку 
правоохоронців, на порушення статті 3, це положення, у поєднанні 
із загальним обов’язком держав за статтею 1 Конвенції «гарантува-
ти кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свобо-
ди, визначені в … Конвенції», за своїм змістом вимагає проведення 
ефективного офіційного розслідування. Таке розслідування має бу-
ти спроможним забезпечити встановлення й покарання винних осіб 
(див. рішення у справі «Ассенова та  інших  проти  Болгарії» від 28 
жовтня 1998 року, Reports 1998-VIII, п. 102, та у справі «Лабіта проти 
Італії» [GC], № 26772/95, п. 131, ECHR 2000-IV). Згідно з мінімаль-
ними критеріями ефективності, які Суд визначив у своїй практиці, 
таке розслідування має також бути незалежним, безстороннім і від-
критим для критичного аналізу з боку громадськості, тимчасом як 
компетентні органи повинні діяти зі зразковою ретельністю та опе-
ративністю (див., наприклад, «Менешева проти Росії», № 59261/00, 
п. 67, ECHR 2006-…).

156. Суд вважає, що, з огляду на викладені вище висновки сто-
совно матеріально-правової скарги заявника на жорстоке поводжен-
ня (див. пункт 132 вище), його скарги у цьому зв’язку, подані до 
національних органах влади, були, безперечно, небезпідставними. 
Отже, органи влади були зобов’язані провести ефективне розсліду-
вання обставин стверджуваного поганого поводження із заявником 
під час його перебування під вартою.

157. Суд зауважує, що первісна перевірка скарг заявника на жор-
стоке поводження не задовольняла мінімальні вимоги незалежності, 
оскільки суб’єкт, який проводив її – начальник СІЗО – представ-
ляв орган, причетний до тих подій. Розслідування обмежувалося 
встановленням факту застосування охоронцями спеціальних засобів 
відповідно до чинних нормативних документів. Такий висновок бу-
ло зроблено на підставі письмових показань відповідних охоронців, 
слова яких бралися на віру, та показань співкамерників заявника, 
які виклали події 2 і 8 липня 2002 року в загальних рисах. Судово-
психіатричну експертизу тілесних ушкоджень заявника було про-
ведено через 37 днів після застосування сили, і експерти не були в 
змозі встановити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, спричине-
них заявникові під час того інциденту.
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158. До того ж, при зазначеній перевірці було зроблено недостат-
ньо для задоволення вимоги громадського контролю. Не заперечував-
ся той факт, що до 16 січня 2003 року матір заявника навіть не поін-
формували про офіційну відмову в порушенні кримінальної справи. 
Захисникові заявника надали доступ до матеріалів справи лише 14 
серпня 2003 року.

159. Хоча постанова начальника СІЗО від 21 серпня 2002 року 
про відмову в порушенні кримінальної справи була скасована Жовт-
невим судом як незаконна, додаткову перевірку у справі проводила 
знову та ж сама посадова особа і перевірка завершилася ухваленням 
схожого рішення. І лише після внесення Жовтневим судом рішення 
від 1 жовтня 2004 року, в якому, зокрема, вказувалося на незабезпе-
чення безсторонності такого розслідування, матеріали справи було 
передано до Харківської обласної прокуратури.

160. Отже, Суд доходить висновку, що незалежне розслідування 
скарг заявника розпочали через два роки і два місяці після інциден-
ту. Хоча запізнення з таким розслідуванням не обов’язково означає, 
що воно приречено на неуспіх, перевірка, яку проводила прокурату-
ра, не забезпечила виправлення недоліків, допущених на початкових 
етапах провадження. Зокрема, немає свідчень того, що ув’язнених, 
які були свідками інциденту, повторно допитували після 20 серпня 
2002 року або що було зроблено які-небудь спроби компенсувати 
нестачу медичної інформації про тілесні ушкодження, яких зазнав 
заявник.

161. Перевірки за скаргами заявника тривають вже протягом 
п’яти років. Постанова прокурора від 6 вересня 2005 року про від-
мову в порушенні кримінальної справи була оскаржена заявником 
до Червонозаводського суду, в якому розгляд цієї скарги триває досі 
(див. пункт 59 вище).

162. Суд також зазначає, що національні суди тричі скасовували 
рішення відповідних органів про відмову в порушенні кримінальної 
справи стосовно посадових осіб СІЗО, посилаючись на недостатність 
перевірок. На думку Суду, недоліки, які були виявлені національ-
ними судами, а також незабезпечення незалежності, оперативності 
та відкритості для публічного контролю здійснюваного зазначеними 
органами розслідування служать достатньою підставою для виснов-
ку, що таке розслідування, яке й досі не завершене, не задовольняє 
мінімальні критерії ефективності.
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163. Зважаючи на ці обставини, Суд доходить висновку, що було 
допущено процесуальне порушення статті 3 Конвенції. Це означає, 
що попереднє заперечення Уряду (див. пункти 105 і 114 вище) має 
бути відхилено.

2. стаття 13 Конвенції

164. Заявник стверджував, що було порушено статтю 13, оскіль-
ки органи державної влади не провели ефективного розслідування 
його справи. Він доводив, що при розслідуванні надмірного засто-
сування сили охоронцями СІЗО не було забезпечено низки важли-
вих процесуальних гарантій, що розслідування не було незалежним 
і тривало надто довго.

165. Уряд доводив, що розслідування скарг заявника на надмірне 
застосування сили було засобом юридичного захисту і що заявник 
використав цей засіб ефективно. До того ж, Уряд посилався на мож-
ливість звернення до цивільного суду з позовом про відшкодування 
шкоди.

166. Беручи до уваги викладені вище висновки, за статтею 3 Кон-
венції, про те, що органи влади не провели ефективного розслідуван-
ня скарг заявника на жорстоке поводження (див. пункти 156–163), 
Суд не вважає за необхідне розглядати це питання в контексті стат-
ті 13 Конвенції.

III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ

167. Заявник стверджував, що тримання його під вартою в СІЗО 
після спливу 15 червня 2002 року чинності первісної постанови про 
взяття його під варту і до переведення його в лікарню 17 липня 2002 
року та примусове лікування його в психіатричній лікарні після ска-
сування 7 липня 2003 року постанови про застосування до нього тако-
го заходу і до його звільнення 2 вересня 2003 року були незаконними 
з точки зору пункту 1 статті 5 Конвенції, у відповідних положеннях 
якого проголошується:

«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого 
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до 
процедури, встановленої законом:
…
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b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного 
припису суду або для забезпечення виконання будьякого обов’язку, 
встановленого законом;
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровад
ження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої 
підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вва
жається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її 
втечі після його вчинення; …
… 
(e) законне затримання … психічнохворих …;
…».

168. Заявник також скаржився на те, що він не мав доступу до 
суду, правомочного перевірити законність подальшого тримання за-
явника під вартою в СІЗО та в психіатричній лікарні. У цих скаргах 
заявник посилався на пункт 4 статті 5 Конвенції, який проголошує:

«Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під 
вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволі
кання встановлює законність затримання і приймає рішення про звіль
нення, якщо затримання є незаконним».

А. щодо прийнятності

1. тримання під вартою в сіЗо

169. Уряд доводив, що шестимісячний строк стосовно скарг за-
явника за пунктами 1 і 4 статті 5 Конвенції на стверджувані пору-
шення під час тримання його під вартою в СІЗО почав спливати з 17 
липня 2002 року, коли заявника звільнили із СІЗО, тоді як заяву до 
Суду подано 29 грудня 2003 року. Отже, скарги стосовно тримання 
під вартою в період з 15 червня до 17 липня 2002 року слід оголосити 
неприйнятними з огляду на недотримання строку.

170. Заявник стверджував, що, хоча його представники знали про 
його арешт і тримання під вартою у квітні 2002 року, вони домоглися 
доступу до матеріалів розслідування стосовно посадових осіб СІЗО 
лише 14 листопада 2003 року і, отже, саме з цієї дати слід починати 
обчислення шестимісячного строку стосовно цих скарг.



44

справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

171. Суд нагадує, що, згідно з усталеною практикою конвенцій-
них органів, у випадку відсутності доступних національних засобів 
юридичного захисту шестимісячний строк починає спливати з мо-
менту вчинення оскаржуваних дій, які, як стверджується, становлять 
порушення Конвенції; але, якщо йдеться про триваючу ситуацію, 
тоді строк починає спливати з моменту припинення такої ситуації 
(див., наприклад, «Антоненков та інші проти України», № 14183/02, 
п. 32, від 22 листопада 2005 року).

172. Скарги заявника з посиланням на статтю 5, які стосуються 
його запобіжного ув’язнення протягом періоду до 17 липня 2002 ро-
ку, ґрунтуються на його твердженні, що застосування відповідного 
національного закону (див. пункти 62–69 і 76–79 вище) призвело до 
того, що його тримали в СІЗО довше, ніж це передбачено відповід-
ною постановою суду. На підставі пункту 4 статті 5 він доводив, що 
національне законодавство позбавляло його можливості оскаржити 
своє ув’язнення в СІЗО, посилаючись на медичні підстави. Обидві 
ці скарги викликані умовами, встановленими національним зако-
нодавством, від яких не було засобу юридичного захисту. Справ-
ді, заявник стверджував, що його представники отримали доступ 
до матеріалів справи лише 14 листопада 2003 року, але цей факт 
– з огляду на те, що представники знали про затримання та три-
мання заявника під вартою в 2002 році – не може враховуватися при 
визначенні того, чи було скаргу подано в межах строку. Крім того, 
про переведення заявника із СІЗО матір повідомили невдовзі після 
17 липня 2002 року, тоді як її перший лист був поданий до Суду 
29 грудня 2003 року – тобто, через більше ніж шість місяців після 
того, як вона одержала цю інформацію.

173. Таким чином, зазначені вище скарги було подано після сп-
ливу шестимісячного строку, встановленого пунктом 1 статті 35 Кон-
венції, і вони мають бути відхилені відповідно до пункту 4 статті 35.

2. примусова госпіталізація заявника

a. Пункт 1 статті 5 Конвенції

(i). Тримання заявника в лікарні з 7 липня до 6 серпня 2003 року

174. Суд зазначає, що скарга заявника на підставі пункту 1 статті 
5 стосовно його примусової госпіталізації протягом періоду з 7 лип-
ня 2003 року, коли Комінтернівський суд скасував постанову про 
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примусове лікування, до 6 серпня 2003 року, коли той саме суд при-
значив провести судово-психіатричну експертизу в обов’язковому 
порядку, не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3 статті 35 
Конвенції. Суд також вважає, що ця скарга не є неприйнятною на 
яких-небудь інших підставах.

(іі). Позбавлення заявника свободи у зв’язку 
з примусовим лікуванням після 6 серпня 2003 року

175. Згідно з постановою Комінтернівського суду від 6 серпня 
2003 року, заявник проходив у лікарні стаціонарну судово-психіат-
ричну експертизу, яка тривала до 1 вересня 2003 року. 2 вересня 2003 
року заявника звільнили. Заявник скаржився, що позбавлення його 
свободи протягом цього періоду не було заходом, пропорційним до 
поставленої мети. Уряд доводив, що позбавлення заявника свободи 
протягом цього періоду було законним і обґрунтованим.

176. Суд нагадує, що пункт 1 статті 5 містить вичерпний перелік 
підстав, на яких дозволяється позбавлення свободи. Однак застосов-
ність однієї підстави не обов’язково виключає застосовність іншої; за-
тримання (тримання під вартою) може, залежно від певних обставин, 
бути виправданим за більш ніж одним підпунктом (див. для порів-
няння «Гаркманн проти Естонії», № 2192/03, п. 32, від 11 липня 2006 
року). У справі, що розглядається, заявник був зобов’язаний, з огляду 
на вимоги статті 205 КПК, пройти стаціонарну судово-психіатричну 
експертизу, яку суд призначив у зв’язку зі здійснюваним стосовно 
нього кримінальним розслідуванням. Суд вважає, що це позбавлен-
ня заявника свободи може бути розглянуто у світлі підпунктів (b) (c) 
і (e) пункту 1 статті 5 Конвенції.

177. Беручи до уваги подані докази, Суд не вбачає підстав для 
висновку, що позбавлення заявника свободи протягом періоду з 6 
серпня до 2 вересня 2003 року було «незаконним», оскільки не ґрун-
тувалося на відповідних положеннях національного законодавства. 
Так само воно не було й свавільним чи таким, що було здійснено з 
якоюсь прихованою метою на порушення пункту 1 статті 5, взятого 
в поєднанні зі статтею 18 Конвенції. .

178. Отже, ця частина заяви є явно необґрунтованою у значенні 
пункту 3 статті 35 Конвенції і тому має бути відхилена відповідно до 
пункту 4 статті 35.
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b. Пункт 4 статті 5 Конвенції

179. Уряд доводив, що заявник мав можливість оскаржити су-
дову постанову про призначення йому примусового психіатричного 
лікування. Тобто, заявник не зробив всього того, що міг би зробити, 
аби вичерпати національні засоби юридичного захисту, як цього ви-
магає стаття 35 Конвенції, і тому його скаргу слід оголосити непри-
йнятною. Заявник заперечував цей аргумент.

180. Суд зазначає, що заявник оскаржує не первісне рішення 
про його примусову госпіталізацію, але те, що він позбавлений 
можливості ініціювати судовий контроль законності і обґрунтова-
ності подальшого позбавлення його свободи у зв’язку з примусовим 
лікуванням після 7 липня 2003 року, коли постанову про примусо-
ве лікування було скасовано. Отже, це заперечення має бути від-
хилено.

181. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у зна-
ченні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не 
є неприйнятною на якихось інших підставах.

в. щодо сУті

1. пункт 1 статті 5 Конвенції

182. Заявник скаржився, що позбавлення його свободи у період 
з 7 липня 2003 року до 6 серпня 2003 року було незаконним.

a. Подання сторін

183. Уряд доводив, що постанова Комінтернівського суду від 5 
липня 2002 року про примусову госпіталізацію заявника в психіат-
ричну лікарню була законною. 28 лютого 2003 року цей суд пере-
глядав постанову про примусове лікування і подовжив строк її чин-
ності. 7 липня 2003 року Комінтернівський суд цю постанову ска-
сував. Проте, за інформацією Уряду, це рішення стало остаточним 
лише 22 липня 2003 року – тобто, після спливу п’ятнадцятиденного 
строку для подання апеляції. Наступного дня копію цього рішен-
ня з тією самою датою (тобто 7 липня 2003 року) було відправлено 
до лікарні. До лікарні вона надійшла лише 4 серпня 2003 року, 
і за затримку, що виникла, держава не несе відповідальності. Уряд 
стверджував, що лікарня вирішила відкласти звільнення заявника 
ще на два дні, оскільки необхідно було дотримати вимоги наказу 
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Міністерства охорони здоров’я № 346/877, згідно з яким лікарня 
повинна була заздалегідь попередити міліцію про виписку психіч-
но хворої особи. 6 серпня 2003 року Комінтернівський суд виніс 
постанову про проведення стаціонарної судово-психіатричної екс-
пертизи заявника, санкціонувавши таким чином позбавлення його 
свободи до 1 вересня 2003 року – до дати, на яку цю експертизу 
було завершено.

184. Альтернативний аргумент Уряду полягав у тому, що поз-
бавлення заявника свободи з 7 липня до 6 серпня 2003 року вип-
равдовувалося необхідністю проходження ним стаціонарної судово-
психіатричної експертизи відповідно до постанови від 7 липня 2003 
року або постанови Московського суду від 28 травня 2003 року про 
призначення заявникові судово-психіатричної експертизи відповід-
но до статті 258 ЦПК.

185. Заявник стверджував, що позбавлення його свободи з 7 лип-
ня до 6 серпня 2003 року не ґрунтувалося на чинній судовій поста-
нові, у зв’язку з чим воно було незаконним.

b. Оцінка Суду

186. З 17 липня 2002 року проходив стаціонарне лікування в лі-
карні. Судова постанову про примусове психіатричне лікування за-
явника було скасовано 7 липня 2003 року. Але заявника не випису-
вали з лікарні, допоки 6 серпня 2003 року Комінтернівський суд не 
призначив стаціонарну психіатричну експертизу згідно зі статтею 205 
КПК.

(i). Позбавлення заявника свободи з 7 до 22 липня 2003 року

187. Уряд доводив (див. пункт 183 вище), що постанова суду від 
7 липня 2003 року стала остаточною лише 22 липня 2003 року, коли 
строк для подання апеляції сплинув. Заявник не оспорював таке 
трактування національного закону, і Суд, зважаючи на положення 
статті 402 КПК, взяті у поєднанні з положеннями статей 349 і 424 
КПК (див. пункти 72, 73 і 75 вище), не вбачає підстав не погодитися 
з аргументами Уряду. Отже, підставою для позбавлення заявника 
свободи протягом зазначеного періоду була постанова від 5 липня 
2002 року, яка залишалася чинною до тих пір, поки 22 липня 2003 
року рішення про її скасування не стало остаточним. Тому пункт 1 
статті 5 протягом цього періоду порушено не було.
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(іі). Позбавлення заявника свободи з 22 липня до 6 серпня 2003 року

188. Щодо періоду позбавлення свободи з 22 липня до 6 серпня 
2003 року, Уряд доводив, що підставою для цього були постанови 
Московського та Комінтернівського судів від 28 травня 2003 року і 7 
липня 2003 року, відповідно, і що позбавлення свободи було подов-
жено у зв’язку з необхідністю виконання відповідних адміністратив-
них формальностей. Суд розгляне ці аргументи по черзі.

189. Постановою Московського суду від 28 травня 2003 року за-
явникові було призначено судово-психіатричну експертизу у зв’язку з 
цивільним провадженням відповідно до статті 258 ЦПК (див. пункт 
83 вище). Стаття 258 прямо не передбачає можливість позбавлення 
свободи, і немає свідчень того, що своїм рішенням від 28 травня 2003 
року суд мав намір позбавити заявника свободи. Отже, Суд не може 
погодитися з доводом Уряду, що позбавлення заявника свободи з 22 
липня до 6 серпня 2003 року здійснювалося на підставі постанови 
Московського суду чи було санкціоновано цим судом.

190. Щодо аргументу Уряду про те, що з 22 липня до 6 серпня 
2003 року заявник був позбавлений свободи на підставі постанови 
Комінтернівського суду від 7 липня 2003 року, Суд зауважує, що 
ця постанова лише скасовувала постанову про примусове лікуван-
ня, містила рекомендацію відновити провадження у кримінальній 
справі заявника та вказівку про необхідність проведення психіат-
ричної експертизи стосовно заявника. Таку постанову не можна вва-
жати рішенням, яке санкціонує позбавлення свободи, і вона не може 
служити правовою підставою для подовження тримання заявника в 
таких умовах після 22 липня 2003 року.

191. Уряд вважав, що позбавлення заявника свободи протягом 
зазначеного періоду було наслідком повільної доставки копії судової 
постанови від 7 липня 2003 року з Комінтернівського суду до лі-
карні та необхідності попередити компетентні органи про звільнення 
психічно хворої особи. Суд розглядає цей аргумент як такий, що під-
тверджує, що за тих обставин підставою для позбавлення заявника 
свободи залишалася постанова від 5 липня 2002 року. Суд повторює, 
що адміністративні формальності, пов’язані зі звільненням не можуть 
служити виправданням затримки на більше ніж кілька годин (див. 
«Ніколов проти Болгарії», № 38884/97, п. 82, від 30 січня 2003 року; 
див. також рішення у справі «Джулія Манцоні проти Італії» від 1 July 
1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-IV, п. 25; у справі «Лабіта 
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проти  Італії» [GC], № 26772/95, п. 172, ECHR 2000-IV, та у справі 
«Квінн проти Франції» від 22 березня 1995 року, серія A, № 311, п. 42.

192. Беручи до уваги відсутність пояснень відповідних подій, які 
б могли свідчити про проблеми з переданням інформації між Ко-
мінтернівським судом і лікарнею або між лікарнею та відповідним 
відділом міліції, Суд відхиляє аргумент Уряду про те, що позбавлен-
ня заявника свободи у період з 22 липня до 6 серпня 2003 року було 
виправдано з точки зору пункту 1(e) статті 5.

193. За цих обставин подальше тримання заявника в лікарні 
в умовах позбавлення свободи після скасування судової постано-
ви про його примусове психіатричне лікування не може вважатися 
першим кроком у виконанні постанови про його звільнення і, отже, 
розглядатися як захід, який виправдовується підпунктом 1(е) або 
яким-небудь іншим підпунктом статті 5.

194. Отже, у зв’язку з цим було порушено пункт 1 статті 5.

2. пункт 4 статті 5 Конвенції

195. Заявник скаржився, посилаючись на пункт 4 статті 5 Конвен-
ції, що у період з 7 липня 2003 року, коли було скасовано судову 
постанову про його примусове психіатричне лікування, до його виписки 
з лікарні 6 серпня 2003 року він не мав змоги ініціювати провадження 
для перевірки суддею законності позбавлення його свободи.

196. Уряд доводив, що питання про примусове психіатричне 
лікування заявника розглядалося національними судами двічі – на 
підставі заяв, які були подані після проведення медичних досліджень 
заявника відповідними лікарями. Посилаючись на неодноразовість 
здійсненого судового контролю законності застосування до заявника 
примусових заходів медичного характеру, Уряд доводив, що пункт 4 
статті 5 порушено не було. Заявник з цим не погоджувався.

197. Суд звертає увагу на те, що він вже розглядав систему пері-
одичного судового контролю законності позбавлення свободи на під-
ставі статей 19–22 закону «Про психіатричну допомогу» і розділу 34 
КПК у своєму рішенні у справі «Горшков проти України» (№ 67531/01, 
п. 37–46, від 8 листопада 2005 року), в якому він зазначив:

«44. Суд повторює, що ключова гарантія, передбачена пунктом 4 статті 5 
Конвенції, полягає в тому, що особа, примусово госпіталізована з метою 
психіатричного лікування, повинна мати право домогтися, з власної 



50

справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

ініціативи, судового контролю законності такого заходу (див., напри
клад, рішення у справі «Мусял проти Польщі») від 25 березня 1999 ро
ку, Reports 1999II, п. 43, та у справі «Ракевич проти Росії», п. 45). Отже, 
пункт 4 статті 5 вимагає передусім наявності незалежного правового 
механізму, який би дозволяв затриманій (взятій під варту) особі поста
ти перед суддею для визначення ним законності подальшого тримання 
її під вартою. Доступ такої особи до судді не має залежати від доброї 
волі органу, який здійснює її затримання (тримання під вартою) та від 
розсуду медичних працівників чи адміністрації медичної установи.
45. Хоча правовий механізм, який передбачений чинними на той час 
статтями 19–22 закону України «Про психіатричну допомогу» та роз
ділом 34 Кримінальнопроцесуального кодексу (…) і згідно з яким має 
здійснюватися автоматичне допровадження психічної хворої особи до 
судді, становить важливу гарантію проти свавільного позбавлення сво
боди, він не є сам по собі достатнім. Такі додаткові гарантії не виключа
ють необхідності забезпечення такій особі незалежного права на осо
бисте звернення.
46. Суд доходить висновку, що заявник не мав права ініціювати про
вадження для перевірки судом – як цього вимагає пункт 4 статті 5 Кон
венції – законності подальшого позбавлення його свободи у зв’язку із 
застосуванням примусових заходів медичного характеру. Отже, мало 
місце порушення цього положення».

198. Заявника позбавили свободи відповідно до тих самих по-
ложень законодавства, що і пана Горшкова, і Суд не вбачає підстав 
для відхилення від своїх висновків у згаданому вище рішенні. Отже, 
Суд вважає, що було порушено пункт 4 статті 5 у зв’язку з тим, що 
заявник не мав змоги ініціювати провадження для перевірки судом 
законності його примусового лікування в психіатричному закладі.

199. Отже, було порушено пункт 4 статті 5 Конвенції.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

200. 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».
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a. шКодА

201. Згідно з правилом 60 Регламенту Суду, будь-яка вимога 
справедливої сатисфакції має бути викладена за окремими пункта-
ми і подана в письмовій формі, разом з відповідними підтверджу-
вальними документами і що у разі невиконання цієї умови Суд має 
право відхилити вимогу в цілому або частково.

(a) матеріальна шкода

202. Заявник не висунув у межах встановленого строку жодних ви-
мог за цим пунктом; тому Суд не призначає будь-якого відшкодування.

(b) моральна шкода

203. Заявник вимагав 20 000 євро компенсації за моральну шкоду. 
Його представник, пані Кучерук, окремо для себе вимагала 10 000 євро.

204. Уряд вважав, що ця вимога є необґрунтованою та непомірною.
205. Стосовно вимог пані Кучерук (матері заявника) Суд зазна-

чає, що стаття 41 не передбачає можливості призначення компенсації 
яким-небудь іншим особам, окрім потерпілої сторони. Тому Суд від-
хиляє цю вимогу.

206. Суд вказує на сформульований ним вище висновок про те, 
що органи влади піддали заявника нелюдському й такому, що при-
нижує гідність, поводженню і не провели оперативного та відкритого 
розслідування, яке б задовольняло вимоги статті 3 Конвенції. Також 
було встановлено, що його позбавили свободи на порушення статті 5. 
Такі обставини, скоріш за все, спричинили заявникові біль і страж-
дання. Виходячи з цих міркувань та з рішень в аналогічних справах 
(див., наприклад, згадані вище рішення у справах Невмержицького, 
п. 145; Менешевої, п. 112; рішення у справі «Худойоров проти Росії», 
№ 6847/02, п. 224, ECHR 2005), Суд, керуючись принципом справед-
ливості, присуджує заявникові 20 000 євро як компенсацію мораль-
ної шкоди.

b. сУдові витрАти

207. Заявник вимагав 2 500 євро як компенсацію судових та ін-
ших витрат, які були понесені під час розгляду справи в національ-
них та конвенційних органах.
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208. Уряд доводив, що ця вимога була надмірною. До того ж, 
не було й жодних свідчень того, що ці витрати справді були по-
несені.

209. Суд вважає, що витрати, пов’язані з провадженнями в на-
ціональних та конвенційних органах, компенсувати які вимагає за-
явник, були фактично понесені і були неминучими, і що їхній роз-
мір є обґрунтованим. Тому Суд присуджує компенсацію в повному 
заявленому розмірі, а саме – 2 500 євро, і, після вирахування з цієї 
суми 371 євро, які заявник одержав від Ради Європи як правову 
допомогу, розмір компенсації, присуджуваної за судові та інші вит-
рати, становить 2 129 євро плюс компенсація будь-якого податку, 
якщо ним обкладається ця сума.

на цих підставах суд одностайно

1. Долучає до суті справи попереднє заперечення Уряду стосовно 
ефективності кримінального розслідування скарг заявника, поданих 
з посиланням на статті 3 і 13 Конвенції;

2. Оголошує прийнятними скарги заявника, подані на підставі 
статей 3 і 13 Конвенції, пункту 1 статті 5 Конвенції, стосовно поз-
бавлення заявника свободи у період з 7 липня до 6 серпня 2003 року, 
та скаргу на підставі пункту 4 статті 5 Конвенції стосовно відсутності 
у заявника можливості оскаржити законність примусового лікуван-
ня у психіатричній лікарні № 15 м. Харкова, а решту частину заяви 
оголошує неприйнятною;

3. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку 
з надмірним застосуванням сили працівниками СІЗО;

4. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку 
із застосуванням до заявника наручників під час тримання його в 
карцері;

5. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з 
незабезпеченням належної медичної допомоги й лікування;

6. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку 
з непроведенням належного розслідування скарг заявника на жорс-
токе поводження;

7. Постановляє, що пункт 1 статті 5 Конвенції – у зв’язку з поз-
бавленням заявника свободи в період з 7 до 22 липня 2003 року – 
порушено не було;
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8. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції 
у зв’язку з позбавленням заявника свободи в період з 22 липня до 6 
серпня 2003 року;

9. Постановляє, що було порушено пункт 4 статті 5 Конвенції у 
зв’язку з відсутністю у заявника можливості ініціювати проваджен-
ня для перевірки законності примусового лікування у психіатричній 
лікарні № 15 м. Харкова;

10. Постановляє, що немає необхідності в розгляді скарги, пода-
ної на підставі статті 13 Конвенції;

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

остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-від-
повідач повинна виплатити заявникові такі суми компенсації:

i) 20 000 (двадцять тисяч) євро – за моральну шкоду;
ii) 2 129 (дві тисячі сто двадцять дев’ять) євро – за судові та 

інші витрати;
iii) компенсацію будь-якого податку у разі його стягнення з 

наведених вище сум;
b) що зазначені вище суми мають бути переведені в одиниці 

національної валюти держави-відповідача за курсом, діючим на день 
розрахунку;

с) що зі спливом зазначених вище трьох місяців і до остаточно-
го розрахунку на названі суми нараховуватиметься простий відсоток, 
що дорівнює граничній кредитній ставці Європейського централь-
ного банку, чинній у відповідний період невиконання цих платежів, 
плюс три відсоткові пункти;

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

Учинено англійською мовою і повідомлено письмово 6 вересня 
2007 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

С. Філліпс П. Лоренцен
заступник 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 «ЯКОВЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 15825/06)

27 лютого 2008 року в рішення були внесені зміни 
відповідно до Правила 81 Регламенту Суду

Рішення

Страсбург 
25 жовтня 2007

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

У справі «Яковенко Козинець 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,

пані Р. Ягер,
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та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 2 жовтня 2007 року, 

виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було порушено за заявою (№ 15825/06), поданою до 
Суду проти України у відповідності до статті 34 Конвенції про за-
хист прав людини та основних свобод (далі – «Конвенції») українсь-
ким громадянином Олегом Миколайовичем Яковенко (далі – «Заяв-
ник») 26 квітня 2006 року

2. Інтереси Заявника представляв Іван Ткач, адвокат, що прак-
тикує в Севастополі. Український уряд (далі – «Уряд») був представ-
лений своїм агентом Юрієм Зайцевим.

3. 28 квітня 2006 року Голова Палати відповідно до Правила 
39 Регламенту Суду вирішив указати Уряду, що в інтересах сторін 
і розгляду справи Судом бажано забезпечити негайне переведення 
заявника до лікарні або іншої медичної установи, де він може одер-
жати допомогу, яка відповідає стану його здоров’я.

4. 12 вересня 2006 року Суд вирішив повідомити Уряд про от-
риману заяву. Відповідно до положень статті 29 §3 Конвенції, Суд 
також вирішив розглянути прийнятність заяви одночасно з розгля-
дом по суті.

5. Заявник помер 8 травня 2007 року. 21 травня 2007 року його 
мати, Надія Миколаївна Савченко, висловила бажання продовжити 
розгляд справи в Суді від імені заявника.

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Заявник народився в 1975 році й проживав у Севстополі.

А. КримінАльне переслідУвАння ЗАявниКА

7. У червні 2003 року заявник, під час випробного строку після за-
судження за крадіжку зі зломом, був затриманий за підозрою в іншо-
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му факті крадіжки. Дата його арешту є предметом суперечки сторін. 
Заявник стверджував, що це відбулося 17 червня 2003 року, у той час 
як Уряд наполягає на даті 18 червня 2003 року.

8. 18 червня 2003 року заявник був допитаний міліцією. У ході 
допиту він визнав, що брав участь у пограбуванні будинку, який на-
лежить сестрі його передбачуваного співучасника Ж.

9. 20 червня 2003 року Балаклавський районний суд Севастопо-
ля (далі – «районний суд») продовжив термін утримання заявника 
під вартою до 10 діб.

10. 9 червня 2003 року районний суд ухвалив помістити заявника 
до слідчого ізолятору на підставі того, що правопорушення, у здій-
сненні якого він підозрювався, було їм скоєне під час випробного 
строку, пов’язаного з умовним вироком, і, перебуваючи на волі, за-
явник може зникнути й, таким чином, перешкодити правосуддю.

11. У незазначений день, у серпні-вересні 2003 року заявник став 
перед районним судом. У судовому засіданні він був представлений 
своєю матір’ю С. Н. і відмовився від своїх зізнань, даних під час зна-
ходження в ізоляторі, стверджуючи, що вони були дані під тиском.

12. Під час слухання 11 вересня 2003 року заявник повідомив 
суд, що він погано себе почуває і через це не може брати участь у за-
сіданні. Головуючий суддя викликав швидку допомогу для оцінки 
стану здоров’я заявника.

13. 29 квітня 2004 року районний суд визнав заявника винним. 
Він відхилив заперечення заявника про те, що його зізнання були дані 
під тиском, і визнав, що довідка, видана Севастопольською районною 
лікарнею, відповідно до якої заявник проходив лікування в даній лі-
карні 21 червня 2003 року із приводу ушкоджень на ногах, не може 
вважатися переконливим свідоцтвом брутальної поведінки працівни-
ків міліції, оскільки сам заявник не зміг пояснити в суді обставини 
появи цих ушкоджень.

14. 22 березня 2005 року, розглянувши апеляцію заявника, Апеля-
ційний суд Севастополя (далі – «апеляційний суд»), скасував рішення 
від 29 квітня 2004 року й повернув справу на досудове слідство. Суд 
указав, inter alia, що саме судом першої інстанції було порушено пи-
тання про передбачуване жорстоке поводження із заявником у слід-
чому ізоляторі, хоча він не скаржився суду на жорстоке поводження 
з боку працівників міліції. Не маючи будь-яких підстав, апеляційний 
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суд також виніс ухвалу про те, що заявник повинен утримуватися під 
вартою.

15. 23 листопада 2005 року районний суд засудив заявника за 
крадіжку до трьох років і семи місяців ув’язнення. Суд обґрунтову-
вав свій вирок показаннями заявника та Ж. у ході досудового роз-
слідування справи, усного свідоцтва потерпілого в суді та показань 
двох інших свідків у ході досудового слідства. Суд відхилив скаргу 
заявника про жорстоке поводження з ним з боку міліції.

16. Заявник подав апеляцію на вирок від 23 листопада 2005 року 
із проханням про пом’якшення вироку. 17 жовтня 2006 року Апеля-
ційний суд задовольнив апеляцію заявника і скоротив термін ув’яз-
нення до трьох років, шести місяців і одного дня. Заявником каса-
ційна скарга не подавалася.

b. сКАрги нА жорстоКе поводження

17. За твердженням заявника, після його арешту 17 червня 2003 
року, він був доставлений до Балаклавського районного відділу 
міліції Севастополя (далі – «відділ міліції»). Тут він нібито піддався 
жорстокому поводженню з боку співробітників міліції, які приму-
сили його зізнатися в здійсненні крадіжки, за яку він згодом був 
засуджений.

18. 21червня 2003 року заявника було відправлено до Севасто-
польської міської лікарні № 1. Відповідно до довідки, виданої цією 
лікарнею, заявник мав ушкодження лівого стегна та сідниць.

19. Після надання необхідної медичної допомоги в Севастополь-
ській міській лікарні № 1, заявник був спрямований до Севасто-
польського міського ізолятора тимчасового утримання (далі – «Се-
вастопольський ІТУ»).

20. Відповідно до запису в реєстраційному журналі Севастополь-
ського ІТУ, заявник не мав видимих ушкоджень при прибутті та не 
скаржився на жорстоке поводження.

21. Під час розгляду справи в районному суді в березні-листопаді 
2005, суд доручив прокуратурі Балаклавського району Севастополя 
(далі – «прокуратура») провести кримінальне розслідування скарг 
заявника на жорстоке поводження. У листопаді 2005 року прокура-
тура винесла рішення про відмову в порушенні кримінальної справи 
через відсутність події, пов’язаної з жорстоким поводженням.
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C. Умови попереднього Ув’яЗнення

22. Як зазначено вище (див. §18), 21 червня 2003 року заявник був 
переведений з відділення міліції до Севастопольського ІТУ. 16 лип-
ня 2003 року він потрапив до Сімферопольського слідчого ізолятору 
№ 15 (далі – «Сімферопольський СІЗО»).

23. Оскільки органи міліції, прокуратури та суди, що мають від-
ношення до цієї кримінальної справи, розташовувалися в Севасто-
полі, то щомісяця заявник переводився з Сімферопольського СІЗО 
до Севастопольського ІТУ, у якому перебував протягом десяти днів. 
З 8 до 28 квітня 2006 року заявник перебував у Севастопольському 
ІТУ, тому що, відповідно до листа заступника начальника Управ-
ління МВС України в Севастополі від 4 березня 2006 року, Сімфе-
ропольський СІЗО відмовився приймати із Севастопольського ІТУ 
ув’язнених, що страждають на туберкульоз.

24. 28квітня 2006 року заявник потрапив до Севастопольської 
міської інфекційної лікарні (далі – «інфекційна лікарня»).

25. Таким чином, у період між 21 червня 2003 року та 28 квітня 
2006 року заявник провів загалом біля року в Севастопольському ІТУ.

1. матеріальні умови

а. Факти, представлені заявником

26. Відповідно до скарги заявника, під час його знаходження 
в Севастопольському ІТУ він утримувався в маленьких камерах, які 
були постійно переповнені. На підтвердження цьому він надав лист 
від начальника Управління МВС України в Севастополі, датоване 
10 травня 2005 року та адресоване третій особі.

27. У цьому листі містилася інформація про те, що близько 240 
ув’язнених утримувалися в Севастопольському ІТУ при його міст-
кості 82 чоловік.

28. Заявник стверджував, що більшу частину часу він утримував-
ся в камері № 9, і протягом короткого часу – у камерах №№ 4 і 5.

29. Площа камери № 9 – близько 15 м2, у ній перебували 25 ув’яз-
нених. У цій камері було три подвійних ліжка. У камерах №№ 4 
і 5, обидві – близько 22 м2, заявник перебував разом із приблиз-
но 30 співкамерниками. Камери були обладнані одним подвійним 
ліжком і дерев’яним настилом на підлозі, що теж використовувався 
ув’язненими для сну.
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30. Через недостатню кількість ліжок ув’язнені були змушені спа-
ти по черзі. Камери розташовувалися в підвалі й, відповідно, були поз-
бавлені денного освітлення. Вони ледве освітлювалися електричною 
лампочкою під стелею, що ніколи не вимикалася, збільшуючи нестачу 
сну. Крім того, повітря до цих переповнених камер могло надходити 
тільки через вентиляційну систему, яка часто була несправною.

31. У камері заявника було багато тарганів та мурах, і адмініст-
рація не вживала ніяких заходів для їхнього знищення. Ув’язнені 
в камерах Севастопольського ІТУ наражалися, таким чином, на не-
безпеку захворювання інфекційними хворобами, таких як туберку-
льоз, яким заявник і захворів під час свого перебування в ньому.

32. Далі, заявник стверджував, що харчування в Севастопольсь-
кому ІТУ було вбогим, поганої якості, і доповнювалося продуктами, 
що надсилалися його матір’ю.

б. Факти, надані Урядом

33. Уряд заявив, що в Севастопольському ІТУ заявник займав 
камери площею 16 м2 разом з 4–6 іншими ув’язненими. Уряд стверд-
жував, що камери були обладнані дерев’яною обшивкою, вентиля-
цією, а також системами водопостачання та каналізації. Заявник 
забезпечувався гарячою їжею три рази на день і мав можливість по-
митися як мінімум один раз на тиждень. У камерах були вікна, що 
пропускають усередину денне світло. Загалом, умови утримування 
ув’язненого відповідали гігієнічним і санітарним нормам.

2. Умови транспортування

34. Як було зазначено вище, заявник перевозився до Севасто-
польського ІТУ і назад щомісяця.

35. Відстань між Севастополем і Сімферополем становить близь-
ко 80 кілометрів. Транспортування (етап) починалося о 8 годині ран-
ку й, відповідно до інформації Уряду, закінчувалося о 16 годині того 
ж дня. Заявник стверджував, що зазвичай він прибував до пункту 
призначення через 36–48 годин. Заявника заздалегідь попереджали 
про поїздку та, за інформацією Уряду, його годували перед її почат-
ком. Заявник стверджував, що йому жодного разу не дали сніданок 
перед етапом.

36. Заявник і інші ув’язнені перевозилися в міліцейських маши-
нах до залізничних станцій і назад. Зазвичай, ці поїздки тривали 30 
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хвилин. Уряд зазначив, що місткість машин, розрахованих на 20–21 
чоловік, ніколи не перевищувалася. Заявник заперечував і стверд-
жував, що зазвичай в машинах перевозилися близько 30 осіб – у тіс-
ному та погано освітленому відсіку площею 6 м2.

37. У поїзді заявник поміщався до вагонів спеціального типу 
місткістю 104 чоловік. За інформацією Уряду, кількість ув’язнених у 
вагоні ніколи не перевищувала 70, а за інформацією заявника – за-
вжди перевищувала 100. Заявник стверджував, що протягом цієї час-
тини поїздки йому не давали води і їжі.

3. медичні умови

38. Здоров’я заявника почало погіршуватися в середині 2005 ро-
ку. Проте, у штаті Севастопольського ІТУ не було лікаря, а людина, 
що виконувала обов’язки фельдшера, не мала медичної освіти та 
кваліфікації, що підтверджується вищезгаданим листом начальника 
міського управління міліції Севастополя від 10 травня 2005 року. 
Таким чином, заявник не одержував ніякої медичної допомоги в Се-
вастопольському ІТУ.

34. Відповідно до листа начальника Сімферопольського СІЗО від 
25 квітня 2006 року, 14–27 лютого 2006 року заявник проходив лікуван-
ня від бронхіту в медичному відділенні Сімферопольського СІЗО. Два 
рентгенівських обстеження, проведені 1 і 10 лютого 2006 року, не ви-
явили жодних патологічних змін у його серці й легенях. Далі в цьому 
листі йдеться про те, що 14 лютого 2006 року кров заявника було дослід-
жено на антитіла ВІЛ. 21 лютого 2006 року Кримський центр боротьби 
зі СНІДом визначив Віл-позитивність заявника. Заявник стверджував, 
що ані він, ані його мати не були повідомлені про цей діагноз.

40. 8 квітня 2006 року, під час перебування заявника у Севасто-
польському ІТУ, до нього було викликано швидку допомогу. Лікар 
визначив, що заявник страждав на «лихоманку невідомого поход-
ження» і призначив йому дозу анальгетика, що мала короткостроко-
вий ефект. За словами заявника, лікар швидкої допомоги роз’яснив, 
що заявникові потрібне обстеження в спеціалізованій лікарні.

41. 12 квітня 2006 року заявник почав скаржитися на подальше погір-
шення самопочуття. Була викликана швидка допомога, лікар якої вста-
новив, що заявник хворий «на гостру респіраторну вірусну інфекцію».

42. 14 квітня 2006 року заявника було доставлено до інфекційної 
лікарні. За його ствердженнями, під час обстеження йому був пос-
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тавлений діагноз «туберкульоз лімфатичних вузлів» і була рекомен-
дована госпіталізація. Адміністрація Севастопольського ІТУ відмо-
вила йому в госпіталізації, оскільки вона не могла виділити чотирь-
ох співробітників для охорони заявника в лікарні. Уряд заявив, що 
лікарі не вважали за необхідне госпіталізацію заявника, але взяли 
кров для аналізу на ВІЛ і прописали йому вітаміни.

43. 20 квітня 2006 року заявник був відправлений до інфекцій-
ної лікарні для подальшого обстеження. У нього був виявлений ту-
беркульоз і призначене відповідне лікування. Уряд стверджує, що й 
у цьому випадку лікарі не рекомендували госпіталізацію. За заявою 
Уряду, під час цього обстеження було вперше встановлено, що заяв-
ник був Віл-позитивний. Заявник стверджував, що це було вперше, 
коли його повідомили про стан здоров’я, у той час як адміністрація 
в’язниці знала про це задовго до цього дня.

44. У листі від 21 квітня 2006 року головний лікар інфекційної 
лікарні повідомив матері заявника, що комісія лікарів цієї лікарні 
встановила, що заявник Віл-позитивний і хворий на туберкульоз, 
і порекомендувала терміново його госпіталізувати.

45. Того ж дня мати заявника звернулася зі скаргою до Генераль-
ної прокуратури на те, що адміністрація Севастопольського ІТУ не-
законно відмовила в госпіталізації її сину, стан здоров’я якого був 
вкрай важким. Зокрема, вона зазначила, що з початку квітня 2006 ро-
ку температура тіла заявника біля 40 градусів, він майже не їсть та не 
може пересуватися без сторонньої допомоги.

46. 28 квітня 2006 року за запитом Суду відповідно до Правила 
39 Правил Суду заявник був переведений до Севастопольського про-
титуберкульозного диспансеру.

47. Відповідно до листа головного лікаря інфекційної лікарні від 
28 серпня 2006 року, заявник був зареєстрований у Севастопольсько-
му центрі з боротьби зі СНІДом, як ВІЛ-Пацієнт, у травні 2006 року 
та одержував необхідне лікування.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

48. Відповідні положення Конституції України та Закон про по-
переднє ув’язнення можуть бути знайдені в рішенні від 12 жовтня 
2006 року в справі «Двойних проти України» (№ 72277/01, §§28–31, 
33–35 і 37).
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a. КримінАльно-процесУАльний КодеКс

7. Стаття 236-1 Кодексу говорить:

«Скарга на постанову органа дізнання, слідчого, прокурора про відмо
ву в порушенні кримінальної справи подається особою, інтересів якого 
вона стосується, або його представником у районний (міський) по міс
цю розташування органу або місцю роботи посадової особи…»

8. Стаття 236-2 Кодексу:

«Скарга на постанову прокурора, слідчого, органа дізнання про відмову 
в порушенні кримінальної справи розглядається суддею одноосібно не 
пізніше десяти днів від дня її надходження в суд.
Суддя зажадає матеріали, на підставі яких було відмовлено в порушенні 
справи, знайомиться з ними й повідомляє прокурора й особу, що пода
ла скаргу, про час її розгляду. Якщо буде потреба суддя заслуховує пояс
нення особи, що подала скаргу.
Розглянувши скаргу, суддя, залежно від того, чи були при відмові в по
рушенні справи виконані вимоги статті 99 цього Кодексу, приймає одне 
з наступних рішень:
1) скасовує постанову про відмову в порушенні справи і повертає ма
теріали для проведення додаткової перевірки,
1) залишає скаргу без задоволення…»

b. ЗАКон про боротьбУ З тУберКУльоЗом 
від 5 липня 2001 роКУ

49. Розділ 17 Закону зазначає, що хворі на туберкульоз, що утри-
муються в СІЗО, одержують необхідне лікування в медичних відді-
леннях цих ізоляторів. Ув’язнені, що перебувають у пенітенціарних 
установах, повинні лікуватися в спеціальних тюремних лікарнях.

C. нАКАЗ № 186/607 міністерствА охорони Здоров’я 
тА держАвного депАртАментУ виКонАння поКАрАнь 
від 15 листопАдА 2005 роКУ «про Анти-ретровірУсне 
ліКУвАння осіб З віл/снід, що УтримУються У сіЗо»

50. Пункт 2.1 цього наказу передбачає, що ув’язнені з ВІЛ/СНІД 
повинні перебувати під обов’язковим амбулаторним спостережен-
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ням, одержувати лікування від супутніх інфекцій (інфекцій, що 
вражають людей зі слабкою імунною системою) і анти-ретровірусне 
лікування.

51. Відповідно до пунктів 3.1 і 3.2.1 наказу, анти-ретровірусне лі-
кування повинне призначатися тюремним лікарем-інфекціоністом, 
що пройшов спеціальне навчання або лікарями з місцевих медичних 
установ з боротьби зі СНІДом. Анти-Ретровирусное спостереження 
ув’язнених, що утримуються в слідчих ізоляторах, здійснюється міс-
цевими установами з боротьби зі СНІДом.

52. Пункт 3.5 наказу зазначає, що безпосередньо після надход-
ження особи з ВІЛ/СНІД до слідчого ізолятору глава медичного 
відділення цієї установи повинен забезпечити його або її анти-рет-
ровірусними препаратами з місцевої медичної установи з боротьби зі 
СНІДом.

53. Відповідно до пункту 3.6 наказу, при переводі особи з ВІЛ/
СНІД з однієї пенітенціарної установи до іншої необхідно забезпе-
чити, щоб відповідні медичні документи були передані разом з ув’яз-
неним до нової установи.

d. Звіт роЗширеного ЗАсідАння генерАльної проКУрАтУри 
щодо дотримАння КонститУційних прАв громАдян 

У місцях ЗАстосУвАння ЗАходів примУсового хАрАКтерУ, 
пов’яЗАних З обмеженням їхньої особистої волі, 

попереднього Ув’яЗнення й поЗбАвлення волі 
від 23 червня 2006 роКУ

54. Даний звіт зазначає:

Варто визнати, що органами внутрішніх справ не виконуються вимоги 
Європейського комітету проти катувань, висловлені в ході останнього 
візиту делегації Комітету в жовтні минулого року, стосовно негайного 
припинення незаконного й довгострокового утримування затриманих 
і арештованих осіб в установах органів внутрішніх справ…
У більшості ІТУ міськрайорганів внутрішніх справ не дотримуються 
права затриманих… Належним чином не виконуються вимоги Закону 
України «Про боротьбу з туберкульозом» у частині забезпечення затри
маних і заарештованих осіб, хворих на туберкульоз, спеціалізованим 
лікуванням під охороною в територіальних протитуберкульозних ме
дичних закладах. Велика кількість осіб, що страждають на туберкульоз, 
утримується в ІТУ органів внутрішніх справ без належного медичного 
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лікування протягом тривалого часу. Загалом, протягом минулого ро
ку з 2434 осіб, хворих на туберкульоз, які утримувалися в ІТУ органів 
внутрішніх справ, лише 719 були поміщені й пройшли лікування в спе
ціалізованих закладах Міністерства охорони здоров’я України. Це не 
тільки порушує права затриманих, але також сприяє поширенню цього 
небезпечного захворювання.
Умови, у яких перебувають затримані та заарештовані особи в ІТУ АР 
Крим… можуть бути прирівняні до нелюдського або принижуючого 
гідність поводження. Затримані знаходяться в непристосованих для ут
римання напівпідвальних або підвальних приміщеннях, у яких не ство
рено елементарних умов для тривалого перебування людини.
Працівниками міліції систематично порушуються вимоги закону про 
максимальний десятиденний термін знаходження затриманих, заареш
тованих і засуджених в ІТУ. У Севастопольському ІТУ протягом поточ
ного року з порушенням закону понад 10 діб перебувало 85 осіб, понад 
3 місяців – 11, понад 1 рік – 5, у відношенні 17 з них судами ухвалені 
обвинувальні вироки.

E. третій (2003) щорічний Звіт УповновАженого 
З прАв людини верховної рАди УКрАїни

55. Витяг зі звіту:

Статтею 4 Закону України «Про попереднє затримання» і статтею 155 
Кримінальнопроцесуального кодексу України визначено, що місцями 
досудового утримання під вартою осіб є слідчі ізолятори. І лише в ок
ремих випадках ці особи можуть перебувати в місцях утримання затри
маних і заарештованих, якими є ізолятори тимчасового утримування 
МВС України. При цьому законодавством чітко визначені терміни ут
римання в ІТУ ув’язнених під варту осіб не більше трьох діб, у випадках 
віддаленості або відсутності належних шляхів сполучення – до десяти 
діб. У порушення вимог зазначених законів, начальники слідчих ізо
ляторів ряду регіонів України їх грубо ігнорують, необґрунтовано від
мовляючи адміністрації ІТУ у прийомі заарештованих. Таке відношен
ня керівників СІЗО до виконання вимог законів України призвело до 
нелюдських, жахливих і нестерпних умов утримання ув’язнених в ІТУ 
і їхнє переповнення майже вдвічі в Автономній Республіці Крим… та 
Севастополі. Зокрема, в АР Крим прийом ув’язнених до СІЗО Сімферо
поля здійснюється в обмін на одного виданого до ІТУ.
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f. прАвА людини в УКрАїні – 2005. 
Звіт прАвоЗАхисних оргАніЗАцій

56. Витяги з розділу XV звіту «Дотримання прав ув’язнених в 
Україні»:

«…У веденні Міністерства внутрішніх справ перебуває 501 ізолятор 
тимчасового утримання (ІТУ), де затримані можуть утримуватися мак
симально протягом 3 діб (10 діб у виняткових випадках) до переводу до 
слідчого ізолятору (СІЗО). Проте, спостерігаються випадки, коли цей 
термін перевищується. Щодня в ІТУ України утримується близько 7 000 
затриманих, загалом вони розраховані на 10 400 місць. За даними мініс
терства внутрішніх справ, 127 ІТУ потребують ремонту.
Найбільша кількість випадків жорстокого поводження під час ув’яз
нення в країні випадає саме на час перебування затриманих в органах 
міліції. Крім того, самі умови утримання в них бувають занадто сувори
ми. Це пов’язано значною мірою з поганим фінансуванням, проте ос
таннім часом на утримання осіб, що утримуються в ІТУ, кошти виділя
ються. «Донецький меморіал» направив інформаційні запити до десяти 
обласних управлінь МВС, де порушується питання забезпечення умов 
утримання ув’язнених в ІТУ. Результати відповідей наведені в таблиці 1 
«Умови перебування ув’язнених в ізоляторах тимчасового утримання»
Відповідно до даних управлінь, на кожну особу під час перебування 
в ІТУ виділялося в 2004–2005 роках від 16 до 70 грн…
…Однією із проблем перебування в міліції є неможливість направити 
до СІЗО затриманих осіб, хворих на туберкульоз. Як зазначено в зга
даній Доповіді Моніторингового комітету Ради Європи, на підставі 
ряду нормативноправових актів Державного департаменту з питань 
виконання покарань, особи, які хворіють на інфекційні захворювання 
(включаючи туберкульоз), не можуть бути переведені до СІЗО з ІТУ, які 
підпорядковані Міністерству внутрішніх справ. За деякими даними, 
в 2004 році до СІЗО не було прийнято 739 заарештованих. Таким чином, 
хворі на туберкульоз утримувалися в ІТУ, що не пристосовані для пере
бування в них таких людей, протягом терміну, що перевищує встанов
лений законом строк арешту (3 або 10 днів). Це не тільки порушує пра
ва заарештованих, але й сприяє подальшому поширенню захворювань 
в ІТУ. За даними Міністерства внутрішніх справ, близько 100 осіб щод
ня утримується в ІТУ після закінчення встановленого законом строку, 
включаючи 100 осіб, хворих на туберкульоз. Ситуація не покращалася 
навіть після видання розпорядження (№ 419р від 5.07.2004) Кабінету 
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Міністрів, відповідно до якого Державний департамент із питань вико
нання покарань одержав доручення забезпечити негайний прийом за
арештованих, хворих на туберкульоз. Відповідно до коментарів органів 
влади України, цю проблему планується вирішити шляхом передачі 
лікування заарештованих у ведення спеціальних установ Міністерства 
охорони здоров’я, охорону яких забезпечуватимуть підрозділи МВС. 
Це вимагає внесення змін до відповідного законодавства…
…Одним з напрямків діяльності Уповноваженого (Верховної Ради Ук
раїни з прав людини) є контроль над умовами утримання громадян, за
триманих міліцією.
Перевіркою Уповноваженого з прав людини в червні 2005 року в ізо
ляторі тимчасового утримування (ІТУ) м. Феодосії було встановлено, 
що камери дотепер залишаються без вікон. У багатьох ІТУ камери – це 
напівпідвальні, напівтемні бетонні мішки, без свіжого повітря, питної 
води, санвузлів, що є ризиком для здоров’я людини та нагадує епоху се
редньовіччя. До того ж вони постійно в півторадва рази переповнені, 
і дихати там можна тільки завдяки примусовій вентиляції.
Уповноваженим з прав людини виявлено, що порушуються права гро
мадян на тригодинну затримку в кімнатах для утримання осіб, у поло
вині з 808 райвідділів міліції затриманих так і не годують, незважаючи 
на кілька подань Уповноваженого, за якими народні депутати й уряд 
виділили кошти. Такі умови є катуваннями, але через триваючі масові 
арешти й затримки їх розміщають у кімнатах для затриманих. Через 
ІТУ проходить щорічно більше мільйона осіб».

III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

a. ЄвропейсьКий Комітет іЗ ЗАпобігАння КАтУвАнь 
і нелюдсьКого Або приниЗливого поводження 

Або поКАрАння (КЗК)

1. Умови ув’язнення в ітУ

57. Візит делегації КЗК в Україну відбувся 10-26 вересня 2000 від 
23 червня 2006 року. У ході візиту делегація проінспектувала шість 
ізоляторів тимчасового утримування (підвідомчі міліції установи, 
призначені для короткочасного перебування затриманих підозрюва-
них), включаючи Севастопольський ІТУ.

58. У відповідних частинах звіту КЗК зазначено:
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«50. Більшість відвіданих ІТУ були переповнені. Наприклад, у Севас
топольському ІТУ більше десяти осіб утримувалося камерах по 15 м2 
і в декількох камерах було більше людин, ніж ліжок.
51. У всіх відвіданих ІТУ доступ до денного світла був загороджений 
щільною металевою сіткою або жалюзі, а штучне освітлення було, зага
лом, недостатнім. Читання викликало напругу в очах. Вентиляція була 
неприйнятною, а повітря в відвіданих камерах – важким. Недостатність 
вентиляції підсилювалася тим, що камери здалися смердючими, затри
мані не забезпечувалися засобами для прибирання камер, не мали мож
ливості помитися, крім басейну з холодною водою. Тільки в ІТУ м. Літі
на всі затримані мали можливість помитися під душем під час свого 
перебування. Санітарні приміщення майже у всіх відвіданих ІТУ зали
шали бажати кращого. Значним виключенням був Сімферопольський 
ІТУ, де камери були чистими або затримані забезпечувалися основними 
предметами особистої гігієни.
У декількох ІТУ не всім затриманим вистачало матраців і ковдр, у той 
час як чистота наявних була сумнівною. Крім того, за одним або двома 
виключеннями, відвідані ІТУ не мали прогулянкових двориків. Також 
не було жодних можливостей для фізичних вправ; у багатьох ІТУ затри
маним не дозволялося мати навіть газети.
52. У більшості ІТУ їжа забезпечувалася тільки продуктовими переда
чами від родичів. Затримані ділилися їжею з тими, хто не мав родичів. 
Зважаючи на те, що міліція фінансово не здатна забезпечити достатню 
їжу для затриманих, продуктові посилки не повинні обмежуватися.
53. Через неприйнятні умови, на які Комітет посилався вище, Комітет 
був найбільше стурбований, довідавшись, що чимало затриманих утри
мувалися в ІТУ протягом часу, що значно перевищує 10денний термін, 
передбачений законом.
…
55. Проблема охорони здоров’я є предметом стурбованості Комітету з 
часу його першого візиту; під час візиту в 2000 році ніякого поліпшен
ня не відбулося. Спочатку, делегація Комітету відзначила, що в деяких 
ІТУ (Бахчисарай, Литне) зовсім не було фельдшерів, аби забезпечити 
медичне обслуговування. Крім того, Комітет змушений наполягати на 
важливості для всіх затриманих проходити ретельний медичний огляд 
при прийманні до ІТУ; це не є нормою дотепер. Більше того, фельдшер 
має займати активну позицію відносно медичних проблем в ІТУ; недо
статня житлова площа, на якій утримуються затримані, і відсутність 
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загальної гігієни створюють сприятливі умови для поширення хвороб, 
зокрема, туберкульозу».

59. У Звіті українському уряду щодо візиту в Україну 24 листопа-
да-6 грудня 2002 року, КЗК заявляє:

«11. Норми закону, що регулюють позбавлення волі міліцією, вже опи
сувалися в попередніх звітах про візити КЗК. Міліція, варто нагадати, 
може, своєю власною владою, затримати особу, підозрювану в здійснен
ні кримінального злочину, на 72 години.
Проте законом від 21 липня 2001 Кримінальнопроцесуальний кодекс 
був приведений у відповідність до Конституції України. Тепер протя
гом цих 72 годин слідчі органи повинні, якщо вони хочуть залишити 
підозрюваного під вартою, доставити підозрюваного до суду (статті 106 
і 1652 Кримінальнопроцесуального кодексу). Суддя може ухвалити за
лишити підозрюваного під вартою на термін до 15 діб, а згодом продов
жити цей термін до 18 місяців.
Особа, залишена під вартою, переводиться, у принципі, до слідчого ізо
лятору (СІЗО). Проте підозрюваний може бути затриманий в ІТУ на 
максимальний термін до 10 днів, якщо перевід до СІЗО не може бути 
здійснений через віддаленість або відсутність відповідних транспорт
них засобів.
12. У своїй відповіді на звіт про візит 2001 року (документ CPT/Inf 
(2002) 24), український уряд заявив, що, завдяки втручанню суддів, пе
реповненість міліцейських установ значно зменшилася. На жаль, візит, 
що мав місце наприкінці 2002 року, показав зворотне. З єдиним виклю
ченням (Київський ІТУ), всі установи цього типу були переповнені. До
ходило до того, що в деяких регіонах судді залишали під вартою всіх 
підозрюваних за запитом слідчих органів і прокуратури.
КЗК рекомендує українській владі забезпечити поінформованість слід-
чих органів і прокуратури щодо нового законодавства й закликати їх 
до активного застосування превентивних заходів, не пов’язаних з ут-
риманням під вартою осіб, підозрюваних у здійсненні кримінальних зло-
чинів (див. також §85 нижче).
13. Крім того, при вивченні відповідних записів від 23 червня 2006 року, 
делегація КЗК виявила випадки утримання затриманих в ІТУ протягом 
строків, що значно перевищують дозволені 10 діб (наприклад, 48 днів в 
ІТУ районного управління Міністерства внутрішніх справ м. Хуста).»
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2. Умови транспортування затриманих

60. У відповідних витягах з доповіді КЗК про візит в Україну 8–
24 лютого 1998 від 23 червня 2006 року зазначено (виділено в оригі-
налі):

«189. Під час візиту до Київського СІЗО Служби безпеки України, де
легація мала можливість оглянути фургон для перевезення затрима
них. Цей транспортний засіб мав 3 відділення з лавами. Електричне 
освітлення було дуже слабким, і вентиляція була відсутня. Крім то
го, одне з відділень було вкрай малим (0,50 м2). Зі слів персоналу, що 
відповідав за фургон, цей тип фургона використовується тільки для 
коротких поїздок усередині міста. Проте делегація чула твердження 
затриманих, що такі фургони іноді використовуються й для більш три
валих поїздок.
Комітет хотів би одержати копії будь-яких інструкцій, що існують 
для характеристики транспортних засобів, які використовуються для 
транспортування ув’язнених. Крім того, він рекомендує, щоб українсь-
ка влада перевірила освітлення й вентиляцію у фургонах для перевезен-
ня ув’язнених і припинила розміщати ув’язнених у таких маленьких від-
діленнях, як 0,50 м2».

61. Звіт 2000 року також містить спостереження КЗК щодо умов, 
у яких затримані переводилися з одного місця ув’язнення до іншого 
(виділено в оригіналі):

«129. Стосовно автодорожнього транспортування ув’язнених, делегація 
перевірила два фургони Міністерства внутрішніх справ у Сімферополь
ському СІЗО. Кожний фургон мав загальне відділення та індивідуальне 
відділення. Індивідуальне відділення мало площу 0,5 м2; у параграфі 189 
доповіді про свій візит 1998 року Комітет уже рекомендував, щоб прак
тика розміщення ув’язнених у відділення такого розміру припинилася. 
Умови у фургоні були також схожі на ті, що були описані в згаданому 
параграфі доповіді про візит 1998 року (слабке штучне освітлення, від
сутня вентиляція).
130. Стосовно залізничного транспортування, делегація перевірила умо
ви в одному зі спеціальних вагонів для перевезення ув’язнених. Він мав 
відділення від 2 до 3,5 м2 з відкидними лавами. Менші відділення при
значені для перевезення шести ув’язнених протягом не більше чотирьох 
годин і чотирьох ув’язнених при більш тривалому перевезенні. У більших 
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відділеннях в 3,5 м2 могли розміщатися шістнадцять осіб при короткому 
перевезенні та дванадцять при тривалому. У відділеннях був деякий до
ступ до денного освітлення; проте вентиляція була поганою. Туалети для 
ув’язнених перебували в жахливому стані, заповнені екскрементами, нез
важаючи на те, що поїзд вирушав через кілька хвилин.
Було відсутнє будьяке обладнання для забезпечення ув’язнених їжею, 
навіть при транспортуванні на далекі відстані; питна вода для ув’язнених 
була на час транспортування тільки у невеликому контейнері.
131. Спосіб транспортування ув’язнених, особливо залізницею, непри
йнятний, враховуючи, крім усього іншого, матеріальні умови та можли
ву тривалість подорожі.
Комітет рекомендує, щоб умови транспортування ув’язнених в Україні 
були переглянуті у світлі попередніх зауважень. Як термінові міри, він 
рекомендує, щоб українська влада вжила заходів, аби:
– значно зменшити максимальне число ув’язнених на відділення в заліз-
ничному вагоні: у відділеннях в 3,5 м2 ніколи не повинно перевозитися 
більше шести осіб, а у відділеннях в 2 м2 – більше трьох осіб;
– забезпечити ув’язнених протягом транспортування питною водою, 
для тривалих подорожей встановити необхідне обладнання для їх году-
вання;
– не використовувати більше відділення в 0,5 м2 у фургонах для транс-
портування ув’язнених».

62. У своєму Звіті українському уряду про візит в Україну 24 лис-
топада–6 грудня 2002 року, КЗК заявляє наступне:

«У своїй доповіді про візит 2000 року (§131) Комітет зробив ряд ре
комендацій щодо транспортування ув’язнених автомобільним і за
лізничним транспортом. Ці питання порушувалися знову в 2002 ро
ці перед українською владою, представники якої стверджували, що 
була заснована робоча група з передачі конвоювання ув’язнених від 
Міністерства внутрішніх справ до Департаменту з виконання пока
рань. У світлі критичних спостережень, зроблених делегацією, що 
відвідувала країну в 2002 році, відносно фургонів для транспорту
вання, Комітет рекомендує, аби українська влада надала високого 
пріоритету вирішенню проблеми умов транспортування ув’язнених 
з огляду на рекомендації в параграфі 131 доповіді Комітету за підсум-
ками візиту 2000 року».
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b. міжнАроднА Амністія («мА»)

63. Що стосується ситуації у Севастопольському ІТУ, МА заявила 
на брифінгу Комітету ООН проти катувань, присвяченому Україні, 
що відбулась 30 квітня 2007 року:

«За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, рівень захворю
ваності на туберкульоз в Україні становить приблизно 95 випадків на 
100000 осіб на рік, що у вісім разів перевищує рівень у Європі і Євразії. 
У країні з настільки високим рівнем захворюваності на туберкульоз, пе
реповненість і погані умови в слідчих ізоляторах призвели до великої 
кількості захворювань серед ув’язнених. У січні 2006 року Севастополь
ська правозахисна група доповіла Міжнародній Амністії, що в Севас
топольському ІТУ було 30–40 ув’язнених, інфікованих на туберкульоз. 
Ці люди перебувають в ІТУ протягом усього терміну попереднього 
ув’язнення через те, що найближчий СІЗО в Сімферополі не приймає 
ув’язнених, хворих на туберкульоз, що суперечить Кримінальнопро
цесуальному Кодексу. У січні 2006 року 20 ув’язнених, хворих на тубер
кульоз, утримувалися в камері, призначеній для шістьох осіб. Їх забез
печували ліками, але, за наявними відомостями, вони не одержували 
необхідного спеціального харчування та вітамінів».

64. У звіті «Європа та Центральна Азія. Зведення Міжнародної 
Амністії стосовно приводів для занепокоєння в регіоні. Січень-Чер-
вень 2004 року» МА пише:

«На зустрічі з делегатами МА в червні, уповноважений з прав людини 
Ніна Карпачова заявила, що катування як і раніше широко поширені. 
Головними проблемами були відсутність негайного доступу до адвоката 
та умови в слідчих ізоляторах (СІЗО) і ізоляторах тимчасового утри
мання (ІТУ). Проблема збільшувалася великою кількістю арештів і не
застосуванням альтернативних методів, таких як підписка про невиїзд 
і поручительство. Ніна Карпачова також повідомила, що умови в Севас
топольському ІТУ особливо погані, що призводить до високого рівня 
захворюваності на туберкульоз серед ув’язнених. Камери переповнені, 
і ув’язнені змушені спати по черзі, харчування недостатнє, і аж до січня 
2004 року, коли Ніна Карпачова знайшла місце, придатне для прогулян
кового дворика, не було можливості для прогулянок.
Європейський Комітет із запобігання катувань і нелюдського або приниз
ливого поводження або покарання повторно висловив заклопотаність 
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поширенням туберкульозу у в’язницях та інших місцях ув’язнення в 
Україні, і у своєму звіті 2000 року висловив думку, що не спостерігаєть
ся жодних поліпшень. Андрій Овсянников був заарештований у червні 
2003 року за підозрою в торгівлі наркотиками та утримувався в Севас
топольському ІТУ. Він не був хворий на туберкульоз у той час, але у ве
ресні йому вже був поставлений цей діагноз. Андрію нічого не повідоми
ли, і він довідався про свою хворобу випадково, у листопаді, коли його 
стан погіршився. Він не одержував ніякого лікування до березня, коли, 
завдяки зусиллям Севастопольської правозахисної групи, був госпіталі
зований. 30 червня він повернувся до ІТУ. Він перебував в ІТУ до червня 
2003 року, у той час як національним законодавством передбачено, що 
затримані можуть утримуватися в таких установах максимум протягом 
72 годин, крім того, умови в Севастопольському ІТУ можуть бути при
рівняні до жорстокого й нелюдського поводження».

C. міжнАродні мАтеріАли, 
що стосУються тУберКУльоЗУ

65. Відповідні міжнародні звіти та інші матеріали, що стосують-
ся лікування туберкульозу в українських пенітенціарних установах 
можна знайти в рішенні від 28 березня 2006 року в справі «Мельник 
проти України» (№ 72286/01, §§47–53).

ПРАВО

I. ПОПЕРЕДНІ ЗАПЕРЕчЕННЯ

66. Заявник помер 8 травня 2007 року, поки справа перебувала 
на розгляді Суду (див. §5 вище). Не оскаржувалось, що його мати 
вправі підтримувати заяву в його інтересах, і Суд не бачить причин 
діяти інакше (див. «Тотева проти Болгарії», № 42027/98, §45, 19 трав-
ня 2004).

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ

67. Заявник скаржився на те, що він піддався жорстокому по-
водженню, перебуваючи під вартою міліції. Він також скаржився 
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на відсутність медичної допомоги та нелюдські умови утримання в 
Севастопольському ІТУ. Він посилався на статтю 3 Конвенції, що 
передбачає:

«Ніхто не може піддаватися тортурам або нелюдському чи принижую
чому гідність поводженню або покаранню».

a. щодо прийнятності

1. скарги на жорстоке поводження

68. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національних 
засобів правового захисту, оскільки не оскаржив до компетентного 
суду рішення прокуратури щодо відмови в порушенні кримінальної 
справи стосовно заявленого жорстокого поводження.

69. Заявник підкреслював, що він порушував питання про жорс-
токе поводження з ним у суді, під час розгляду кримінального об-
винувачення проти нього. Оскільки суд у рішенні від 23 листопада 
2005 року встановив, що не було будь-яких слідів жорстокого повод-
ження, заявник не бачив сенсу в оскарженні відповідного рішення 
прокуратури.

70. Суд нагадує, що правило про вичерпання засобів правово-
го захисту, на яке посилається стаття 35 §1 Конвенції, зобов’язує 
заявників використовувати спочатку засоби правового захисту, які 
доступні в національній правовій системі й зазвичай достатні для 
того, щоб одержати відшкодування за порушення, наявність яко-
го стверджується.. Наявність таких засобів правового захисту має 
бути досить визначеною, як на практиці, так і в теорії, без чого їм 
бракуватиме доступності й ефективності. Стаття 35 §1 також вима-
гає, щоб скарги, які згодом будуть адресовані Суду, були заявлені 
у відповідному національному органі, принаймні, по суті, і від-
повідно до формальних вимог, передбачених національним зако-
нодавством, проте не потрібно звертатися до засобів правового за-
хисту, які є неадекватними або неефективними (див. «Аксой проти 
Туреччини» judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, §§51–52, 
and «Акдивар проти Туреччини» рішення від 16 вересня 1996, Reports 
of Judgments and Decisions, 1996-IV, §§65–67). Простого сумніву 
відносно перспективи успіху недостатньо, щоб звільнити заявни-
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ка від необхідності звернутися до національного суду (див., на-
приклад, «Елсанова  проти Росії» (dec.), № 57952/00, 15 листопада 
2005).

71. У ході розгляду обвинувачення проти заявника, суд першої 
інстанції зажадав від відповідного органа прокуратури розслідува-
ти його твердження про жорстоке поводження. Ці твердження роз-
глядалися слідчими та прокурорами, які не знайшли підстав для 
порушення кримінальної справи. У відповідності до статті 236-1 
Кримінально-процесуального кодексу ці рішення можна оскаржити 
до суду загальної юрисдикції (див. §47 вище). У таких випадках від-
бувається змагання сторін у судовому процесі, коли заявник і про-
курор є сторонами. Хоча в цих процесах суд загальної юрисдикції не 
має права проводити незалежне розслідування або робити будь-які 
висновки про факти, судовий розгляд скарги дає переваги, надаючи 
гарантії належної правової процедури. У ході публічної процедури, 
яка є змаганням, незалежний трибунал мусить оцінити, чи є у за-
явника підстави стверджувати про жорстоке поводження і, якщо є, 
скасувати рішення прокуратури та наказати провести кримінальне 
розслідування.

72. Отже, Суд дійшов висновку, що процедура оскарження, пере-
дбачена статтею 236-1 УПК, має, у принципі, вважатися звичайним 
та доступним засобом національного правового захисту, що задоволь-
няє вищевикладеним вимогам засобів правового захисту, які мають 
бути вичерпані у відповідності до статті 35 §1 Конвенції (див., mutatis 
mutandis, «К.-Ф.  проти Німеччини», рішення від 27 листопада 1997 
року, Reports of Judgments and Decisions 1997-VII, §§46–52; «Епоздемір 
проти Туреччини», № 57039/00, 31 January 2002; і «Белевітський проти 
Росії», № 72967/01, §61, 1 березня 2007).

73. Що стосується скарги на жорстоке поводження з ним, по-
даної заявником у суді, що розглядав кримінальне обвинувачення 
проти нього, Суд відзначає, що метою розгляду кримінальної спра-
ви проти заявника було встановлення його невинності або прови-
ни в кримінальному обвинуваченні, висунутому проти нього, а не 
встановлення відповідальності за стверджуване побиття або надання 
відшкодування за стверджуване порушення статті 3 (див. Белевіт-
ський, цитоване вище, §63). Таким чином, суд першої інстанції не 
міг зробити окремих висновків щодо того, чи був заявник підданий 
жорстокому поводженню, перебуваючи в міліції, і тому звернувся до 
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органів прокуратури, компетентним, відповідно до національного 
законодавства, розслідувати такі скарги. Як зазначено вище, заяв-
ник не звернувся до судової процедури, спеціально призначеної для 
заперечування результатів наступного розслідування. Отже, досить 
загальні скарги заявника в суді першої інстанції про жорстоке по-
водження не позбавили його від обов’язку вичерпати засоби право-
вого захисту, передбачені статтею 236-1 УПК.

74. Суд, отже, доходить висновку, що скарги заявника про жор-
стоке поводження з боку міліції повинні бути відхилені через те, що 
заявник не вичерпав засобів правового захисту у відповідності до 
статті 35 §1 Конвенції.

2. Умови утримання

75. Уряд вважає, що заявник не вичерпав національних засобів 
правового захисту, доступні йому відповідно до українського зако-
нодавства, перед тим, як звернутися в Суд, оскільки він не пору-
шував питань щодо умов утримання під вартою перед прокурором, 
що здійснює нагляд за установами виконання покарань. Уряд також 
стверджував, що заявник не звертався до національних судів, щоб 
оспорити умови його утримання під вартою та одержати компенса-
цію за матеріальну та нематеріальну шкоду.

76. Що стосується заперечень Уряду про прийнятність заяви 
у зв’язку з тим, що заявник не скаржився відповідному прокуророві 
на погані умови утримання під вартою та на відсутність адекватно-
го й необхідного лікування, Суд дійшов висновку, що ці скарги не 
можуть вважатися ефективними й доступними засобами правового 
захисту в рамках статті 35 §1 Конвенції (див. «Коваль проти України», 
№ 65550/01, 30 березеня 2004).

77. Щодо посилання уряду на те, що заявник не звернувся 
в національні суди, щоб оспорити умови його утримання під вар-
тою, Суд нагадує, що в декількох попередніх справах він відхилив 
подібні аргументи, знайшовши ці засоби правового захисту неефек-
тивними через те, що Уряд не довів, яким чином звертання до цих 
процедур може призвести до поліпшення умов утримання заявника 
під вартою (див., наприклад, «Хохлич проти України», № 41707/98, 
§153, 29 квітня 2003; «Мельник проти України», № 72286/01, §§70–
71, 28 березня 2006; та «Двойних проти України», № 72277/01, §50, 
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12 жовтня 2006). Суд не побачив причин діяти інакше в цьому 
випадку.

78. Більше того, Суд зазначає, що не оспорювався той факт, 
що 11 вересня 2003 року заявник скаржився суду першої інстанції 
на погане самопочуття, і що 21 квітня 2006 року його мати подала 
скаргу Генеральному прокуророві на те, що адміністрація в’язниці 
не бажає перевести заявника до лікарні, і що адміністрації ізоля-
тора було відомо про те, що заявник заражений ВІЛ і хворий на 
туберкульоз. Органи влади, таким чином, були достатньо поінфор-
мовані про ситуацію заявника та мали можливість вивчити умови 
його утримання під вартою й, якщо потрібно, їх виправити (див. 
«Калашников проти Росії», № 47095/99, 18 вересня 2001, і Мельник, 
згадані вище, §70).

79. Суд вважає, що ця частина скарг заявника не може бути 
визнана неприйнятною через невичерпність національних засобів 
правового захисту. Також скарга не може бути відхилена як відвер-
то необґрунтована або визнана неприйнятною за іншими причи-
нами.

b. щодо сУті

1. Загальні принципи

80. Суд нагадує загальні принципи, зазначені в його практиці 
згідно зі статтею 3 Конвенції щодо умов утримання під вартою (див., 
наприклад, «Двойних, згадане вище, §§62–63 з подальшими посилан-
нями).

81. Суд також нагадує, що органи влади зобов’язані захищати 
здоров’я осіб, позбавлених волі (див. «Хуртадо проти Швейцарії», рі-
шення від 28 січня 1994, Series A, № 280-A, opinion of the Commission, 
§79). Відсутність адекватної медичної допомоги може призвести до 
такого поводження, що суперечить статті 3 (див. «Їлхан проти Ту-
реччини» [GC], № 22277/93, §87, ECHR 2000-VII, and «Сарбан проти 
Молдови», № 3456/05, §90, 4 October 2005).

2. матеріальні умови утримання

82. Суд зазначає, що між 21 червня 2003 року та 28 квітня 2006 
року заявник провів майже рік у Севастопольському ІТУ.
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83. Сторони висловили незгоду щодо кількості осіб, що утри-
муються в камері разом із заявником, і номерів камер, у яких він 
утримувався в Севастопольському ІТУ. Уряд стверджує, що протя-
гом усього розглянутого періоду заявник утримувався в одній камері 
розміром 16 м2, у якій також утримувалися від 4 до 6 затриманих. 
Проте він не вказав номер цієї камери. Заявник стверджував, що він 
утримувався в камерах №№ 9, 4 і 5.

Камера № 9 має розмір близько 15 м2 і зазвичай вміщала до 25 
затриманих. Камери №№ 4 і 5 мають розмір 22 м2, і в них утриму-
валося до 30 затриманих.

84. Суд зазначає, що в ході свого візиту до Севастопольського 
ІТУ в 2000 році Комітет проти катувань установив, що в камері пло-
щею 15 м2 утримується до 10 затриманих. З огляду на лист начальни-
ка міського управління міліції Севастополя від 10 травня 2005 року 
(див. §24 вище) і нещодавні внутрішні та міжнародні доповіді про 
умови утримання в Севастопольському ІТУ (див. §§54–56 і 62–63 
вище), ситуація, здається, не покращалася з 2000 року.

85. Таким чином, Суд зазначає, що в камері заявника на кожного 
затриманого доводилося не більше, ніж 1,5 м2 площі. Тобто, на думку 
Суду, камери були постійно вкрай переповнені. Такий стан справ може 
скласти проблему з точки зору статті 3 Конвенції (див. «Калашников 
проти Росії», № 47095/99, §97, ECHR 2002-VI).

86. У світлі вищевикладеного та враховуючи вищезгаданий лист 
від начальника міського управління міліції Севастополя, у якому він 
зізнається, що в Севастопольському ІТУ утримується майже втричі 
більше затриманих, ніж він може вмістити, Суд дійшов висновку, що 
скарги заявника про те, що не вистачало спальних місць і затримані 
були змушені спати по черзі, досить обґрунтовані. Умови для сну бу-
ли також ускладнені постійним освітленням у камері. Позбавлення 
сну, викликане цими обставинами, мало б стати тяжким фізичним і 
психологічним тягарем для заявника.

87. Суд також зазначає, що заявник стверджував, що його ка-
мери розташовувалися у підвалі, що призводило до нестачі денно-
го світла й недостатньої вентиляції. Хоча Уряд не відповів на цей 
аргумент прямо, його представники стверджували, що камера за-
явника була обладнана вікнами, які надавали достатньо денного 
світла затриманим, і що в камері була встановлена система венти-
ляції.
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88. Суд не вважає за необхідне розв’язувати цю розбіжність між 
сторонами. Суд зазначає, що в будь-якому випадку густі металеві 
ґрати на вікнах перешкоджали проникненню до камери природного 
освітлення, а штучне освітлення було недостатнім (див. §58 вище). 
Далі Суд зазначає, що вентиляція в камері, що містить надмірну 
кількість ув’язнених, була недостатньою (там же). Із заяв сторін не-
зрозуміло, чи були дозволені заявникові прогулянки поза камерою 
під час перебування в Севастопольському ІТУ, але навіть якщо були, 
то вони тривали не більше однієї години на день, а решту часу за-
явник був змушений проводити в мізерно освітленій камері із вкрай 
обмеженим простором і спертим повітрям.

89. Далі заявник скаржився на погані санітарні умови та недо-
статнє харчування в Севастопольському ІТУ. Суд нагадує, що у своє-
му звіті 2000 року КЗК згадав цю установу як позитивний приклад се-
ред інших ІТУ України, тому що камери там були чистими, ув’язнені 
забезпечувалися основними гігієнічними засобами (див. §58 вище).1 
Що стосується скарг заявника щодо харчування, Суд вважає, що 
заявник не зміг довести, що рівень харчування не відповідав нормам 
або що їжа була непридатною.

90. Таким чином, у світлі виявлених фактів переповненості, 
позбавлення сну й нестачі природного освітлення та повітря (див. 
параграфи 83–87), Суд дійшов висновку, що умови утримання за-
явника в Севастопольському ІТУ можуть прирівнюватися до при-
нижуючого гідність поводження. Отже, тут було порушено статтю 3 
Конвенції.

3. медична допомога

91. Заявник скаржився, що йому не надавалася необхідна ме-
дична допомога у зв’язку із зараженням ВІЛ та туберкульозом. 

92. Уряд стверджує, що двічі у квітні 2006 року адміністрація 
Севастопольського ІТУ викликала для заявника швидку допомогу та 
двічі він обстежувався в інфекційній лікарні. Таким чином, щоразу, 
коли заявник скаржився на погіршення самопочуття, він одержував 
необхідну медичну допомогу.

1 Тут явна помилка, оскільки в доповіді КЗК йдеться про Сімферопольске ІТУ 
(прим. редактора).
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 90.Суд зазначає, що, відповідно до зауважень Уряду, діагноз ВІЛ 
був вперше поставлений заявникові 20 квітня 2006 року. Заявник у 
своїх коментарях наполягав, що це відбулося 21 лютого 2006 року, 
він надав Суду копію листа начальника Севастопольського управ-
ління міліції від 25 лютого 2006 року, що підтверджує його позицію. 
Уряд жодним чином не прокоментував цей момент.

91. За таких обставин Суд не бачить підстав не довіряти заявни-
кові. Отже, Суд зазначає, що, хоча адміністрація установи довідалася 
про ВІЛ-позитивність заявника 21 лютого 2006 року, невідкладні 
медичні заходи, передбачені наказом № 186/607 (див. §49 вище), не 
були здійснені. Заявника не було направлено до лікаря-інфекціоніс-
та для анти-ретровірусного лікування, і, серед іншого, не здійсню-
вався контроль над супутніми інфекціями. Натомість, його продов-
жували направляти до Севастопольського ІТУ, у штаті якого не було 
лікаря.

92. Немає посилань на те, що Сімферопольський СІЗО передав 
інформацію про ВІЛ-інфікованість заявника адміністрації Севасто-
польського ІТУ. У будь-якому випадку заявника було зареєстровано 
у місцевому центрі з боротьби зі СНІДом тільки в травні 2006 року, 
хоча наказ № 186/607 передбачає, що це має бути зроблене відразу 
після прибуття до установи.

93. Крім того, коли заявник захворів на туберкульоз, що в цьому 
випадку було супутнім захворюванням, його відмовилися прийняти 
до Сімферопольського СІЗО, і в порушення національного законо-
давства він був залишений у Севастопольському ІТУ на термін, що 
перевищує 10 днів (див. параграфи 21 і 53–54 вище).

94. Уряд заявив, що відсутність лікаря або фельдшера в штаті 
Севастопольського ІТУ компенсувалася можливістю виклику швид-
кої допомоги щоразу, коли стан здоров’я заявника вимагав медично-
го втручання. Це відбувалося 8 і 12 квітня 2006 року.

95. В зв’язку з цим, Суд нагадує, що для виклику швидкої допо-
моги адміністрація Севастопольського ІТУ повинна була спочатку 
дати на це дозвіл, що було дуже важко без професійної медичної 
ради (див. Сарбан, згадане вище, §87). Більше того, обладнання ма-
шини швидкої допомоги, яка була викликана для заявника 8 квіт-
ня 2006 року, було явно непридатним для встановлення точного 
діагнозу, і лікар запропонував відправити пацієнта до спеціалізо-
ваної лікарні для подальшого обстеження (див. §37 вище). Проте 
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адміністрація відмовилася зробити це. Оскільки самопочуття за-
явника продовжувало погіршуватися, 12 квітня 2006 року було ще 
раз викликано швидку допомогу. Вона також виявилася нездатною 
встановити діагноз і допомогти заявникові (див. §38 вище). Тільки 
після цього, 14 квітня 2006 року, адміністрація вирішила відправи-
ти заявника до інфекційної лікарні для обстеження та лікування 
(див. §39 вище).

96. Сторони не дійшли згоди, чи рекомендували госпіталізацію 
лікарі, які обстежили заявника в інфекційній лікарні 14 квітня 2006 
року. Ані заявник, ані Уряд не надали документів щодо цього об-
стеження. Тому Суд не може встановити обставини цієї події з до-
статньою вірогідністю. Проте він зазначає, що Уряд, указавши, що 
14 квітня 2006 року лікарі призначили заявникові певне лікування, 
не довели, що таке лікування дійсно надавалося йому адміністрацією 
Севастопольського ІТУ.

97. Вдруге заявника було обстежено в інфекційній лікарні 20 квіт-
ня 2006 року. З огляду на лист головного лікаря цієї лікарні від 21 
квітня 2006 року, Суд не може прийняти точку зору Уряду щодо 
того, що лікарі, які проводили обстеження заявника цього разу, не 
рекомендували його госпіталізацію (див. §41 вище). 21 квітня 2006 
року лікарська комісія інфекційної лікарні підтвердила необхідність 
стаціонарного лікування заявника в спеціалізованій медичній уста-
нові. Заявника було переведено до Севастопольського протитуберку-
льозного диспансеру тільки 28 квітня 2006 року, після запиту Суду, 
зробленого відповідно до правила 39 Регламенту Суду. Заявник ствер-
джував, що ця затримка була викликана небажанням керівництва 
Севастопольського ІТУ виділити чотирьох співробітників для його 
охорони в лікарні. Уряд не надав жодних пояснень щодо цього.

98. Хоча в обох випадках, 20 і 21 квітня 2006 року, лікарі інфек-
ційної лікарні призначали заявникові протитуберкульозне лікуван-
ня, немає вказівок, що він забезпечувався цим лікуванням у Севас-
топольському ІТУ.

99. На думку Суду, ненадання своєчасної та належної медичної 
допомоги заявникові у зв’язку з його зараженням ВІЛ та туберкуль-
озом прирівнюється до нелюдського та принижуючого гідність по-
водження в сенсі статті 3 Конвенції.

100. Отже, у цьому випадку також було порушення статті 3 Кон-
венції.
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4. Умови транспортування між сімферопольським сіЗо 
й севастопольським ітУ

101. Заявник скаржився на те, що умови транспортування між 
Сімферопольським СІЗО й Севастопольським ІТУ були нелюдськи-
ми та принизливими. Пасажирські відділення машин і залізнич-
них вагонів були сильно переповнені та були позбавлені природного 
освітлення й надходження повітря. Йому не давали їжі та питної 
води протягом всієї поїздки, і загальним результатом цих умов було 
психічне та фізичне виснаження.

102. Уряд наполягає на тому, що умови перевезення відповідали 
національним стандартам і не були нелюдським або принижуючим 
гідність поводженням.

10. Суд повторює, що заяви про жорстоке поводження повин-
ні підкріплюватися відповідними доказами. При оцінці доказів Суд 
застосовує стандарт переконання «поза розумних сумнівів». Проте 
таке переконання може випливати із сукупності досить сильних, яс-
них і узгоджених висновків або з неспростованої фактичної презум-
пції (див. «Салман проти Туреччини» [GC], № 21986/93, §100, ECHR 
2000-VII).

11. Суд зазначає, що звіт Уряду щодо умов транспортування з 
однієї установи до іншої був напричуд коротким. Суд повторює, що 
розгляд справ, пов’язаних з Конвенцією, таких як ця справа, не у всіх 
випадках передбачає суворе застосування принципу affirmanti incumbit 
probatio (особа, що стверджує що-небудь, має довести це твердження), 
оскільки в деяких випадках тільки Уряд має доступ до інформації, 
за допомогою якої можна підтвердити або спростувати твердження. 
Ненадання Урядом такої інформації без переконливих пояснень мо-
же призвести до висновку про достатню обґрунтованість тверджень 
заявника (див. «Ахмет Озкан та інші проти Туреччини», № 21689/93, 
§426, 6 April 2004).

105. У розглянутій справі заявник був нездатний зазначити точ-
ні габарити кузова тюремних автомобілів або одержати довідки про 
ступінь їхнього заповнення. Проте Уряд мав можливість легко на-
дати відомості на підтримку своїх тверджень, але не зробив цього 
й не надав пояснень щодо ненадання цієї інформації. Фактично, 
Уряд обмежився твердженнями того, що умови відповідали нормам, 
і що час поїздки був втричі менший того, що випливає із тверджень 
заявника. Копії норм і положення про тюремні автомобілі не були 
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надані. У цих умовах Суд вивчатиме по суті заяву на підставі твер-
джень заявника, оскільки вони підтверджуються вищезгаданими 
спостереженнями КЗК.

106. Що стосується транспортування ув’язнених, КЗК вважає 
відсіки площею 0,4, 0,5 або навіть 0,8 м2 непридатними для переве-
зення людей, незалежно від тривалості поїздки (див. CPT/Inf (2004) 
36 [Azerbaijan], §152; CPT/Inf (2004) 12 [Luxembourg], §19; CPT/Inf 
(2002) 23 [Ukraine], §129; CPT/Inf (2001) 22 [Lithuania], §118; and 
CPT/Inf (98) 13 [Poland], §68). У розглянутій справі заявник ствер-
джував, що в тюремних автомобілях площею 6 м2 зазвичай перево-
зили 30 ув’язнених. Уряд заявив, що кількість ув’язнених у машині 
ніколи не перевищує 20–21 особу, але не зазначив розмір відсіків, 
у яких заявник перебував під час поїздок. Таким чином, навіть при 
сприятливому для Уряду висновку про те, що на кожного ув’язненого 
в машині припадало 0,3 м2, це все одно менше рівня, передбаченого 
стандартами КЗК.

107. Далі Суд зазначає, що твердження заявника про те, що 
автомобілі були погано освітлені й мали недостатню вентиляцію, 
підтверджуються спостереженнями КЗК, який в 2000 році огля-
дав автомобілі, що належать Сімферопольському СІЗО (див. §60 
вище).

108. Що стосується залізничного транспорту, Суд зазначає, що 
сторони не дійшли згоди щодо кількості ув’язнених, які зазвичай пе-
ревозилися в спеціально обладнаних вагонах. Суд вважає, що, у той 
час як, відповідно до національного законодавства, під час коротко-
строкових залізничних поїздок на одного ув’язненого припадав про-
стір в 0,3 м2 (див. §60 вище), здається, що у вагоні, розрахованому 
на 104 особи, перебувало 70 ув’язнених, що становить у результаті 
0,4 м2, а цього, як зазначено вище (див. §108), недостатньо для транс-
портування людей на будь-які відстані.

109. Далі Суд приймає до уваги спостереження КЗК, що венти-
ляція у вагонах була недостатньою, їжа не надавалася, а запаси води 
були малі.

110. Суд зазначає, що заявник був змушений перебувати в таких 
умовах двічі на місяць на шляху до Севастопольського ІТУ і назад 
протягом двох років і восьми місяців, здійснивши, таким чином, 
близько 64 таких поїздок.
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111. Суд вважає, що поводження, якому піддавався заявник під 
час цих численних перевезень між Севастопольським ІТУ і Сімфе-
ропольським СІЗО, перевищили мінімальний рівень жорстокості 
(див. «Худойоров проти Росії», № 6847/02, §§116–120, ECHR 2005- … 
(витяги)), і що стаття 3 Конвенції була порушена.

III. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 §3 КОНВЕНЦІЇ

112. Далі заявник скаржився на те, що загальна тривалість його 
ув’язнення не була «виправданою» і «обґрунтованою». Він посилався 
на статтю 5 §3 Конвенції, де зазначено:

«Кожний затриманий або ув’язнений під варту у відповідності до па
раграфа 1(с) цієї статті негайно доставляється до судді або до іншої 
посадової особи, наділеної, відповідно до закону, судовою владою, 
і має право на судовий розгляд протягом розумного строку або на 
звільнення до суду. Звільнення може бути обумовлено наданням га
рантій явки в суд».

113. Уряд заявив, що заявник не уклався в шестимісячний тер-
мін, передбачений статтею 35 §1 Конвенції. Уряд підкреслив, що 
в первісній заяві заявника від 26 квітня 2006 року не було жодних 
скарг, пов’язаних зі статтею 5 §3. Заявник подав таку скаргу в Суд 
тільки 24 червня 2006 року, тоді як шестимісячний термін почав 
спливати 23 листопада 2005 року, коли заявника було засуджено 
районним судом.

114. Заявник заперечував ці доводи, стверджуючи, що, хоча він 
дійсно не подавав окремої скарги за статтею 5 §3 у первісній заяві 
від 26 квітня 2006 року, він посилався в ньому на факти, пов’язані 
з наступною скаргою на необґрунтовану тривалість попереднього 
ув’язнення, такі, як дата його арешту.

115. Суд повторює, що, відповідно до статті 35 §1 Конвенції, 
Суд може розглядати справу тільки «протягом шести місяців з дати 
винесення національними органами остаточного рішення в справі». 
Плин цього шестимісячного строку переривається, як правило, пер-
шим листом заявника, що означає бажання подати заяву й дає деяке 
уявлення щодо характеру скарги. Що стосується скарг, не включених 
до первісного повідомлення, плин шестимісячного строку не пере-
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ривається до дня першої подачі заяви до Суду (див. «Божіновські про-
ти колишньої Югославської Республіки Македонія» (dec.), № 68368/01, 
1 лютого 2005).

116. Сторони погодилися, що шестимісячний строк щодо скарги 
заявника за статтею 5 §3 почався 23 листопада 2005 року, коли за-
явник був засуджений районним судом за крадіжку до трьох років 
і семи місяцям ув’язнення. Скарга щодо тривалості попереднього 
ув’язнення заявника була згадана тільки в заяві, датованій 24 червня 
2006 року. Хоча попередню заяву було подано заявником 26 квітня 
2006 року, вона не містила жодних скарг за статтею 5 Конвенції. Суд 
не переконаний, що посилання на дату арешту заявника, зроблене 
в контексті його скарги на погані медичні умови в ув’язненні, може 
розглядатися як намір подати згодом скаргу за статтею 5 §3. Для вне-
сення скарги та переривання шестимісячного строку потрібні деякі 
вказівки на характер заявленого порушення.

117. Отже, ця частина заяви неприйнятна на підставі правила 
про шестимісячний строк, передбачений статтею 35 §1 Конвенції, 
і повинна бути відхилена у відповідності до статті 35 §4.

IV. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 §3 КОНВЕНЦІЇ

118. Заявник також подав скаргу за статтею 6 §3(c) Конвенції 
щодо ненадання йому безкоштовної юридичної допомоги упродовж 
кримінального провадження.

119. Суд зауважує, що заявник не подав касаційної скарги до Вер-
ховного Суду щодо свого осуду за крадіжку. Крім того, він не пору-
шував цього питання у своїй апеляції щодо свого осуду 23 листопада 
2005 року.

120. Отже, ця частина заяви має бути відхилена на підставі стат-
ті 35 §§1 і 4 Конвенції у зв’язку з невичерпністю національних за-
собів правового захисту.

V. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

121. Заявник стверджував, що він не мав у своєму розпорядженні 
ефективних національних засобів правового захисту відносно скарг 
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за статтею 3, як того вимагає стаття 13 Конвенції. Дана стаття перед-
бачає:

«Кожний, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, порушені, має 
право на ефективні засоби правового захисту в державному органі, на
віть якщо це порушення було зроблено особами, що діяли як офіційні 
особи».

122. Уряд не надав будь-яких аргументів щодо цієї скарги.
123. Суд підкреслює, що стаття 13 Конвенції гарантує доступ-

ність на національному рівні засобів правового захисту для до-
тримання прав і свобод, передбачених Конвенцією, незалежно від 
форми, якою вони забезпечуються національним законодавством. 
Таким чином, по суті стаття 13 вимагає, щоб існували національні 
засоби правового захисту, здатні розглянути «небезпідставне тверд-
ження» відповідно до Конвенції й надати відповідне відшкоду-
вання (див. «Кудла  проти Польщі» [GC], № 30210/96, §157, ECHR 
2000-XI).

124. Коло зобов’язань, обумовлених статтею 13, варіювається за-
лежно від характеру скарг заявника, пов’язаних з Конвенцією. Про-
те, засоби, передбачені статтею 13, мають бути ефективними на прак-
тиці.

125. Приймаючи до уваги свої попередні висновки про вичер-
пання національних засобів правового захисту (§§75–78 вище), 
а також прецеденти Суду щодо цього (див. Мельник, згадане вище, 
§115, і Двойних, згадане вище, §72), Суд знаходить, що не існувало 
ефективного і доступного засобу щодо скарг заявника на умови його 
утримування в ув’язненні. Таким чином, було порушено статтю 13 
Конвенції.

VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

126. Стаття 41 передбачає:

«Якщо суд повідомляє, що мало місце порушення Конвенції або Прото
колів до неї, а внутрішнє право Високої Договірної Сторони допускає 
можливість лише часткового усунення наслідків цього порушення, Суд, 
якщо буде потреба, присуджує справедливу компенсацію потерпілій 
стороні».
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a. шКодА

127. У частині матеріальної шкоди заявник зажадав 2 958,16 гри-
вень (434 євро) компенсації медичних витрат, понесених під час йо-
го стаціонарного лікування в Севастопольському туберкульозному 
диспансері й надав документи на підтримку цієї вимоги. Далі, він 
заявив про компенсацію в розмірі 42 000 гривень (6163 євро) за про-
дуктові передачі, які він одержував під час перебування в Севасто-
польському ІТУ.

128. Заявник також зажадав 50 000 євро компенсації морального 
збитку.

129. Уряд заявив, що, оскільки права заявника, передбачені 
статтею 3 Конвенції, не були порушені, держава не повинна відпові-
дати за його медичні витрати. Що стосується продуктових передач, 
Уряд заявив, що розмір заявленої компенсації не був підтверджений 
жодними доказами.

130. У першу чергу, Суд підкреслює, що не було виявлено по-
рушень статті 3 Конвенції щодо харчування, яке надавалося заяв-
никові в Севастопольському ІТУ. Відповідно, витрати на продуктові 
посилки компенсації не підлягають.

131. Далі Суд зазначає, що Уряд не заперечував розмір медичних 
витрат заявника. З огляду на вищезгадані висновки про незадовіль-
ність медичної допомоги, що надавалася заявникові у Севастополь-
ському ІТУ, медичні витрати мають бути компенсовані заявникові 
в повному обсязі.

132. Що стосується нематеріального збитку, Суд нагадує про свої 
висновки, наведені вище, про порушення в даній справі статей 3 і 13 
Конвенції (див. §§89, 101–102, 113 і 127 вище). Приймаючи до уваги су-
дову практику в аналогічних випадках, Суд приймає справедливе рі-
шення присудити заявникові компенсацію в розмірі 10 000 євро (див. 
Мельник, згадане вище, §121).

b. сУдові витрАти

133. Заявник зажадав 31 188,64 гривень (4 577 євро) компенса-
ції транспортних видатків його представника, понесених під час 
кримінального переслідування заявника. Він також заявив про 
компенсацію 155,90 гривень (23 євро) поштових витрат, понесених 
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ним під час процедури, пов’язаної з Конвенцією, і надав підтверд-
жуючі чеки.

134. Уряд заперечив цю вимогу.
135. Суд зазначає, що заявник не надав жодних доказів транс-

портних видатків свого юриста (захисника). Отже, Суд присуджує 
заявникові компенсацію поштових видатків у розмірі 23 євро.

C. пеня

136. Суд вважає належним призначити пеню, виходячи з розмі-
ру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, 
плюс три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Повідомляє скарги заявника за статтями 3 і 13 Конвенції прий-
нятними, а інші частини заяви неприйнятними;

2. Постановляє, що стаття 3 Конвенції була порушена в час-
тині матеріальних умов утримування заявника в Севастопольсько-
му ІТУ;

3. Постановляє, що стаття 3 Конвенції була порушена в частині 
ненадання посадовими особами своєчасної та відповідної медичної 
допомоги заявникові у зв’язку з ВІЛ і туберкульозом;

4. Постановляє, що стаття 3 Конвенції була порушена в частині 
поводження, якому піддавався заявник упродовж його неодноразо-
вих транспортувань між Севастопольським ІТУ і Сімферопольським 
СІЗО;

5. Постановляє, що була порушена стаття 13 Конвенції;
6. Постановляє

(a) що держава-відповідач повинна виплатити заявникові, про-
тягом трьох місяців після дати, коли дане рішення набуде чинності, 
відповідно до статті 44 §2 Конвенції, еквівалент наступних сум у на-
ціональній валюті держави-відповідача за курсом, дійсним на день 
виплати:

(i) 434 (чотириста тридцять чотири) євро компенсації мате-
ріального збитку;

(ii) 10000 (десять тисяч) євро компенсації нематеріального 
збитку;
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(iii) 23 (двадцять три) євро компенсації видатків і витрат;
(iv) плюс всі податки, що будуть нараховані на вищезгадані 

суми;
(b) після закінчення згаданих трьох місяців і до повної виплати 

має сплачуватися пеня, що дорівнює граничному позичковому від-
сотку Європейського Центрального Банку з додаванням трьох від-
сотків;

7. Відмовляє в задоволенні іншої частини заяви.

Складено англійською мовою й завірено в письмовому вигляді 
25 жовтня 2007 року, відповідно до Правила 77 §§2 і 3 Правил Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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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 «КОЗИНЕЦЬ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 75520/01)

27 лютого 2008 року в рішення були внесені зміни 
відповідно до Правила 81 Регламенту Суду

Рішення

Страсбург 
6 грудня 2007

Рішення набрало чинності 24.09.2007

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

У справі «Козинець проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова,
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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,
після обговорення за зачиненими дверима 13 листопада 2007 ро-

ку, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою (№ 75520/01), по-
даною до Суду 16 травня 2001 року громадянином України п. Ва-
лерієм Юрійовичем Козинцем (далі – заявник) відповідно до стат-
ті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі – Конвенція).

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповнова-
женими – пані З. Бортновською, пані В. Лутковською та п. Ю. Зай-
цевим.

3. 13 травня 2004 року Суд вирішив направити на комунікацію 
Уряду скарги за статтями 3 та 13 Конвенції щодо стверджуваного 
неналежного поводження з боку працівників податкової міліції від-
носно заявника, неадекватного розслідування національними орга-
нами скарг заявника та щодо відсутності ефективних засобів націо-
нального захисту за цими скаргами. Відповідно до пункту 3 статті 
29 Конвенції Суд вирішив розглядати питання щодо суті заяви і її 
прийнятності одночасно.

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1959 році та проживає у м. Харкові, Ук-
раїна.
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А. КримінАльне провАдження

5. На той час заявник був директором та і його твердженням 
власником компанії «Пасаж», яка здійснювала операції з обміну 
валют. 16 серпня 1996 року податковою міліцією було здійснено 
перевірку пункту обміну цієї компанії, вилучено деякі документи 
й готівку та накладено фінансові санкції.

6. 28 квітня 1998 року заявника було викликано до податкової 
міліції Державної податкової інспекції м. Харкова для отримання 
документів, які були вилучені працівниками податкової міліції. Як 
стверджував заявник, о 9 годині ранку, коли він зайшов до кабі-
нету п. С. – начальника податкової міліції Державної податкової 
інспекції м. Харкова – та запитав, коли йому повернуть відповідні 
документи, п. С. почав бити заявника та зламав диктофон, який 
знаходився в кишені заявника. За твердженням заявника, в цей час 
в кабінеті п. С. знаходилось ще декілька людей. Як стверджує за-
явник, п. С. наказав своїм підлеглим не випускати заявника до 11 
години ранку. Об 11 годині ранку заявник вийшов з приміщення 
податкової міліції.

7. Того ж дня заявник звернувся з відповідною скаргою до від-
ділу по боротьбі з корупцією Державної податкової інспекції в Хар-
ківській області. Заявника направили на медичне обстеження, а йо-
го скаргу було направлено до прокуратури.

8. 29 квітня 1998 року за результатами медичного огляду в заяв-
ника було виявлено легкі тілесні ушкодження, зокрема, синець на 
черевній стінці. Жодних ушкоджень голови виявлено не було.

9. З 30 квітня до 23 травня 1998 року заявник проходив курс лі-
кування в нейрохірургічному відділенні лікарні № 4. Було встанов-
лено, що заявник мав струс мозку, також виявлено численні синці 
на його голові.

10. 11 червня 1998 року додатковою медичною експертизою було 
встановлено, що заявник мав середньої тяжкості тілесні ушкоджен-
ня (включаючи ушкодження голови), що спричинили тимчасовий 
розлад здоров’я.

11. 18 серпня 1998 року фінансові санкції щодо компанії «Па-
саж» були зняті.

12. Відповідно до висновку медичної експертизи від 1 вересня 
1998 року, курс медичного лікування заявника в період з 30 квітня 
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до 8 червня 1998 року був пов’язаний з ушкодженням голови, яке 
він міг отримати 28 квітня 1998 року або пізніше. У висновку також 
зазначалося, що оскільки за результатами медичного огляду від 29 
квітня 1998 року в заявника не було виявлено ушкоджень голови, 
є неможливим встановити зв’язок між подією від 28 квітня 1998 року 
та лікуванням заявника в зв’язку зі струсом мозку.

13. 2 вересня 1998 року прокуратура м. Харкова відмовила в по-
рушенні кримінальної справи проти п. С. у зв’язку з відсутністю 
складу злочину. Зокрема, п. С., п. Ш. та п. П. (працівники подат-
кової міліції, які знаходились в кабінеті під час подій, що розгля-
даються) і п. Ж. (охоронець) засвідчили, що до заявника не засто-
совували заходів фізичного впливу. Пан С. та п. Ш. зазначили, що 
заявник намагався здійснити аудіозапис розмови з паном С. На про-
позицію останнього віддати йому диктофон, заявник кинув його 
на підлогу та наступив на нього. Пан Г. (співробітник заявника, 
який супроводжував заявника до податкової міліції) засвідчив, що 
він бачив через вікно, як заявника бив п. С. Було встановлено, що 
п. Г. фізично не міг бачити події, які розглядаються. У будь-якому 
разі його свідчення були відхилені, оскільки він був «зацікавленою 
особою».

14. 24 листопада 1998 року готівка, вилучена в 1996 році, була 
повернута заявникові.

15. 1 грудня 1998 року прокуратура м. Харкова відмовила заяв-
никові в порушенні кримінальної справи за обвинуваченням пра-
цівників податкової міліції, які 16 серпня 1996 року здійснювали 
перевірку.

16. 29 грудня 1998 року прокуратура Харківської області скасу-
вала постанову від 2 вересня 1998 року та порушила кримінальну 
справу з метою розслідування обставин події, що мала місце 28 квіт-
ня 1998 року. Було зазначено, що заявник отримав тілесні ушкод-
ження середньої тяжкості, але не було встановлено походження цих 
ушкоджень. Таким чином, необхідно було провести більш ретельне 
розслідування.

17. 9 та 19 квітня 1999 року було проведено дві додаткові ме-
дичні експертизи. За висновками цих експертиз було встановлено, 
що у зв’язку з недостатністю інформації неможливо встановити, чи 
ушкодження голови заявника були завдані в період з 28 до 30 квітня 
1998 року. Синці на черевній стінці могли бути отримані заявником 
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внаслідок удару, що міг бути завданий за три чи п’ять днів до 29 
квітня 1998 року.

18. 21 квітня 1999 року прокуратура м. Харкова закрила кримі-
нальну справу в зв’язку з відсутністю доказів того, що заявник був 
побитий паном С.

19. 14 січня 2000 року прокуратура Харківської області скасу-
вала постанову від 21 квітня 1999 року, зокрема в зв’язку з тим, що 
лікарі, які оглядали заявника, не були допитані, та направила спра-
ву на додаткове розслідування до прокуратури Київського району 
м. Харкова.

20. Постановою від 18 лютого 2000 року слідчий прокуратури 
Київського району м. Харкова відмовив заявникові у визнанні його 
потерпілим у цій справі в зв’язку з відсутністю доказів того, що йо-
му були завдані тілесні ушкодження середньої тяжкості.

21. 29 червня 2000 року слідчий прокуратури Київського району 
м. Харкова закрила кримінальну справу на підставі того, що легкі 
тілесні ушкодження могли бути отримані заявником до 28 квітня 
1998 року. Також не було доказів того, що такі ушкодження були за-
вдані паном С. Зокрема, немає жодних медичних документів, у яких 
було б зазначено, коли саме заявник отримав ушкодження голови. 
Працівники податкової міліції надали пояснення, відповідно до 
яких п. С. не бив заявника, а єдиний свідок, який давав протилеж-
ні пояснення (п. Г.), не міг фізично бачити події, які відбувались 
в кабінеті, і це було підтверджено під час відтворення обстановки та 
обставин події.

22. 11 січня 2001 року Київський районний суд м. Харкова 
скасував постанову від 29 червня 2000 року та зобов’язав поновити 
розслідування у справі. Суд наголосив, що розслідуванням не було 
встановлено, звідки у заявника з’явилися тілесні ушкодження.

23. 5 квітня 2001 року заявника було визнано потерпілим у ствер-
джуваному злочині.

24. 23 квітня 2001 року заявник звернувся з заявою про компен-
сацію матеріальної шкоди з п. С. для її розгляду в ході криміналь-
ного провадження.

25. 14 серпня 2001 року прокуратурою Харківської області бу-
ло відмовлено в порушенні кримінальної справи проти п. С. за об-
винуваченням у перевищенні влади у зв’язку з відсутністю складу 
злочину.
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26. 20 вересня 2001 року за результатами судово-медичної екс-
пертизи було складено висновок, в якому зазначалось, що 29 квітня 
1998 року в заявника був синець на черевній стінці, який він міг 
отримати 28 квітня 1998 року.

27. 3 жовтня 2001 року прокуратура Київського району м. Хар-
кова закрила кримінальну справу за фактом отримання тілесних 
пошкоджень середньої тяжкості у зв’язку з відсутністю доказів.

28. 10 жовтня 2001 року прокуратурою Харківської області було 
скасовано постанову від 3 жовтня 2001 року та повернуто справу на 
додаткове розслідування.

29. 12 листопада 2001 року Червонозаводський районний суд 
м. Харкова скасував постанову від 14 серпня 2001 року.

30. Висновками нової медичної експертизи від 27 червня 2002 ро-
ку було підтверджено, що 29 квітня 1998 року в заявника був синець 
на черевній стінці, який він міг отримати 28 квітня 1998 року.

31. 27 серпня 2002 року прокуратурою м. Харкова було закри-
то кримінальну справу на підставі того, що неможливо встановити 
з достатньою ймовірністю, що тілесні ушкодження були завдані за-
явникові паном С. Більше того, тілесні ушкодження (синці на черев-
ній стінці) були віднесені до легких, і в такому разі, відповідно до 
статті 27 Кримінально-процесуального кодексу, заявник мав подати 
скаргу безпосередньо до суду в порядку приватного обвинувачення.

32. 21 жовтня 2002 року прокуратура м. Харкова відмовила в по-
рушенні кримінальної справи за обвинуваченням п. С. у вчиненні 
крадіжки у зв’язку з відсутністю складу злочину. Зазначалось, що 
диктофон заявника був пошкоджений у результаті суперечки, що 
мала місце 28 квітня 1998 року між заявником та паном С. Проте 
заявник спровокував п. С., намагаючись здійснити аудіозапис їхньої 
розмови.

33. Листами від 2 жовтня, 6 та 20 листопада і 18 грудня 2002 ро-
ку та 2 січня 2003 року прокуратура Харківської області повідомляла 
заявника про те, що кримінальну справу було закрито на законних 
підставах.

в. інші провАдження

34. У березні 2001 року заявник звернувся до Червонозаводсько-
го районного суду м. Харкова з позовом до прокуратури Харківської 
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області про захист честі, гідності і ділової репутації. Заявник зазна-
чив, що він подавав до різних державних органів численні скарги 
про порушення, які були переадресовані до прокуратури Харківської 
області. У відповідь на скарги, що направлялись на адресу Уповнова-
женого Верховної Ради України з прав людини, народного депутата 
п. Л. та Генеральної прокуратури України, прокуратура Харківської 
області надала неправдиву інформацію щодо дій працівників по-
даткової міліції стосовно компанії заявника та щодо розслідування 
кримінальної справи, порушеною за заявою заявника.

35. 2 жовтня 2001 року судом було задоволено позовні вимоги 
заявника.

36. 21 лютого 2002 року апеляційний суд Харківської області 
скасував рішення суду від 2 жовтня 2001 року та відхилив позов за-
явника як необґрунтований.

37. 1 жовтня 2002 року колегією з трьох суддів Верховного Суду 
України було відхилено касаційну скаргу заявника.

38. Невизначеної дати заявник звернувся до Печерського район-
ного суду з позовною заявою до Генеральної прокуратури України, 
стверджуючи про незаконну відмову в розгляді його скарг. 27 січня 
2004 року суд повернув позов заявника в зв’язку з недотриманням 
останнім процесуальних вимог законодавства.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

a. КонститУція УКрАїни від 1996 роКУ

39. У відповідних положеннях Конституції України зазначено:

Стаття 28

«Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або 
такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. …»

b. КримінАльно-процесУАльний КодеКс від 1961 роКУ

40. Стаття 4 Кодексу передбачає, що суд, прокурор, слідчий і ор-
ган дізнання зобов’язані в межах своєї компетенції порушити кримі-
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нальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити 
всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину, 
осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання.

41. Відповідно до статті 27 Кримінально-процесуального кодек-
су справа про нанесення легких тілесних пошкоджень розглядається 
за скаргою потерпілої особи безпосередньо судом. Досудове розслі-
дування в таких справах не здійснюється.

42. Відповідно до статті 215 Кодексу постанова слідчого про за-
криття справи може бути оскаржена прокуророві або до суду.

ПРАВО

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 3 

ТА 13 КОНВЕНЦІЇ

43. Заявник скаржився на те, що його було піддано катуванню 
працівником податкової міліції всупереч статті 3 Конвенції. Він та-
кож скаржився за статтею 6 на неналежне розслідування, проведене 
національними органами в цій справі. Заявник також скаржився за 
статтею 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю ефективних засобів за-
хисту.

44. Суд вважає за належне дослідити скаргу заявника на неадек-
ватне розслідування за його скаргами про неналежне поводження 
у світлі процесуального аспекту статті 3 Конвенції.

45. У відповідних статтях зазначається:

Стаття 3

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

Стаття 13

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



97

КОЗИНЕЦЬ прОтИ УКраїНИ

a. щодо прийнятності

46. Уряд зазначив, що заявник не вичерпав ефективні націо-
нальні засоби юридичного захисту в зв’язку зі стверджуваним пору-
шенням статті 3 Конвенції, оскільки він не оскаржував до суду пос-
танову від 27 серпня 2002 року про закриття кримінальної справи.

47. Заявник стверджував, що в його справі не було ефективних 
національних засобів юридичного захисту, які можна було вичерпати.

48. Суд зазначає, що зауваження Уряду тісно пов’язані зі скарга-
ми заявника за статтями 3 та 13 Конвенції. У цьому зв’язку Суд буде 
їх розглядати разом із зауваженнями по суті скарги заявника.

b. щодо сУті

1. Зауваження сторін

49. Уряд зазначив, що твердження заявника про те, що його бу-
ло побито працівником податкової міліції не підтверджувались жод-
ними доказами. Незважаючи на те, що заявник насправді отримав 
тілесні ушкодження, було неможливим стверджувати «поза розум-
ним сумнівом», що вони були завдані паном С. Уряд посилався на 
висновки медичних експертиз, відповідно до яких заявник отримав 
легкі тілесні ушкодження, які йому могли бути завдані за 3 чи 5 днів 
до тих подій, які були предметом спору. Жодна із експертиз не вста-
новила, що тілесні ушкодження були завдані 28 квітня 1998 року. 
Щодо свідчень п. Г., який стверджував про те, що він бачив, як заяв-
ника бив п. С., Уряд також зазначив, що п. Г. фізично не міг бачити 
події, які відбувались у кабінеті, через вікно, оскільки вікна були 
закриті жалюзями. Більше того, Уряд зазначив, що розслідування 
у справі заявника проводилось незалежним органом, який здійснив 
розслідування в повному обсязі та вжив усіх необхідних заходів. Та-
ким чином, процесуальний аспект статті 3 Конвенції не було пору-
шено і заявник мав у своєму розпорядженні ефективні національні 
засоби захисту відповідно до статті 13 Конвенції.

50. Заявник заперечив зауваження Уряду. Він зазначив, що слід-
чі не виконали рішення суду від 11 січня та 12 листопада 2001 року 
та не провели ефективного розслідування в його справі. Він також 
зазначив, що відтворення обстановки та обставин події відбулось за 
відсутністю п. Г. Більше того, свідчення п. Г. не були взяті до уваги, 
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оскільки він був «зацікавленою особою», в той час свідчення пра-
цівників податкової міліції були долучені до матеріалів справи, не-
зважаючи на те, що вони були підлеглими п. С. Також інформація 
про ушкодження голови заявника не була взята до уваги і розсліду-
вання у цьому зв’язку не проводилось.

2. оцінка суду

а. Щодо стверджуваного жорстокого поводження

51. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції захищає одну із фунда-
ментальних цінностей демократичного суспільства. Вона в абсолют-
них твердженнях забороняє будь-яке катування або нелюдське чи та-
ке, що принижує гідність, поводження або покарання, незалежно від 
обставин справи чи поведінки потерпілого (див. серед інших рішен-
ня у справі «Лабіта проти Італії» [GC], № 26772/95, п. 119, ECHR 
2000-IV). Суд також встановлював, що розрізнення між «катуван-
ням» та «нелюдським чи таким, що принижує гідність, поводження» 
було введено для того, щоб «позначити особливий рівень жорсто-
кості умисного нелюдського поводження, що призводить до тяжких 
і жорстоких страждань» (див. рішення у справі «Ірландія проти Ве-
ликобританії», рішення від 18 січня 1978 року, Series A № 25, п. 167).

52. Відповідно до статті 3 Конвенції поводження визнається не-
людським при досягненні мінімального рівня жорстокості. Оцінка 
цього мінімального рівня є відносною: вона залежить від усіх обста-
вин справи, таких, як тривалість такого поводження, його фізичні 
та психічні наслідки, а також у деяких випадках, стать, вік та стан 
здоров’я потерпілої особи (див. рішення у справі «Валашінас проти 
Литви», № 44558/98, п.п. 100–101, ECHR 2001-VIII). Суд вважав по-
водження за «нелюдське», оскільки inter alia, воно було умисним, за-
стосовувалось упродовж кількох годин поспіль і призводило або до 
справжніх тілесних ушкоджень, або до гострих фізичних чи душев-
них страждань. Поводження, на його думку, було «таким, що при-
нижує гідність», якщо воно мало на меті викликати в потерпілих 
почуття страху, муки і меншовартості, а відтак принизити та знева-
жити їх (див. рішення у справі «Кудла проти Польщі», № 30210/96, 
п. 92, ECHR 2000-XI).

53. Суд є зв’язаним своєю наднаціональною природою та вбачає, 
що він має бути дуже обережним з перебиранням функцій суду пер-
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шої інстанції, якщо це неминуче не викликано обставинами справи 
(див. ухвалу у справі «МакКерр проти Великобританії», № 28883/95, 
від 4 квітня 2000 року). Тим не менш, якщо твердження стосуються 
статті 3 Конвенції, Суд має застосувати особливу ретельність, навіть 
якщо певне національне провадження і розслідування вже відбу-
лися (див. mutatis mutandis, рішення у справі «Рибич проти Австрії» 
Series A № 336, п. 2 та рішення у справі «Авшар  проти Туреччини» 
ECHR 2001-VII (витяги)).

54. Суд повторює, що відповідно до його прецедентної практики 
при оцінці доказів він керується критерієм доведення «поза розум-
ним сумнівом» (див. вище наведене рішення у справі «Авшар проти 
Туреччини», п. 282). Таке доведення має випливати із сукупності оз-
нак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і уз-
годжених між собою.

55. Повертаючись до обставин справи, Суд вирішує, що в цій 
справі (див. п.п. 8 і 10 вище) є достатні докази того, що заявник 
отримав тілесні ушкодження, які були достатньо серйозними, щоб 
прирівнюватись до неналежного поводження у світлі статті 3 Кон-
венції. Необхідно встановити, чи мають державні органи нести від-
повідальність за статтею 3 за ці тілесні ушкодження.

56. Суд зазначає, що в ході розслідування справи заявника ек-
спертизами неодноразово було встановлено, що в заявника було 
ушкодження голови та були синці на черевній стінці. Точну дату 
завдання таких ушкоджень жодного разу встановлено не було. Свід-
чення заявника, п. С. та свідків були абсолютно протилежними 
і слідчі дії, які проводились у справі, не усунули розбіжності свід-
чень. Матеріали справи не містять інформації про те, що заявник 
зайшов до приміщення податкової міліції здоровим, а вийшов з цьо-
го приміщення з тілесними ушкодженнями. Також не зазначено, чи 
отримав заявник тілесні ушкодження до або після його візиту до по-
даткової міліції. Більше того, медична експертиза, яка підтвердила 
наявність у заявника тілесних ушкоджень не була проведена одра-
зу ж після того, як заявник вранці вийшов з приміщення податкової 
міліції, а мала місце лише наступного дня.

57. Суд, зокрема, зазначає, що ця справа відрізняється від си-
туації «коли особу взято під варту в поліції здоровою, але на час 
звільнення з-під варти ця особа має ушкодження, на державі лежить 
обов`язок забезпечити достовірне пояснення того, чим такі ушкод-
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ження були викликані, а в разі неспроможності зробити це вини-
кає питання за статтею 3 Конвенції» (див. рішення у справі «Томазі 
проти Франції», рішення від 27 серпня 1992 року, Series A № 241-А, 
С. 40–41, п.п. 108–11 та рішення у справі «Селмуні проти Франції» 
[GC], № 25803/94, п. 87, ECHR 1999-V), оскільки заявника не було 
взято під варту національними органами.

58. Беручи до уваги всю інформацію, яка була надана Суду, Суд 
не може дійти висновку «поза розумним сумнівом», що тілесні уш-
кодження, виявлені в заявника, були спричинені діями працівни-
ка податкової міліції. Таким чином, в цій справі немає порушення 
статті 3 Конвенції в сенсі матеріального аспекту.

b. Щодо тверджень про неадекватне розслідування

59. Суд нагадує, що в тих справах, коли особа висуває небезпід-
ставну скаргу про те, що вона була піддана неналежному поводжен-
ню зі сторони суб’єктів владних повноважень в порушення статті 3, 
це положення, якщо його тлумачити у світлі загального обов’язку 
держави, відповідно до статті 1 Конвенції, вимагає за своїм зміс-
том, щоб було проведено ефективне офіційне розслідування. Таке 
розслідування, як і те, що проводиться відповідно до статті 2, має 
привести до виявлення і покарання відповідальних осіб. Якщо б це 
було не так, загальна правова заборона катування та нелюдського 
чи такого, що принижує гідність, поводження чи покарання, поп-
ри своє фундаментальне значення, була б неефективною на прак-
тиці, і в деяких випадках представникам держави було б можливим 
фактично безкарно порушувати права тих, хто перебуває під їхнім 
контролем (див. рішення у справі «Ассенов та інші проти Болгарії», 
рішення від 28 жовтня 1998 року, Reports of Judgments and Decisions 
1998-VIII, С. 3290, п. 102, та вище зазначене рішення у справі «Лабі-
та проти Італії» [GC], п. 131).

60. Розслідування за небезпідставними твердженнями про не-
належне поводження має бути ретельним та ефективним. Це озна-
чає, що органи влади мають завжди намагатись встановити обставин 
події й не покладатись на поспішні або безпідставні висновки для 
закінчення розслідування або для обґрунтування своїх рішень (див. 
вищевказане рішення у справі «Ассенов та інші проти Болгарії». Вони 
мають вживати всіх необхідних та доступних заходів, щоб забезпе-
чити докази інциденту, в тому числі inter alia свідчення очевидців та 
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результати експертиз (див. рішення у справі «Танрікулу проти Туреч-
чини» [GC] ECHR 1999-IV, п.п. 104 та наступні; та рішення у справі 
«Гюль проти Туреччини», № 22676/93, п. 89, від 14 грудня 2000 року).

61. Суд зазначає, що розслідування в справі заявника тривало 
більше ніж чотири роки та закривалось декілька разів, але у зв’язку 
із скаргами заявника відновлювалось і справа направлялась на до-
даткове розслідування. Хоча Суд не є повноважним здійснювати 
аналіз діяльності національних судових органів, Суд нагадує, що ос-
кільки направлення справи на новий розгляд зазвичай відбувається 
в зв’язку з помилками судів нижчих інстанцій або інших суб’єктів 
владних повноважень, рішення яких оскаржуються, неодноразовість 
таких направлень у межах одного провадження свідчить про серйоз-
ні недоліки системи (див. mutatis mutandis, рішення у справі «Верчи-
жевська проти Польщі», № 41431/98, п. 46, 25 листопада 2003 року).

62. Суд зауважує, що національними органами було скасовано 
постанови про закриття кримінальної справи в зв’язку з неналежним 
розслідуванням справи. Однак, хоча ними було вказано, яких заходів 
необхідно вжити, ці вказівки не були виконані слідчими органами. 
Зокрема, лікарі, які надавали допомогу заявнику в зв’язку з травмою 
голови ніколи не були допитані, і жодних спроб встановити, яким 
чином заявник отримав відповідне ушкодження, здійснено не було.

63. Суд також зазначає, що в розслідуванні були й інші не-
доліки. Зокрема, з матеріалів справи, наданих сторонами, є незро-
зумілим, чи п. Г. насправді брав участь у відтворенні обстановки 
й обставин події і, таким чином, мав можливість показати слідчим 
органам, яким чином він міг бачити відповідні події. Також є незро-
зумілим, чи мали місце очні ставки між заявником та працівниками 
податкової міліції, які, як стверджується, 28 квітня 1998 року були 
присутніми в кабінеті п. С.

64. Суд зазначає, що кримінальну справу було остаточно за-
крито за постановою прокурора від 27 серпня 2002 року. Дійсно, 
Кримінально-процесуальним кодексом передбачено можливість ос-
каржити цю постанову до вищестоячого прокурора чи до суду. Про-
те, в цій справі, беручи до уваги, що розслідування закривалось та 
тричі поновлювалось вищестоячим прокурором та двічі судами, Суд 
не є переконаним у тому, що скарга заявника до суду на постанову 
від 27 серпня 2002 року могла б призвести до ефективного розсліду-
вання, як зазначав Уряд.
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65. Таким чином, Суд вирішує, що в цій справі є порушення 
процесуального аспекту статті 3 Конвенції. Це означає, що поперед-
ні зауваження Уряду (див. п. 46 вище) мають бути відхиленими.

66. Беручи до уваги висновки за статтею 3, Суд вирішує, що 
немає необхідності досліджувати, чи було в цій справі також пору-
шення статті 13 Конвенції.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ 
ТА СТАТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ

67. Заявник скаржився за п. 1 статті 6 Конвенції на результат та 
стверджуваний несправедливий судовий розгляд за його заявою про 
захист честі, гідності й ділової репутації.

68. Заявник також стверджував про порушення статті 1 Першого 
протоколу в зв’язку з тим, що п. С. зламав його диктофон та порвав 
сорочку. Він також скаржився, що державні органи перешкоджали 
діяльності його підприємства. У цих статтях зазначено наступне:

пункт 1 статті 6 Протоколу № 1

«Кожен має право на справедливий … розгляд його справи … судом, який 
вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру…»

стаття 1 Протоколу № 1

«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 дер
жави 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».

69. Дослідивши всі наявні в нього матеріали, Суд тією мірою, 
якою він є повноважним вивчати заявлені скарги, не встановив жод-
них ознак порушення Конвенції чи протоколів.

Це означає, що ця частина скарги має бути відхилена як очевид-
но необґрунтована відповідно до п.п. 3 та 4 статті 35 Конвенції.
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III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

70. Стаття 41 Конвенції зазначає:

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

А. шКодА

71. Заявник вимагав 385 215 доларів США1 відшкодування ма-
теріальної шкоди та 3 208,330 українських гривень2 відшкодування 
моральної шкоди.

72. Уряд зазначив, що заявник не надав жодних документів, які 
б підтверджували стверджувану матеріальну шкоду.

73. Суд не знаходить жодного причинного зв’язку між встанов-
леним порушенням та стверджуваною матеріальною шкодою. Таким 
чином, Суд відхиляє цю вимогу заявника. З іншого боку, беручи до 
уваги практику Суду в схожих справах, та виходячи із засад спра-
ведливості, Суд присуджує заявникові 2 000 євро як відшкодування 
моральної шкоди.

в. сУдові витрАти

74. Заявник також вимагав 1 610,84 грн.3 відшкодування судо-
вих витрат на національному рівні в зв’язку з розслідуванням спра-
ви щодо п. С. і в зв’язку з розглядом справи в Суді, та на підтверд-
ження цієї вимоги надав квитанції.

75. Уряд не надав коментарів щодо вимог заявника стосовно 
компенсації судових витрат.

76. Відповідно до практики Суду, заявник має право на відш-
кодування витрат тільки в тому разі, якщо буде доведено, що вони 
були фактично здійснені та необхідні, а також розумні за розміром. 
У цій справі Суд, виходячи з наявних у нього матеріалів та зазна-

1 Приблизно 278 703 євро.
2 Приблизно 474 022 євро.
3 Приблизно 237,88 євро.
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чених вище критеріїв, вирішує за належне присудити заявникові 
237,88 євро як відшкодування всіх витрат.

с. пеня

77. 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 щодо вичер-
пання національних засобів юридичного захисту стосовно скарги за 
статтею 3 Конвенції до розгляду по суті;

2. Оголошує скарги заявника за статтею 3 та 13 Конвенції прий-
нятними, а решту скарг неприйнятними;

3. Постановляє шістьма голосами проти одного, що в цій справі 
не було порушення статті 3 Конвенції в сенсі матеріального аспекту;

4. Постановляє  одноголосно, що в цій справі було порушення 
статті 3 Конвенції в сенсі її процесуального аспекту і, відповідно, 
відхиляє попередні зауваження Уряду щодо невичерпання націо-
нальних засобів юридичного захисту;

5. Постановляє одноголосно, що в цій справі немає потреби роз-
глядати скаргу за статтею 13 Конвенції;

6. Постановляє одноголосно
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-

ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відпові-
дач має виплатити заявникові 2 000 євро (дві тисячі євро) моральної 
шкоди та 237,88 євро (двісті тридцять сім євро і вісімдесят вісім цен-
тів) судових витрат з урахуванням будь-якого податку, який може 
бути стягнуто із зазначених сум. Ці суми мають бути конвертовані 
в національну валюту за курсом на день здійснення платежу4;

(b) 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;

4 27 лютого 2008 року було внесено зміни. До резолютивної частини рішення дода-
но положення щодо конвертації в національну валюту присудженої суми.
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7. Відхиляє інші вимоги заявника щодо справедливої сатисфакції.
Учинено англійською мовою і повідомлено в письмовій формі 

6 грудня 2007 року згідно з пунктами 2 і 3 Правила 77 Регламенту 
Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова

Відповідно до частини 2 статті 45 Конвенції та частини 2 Пра-
вила 74 Регламенту Суду окрема думка п. Марусте додається до цьо-
го рішення.

ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ Р. МАРУСТЕ

Із деяким ваганнями я не погоджуюся з більшістю щодо відсут-
ності порушення статті 3 в сенсі її матеріального аспекту.

Із фактів очевидно випливає – і це не оспорювалось Урядом-
відповідачем, – що 28 квітня заявник був викликаний до податкової 
міліції Державної податкової інспекції м. Харкова і був там присут-
ній. Того ж дня заявник поскаржився щодо його побиття в подат-
ковій міліції до відділу боротьби з корупцією Державної податкової 
інспекції в Харківській області, де його направили на медичне об-
стеження, а його скаргу направили до прокуратури. Медичне обсте-
ження було проведено наступного дня. Відповідно до його резуль-
татів у заявника було виявлено легкі тілесні ушкодження і синець 
на черевній стінці. Наступного дня в нейрохірургічному відділені 
лікарні № 4 було встановлено, що в заявника – струс мозку та чис-
ленні синці на голові. Такі висновки були підтверджені медичною 
експертизою, яка проводилась двома тижнями пізніше.

Це вагомі факти. Очевидно, що заявник мав обґрунтовані скар-
ги і мав відповідні докази. Причинно-наслідковий зв’язок цієї низ-
ки подій є очевидним. Палата також вирішила (див. пункт 55) «що 
в цій справі (див. п.п. 8 і 10 вище) є достатні докази того, що заяв-
ник отримав тілесні ушкодження, які були достатньо серйозними, 
щоб прирівнюватись до неналежного поводження у світлі статті 3 
Конвенції». Але потім Палата погодилась із твердження Уряду, що 
чіткої дати завдання заявникові цих пошкоджень ніколи не встанов-
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лювалось, не звертаючи уваги на встановлене порушення процесу-
ального аспекту статті 3. Але як ми можемо робити висновки і як ми 
можемо довіряти результатам неналежного розслідування?

У справі «Рибич проти Австрії» Судом було встановлено, що за 
скаргами на порушення статті 3 Конвенції, він має застосовувати 
з особливою ретельністю. І якщо офіційне розслідування було не-
належним, – як в цій справі – тоді застосовується принцип in dubio 
pro reo. Більше того, здається Палата, вирішуючи, що вона не може 
дійти висновку «поза розумним сумнівом», що тілесні ушкодження 
були завдані заявникові працівником податкової міліції (п. 57), за-
стосовує критерій «поза розумним сумнівом» у зворотному напрям-
ку, покладаючи тягар доведення на заявника. Моя позиція полягає 
в тому, що тягар доказування в таких справах покладається на Уряд, 
який має довести «поза розумним сумнівом», що тілесні ушкодження 
не були завдані представником держави. На мою думку, це не було 
доведено в справі. Якщо б Уряд стверджував та Палата встановила, 
що відсутність причинно-наслідкового зв’язку між візитом заявника 
до податкової міліції та тілесних ушкоджень могла б бути чітко вста-
новленою, тоді я б мав певні складності щодо своїх міркувань.
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Справи, які стосуються права на свободу 
та особисту недоторканність
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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 «ТКАЧОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 39458/02)

Рішення

Страсбург 
13 грудня 2007

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

У справі «ткачов проти України»,

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



справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

�08

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,
після обговорення за зачиненими дверима 20 листопада 2007 ро-

ку, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою (№ 39458/02), по-
даною до Суду 14 лютого 2001 року громадянином України п. Ки-
рилом Олександровичем Ткачовим (далі – заявник) відповідно до 
статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі – Конвенція).

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповно-
важеним – пані В. Лутковською.

3. 30 березня 2005 року Суд вирішив направити скаргу на ко-
мунікацію Уряду. Відповідно до пункту 3 статті 29 Конвенції Суд 
вирішив розглядати питання щодо суті заяви та її прийнятності од-
ночасно.

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився в 1977 році. На цей час він відбуває по-
карання у вигляді довічного позбавлення волі у виправній колонії 
№ 47 у місті Жвирка Львівської області.

А. КримінАльне провАдження проти ЗАявниКА

5. 7 грудня 1999 року заявника було заарештовано.
6. 8 грудня 1999 року Придніпровський районний суд м. Чер-

каси ухвалив застосувати до заявника адміністративне стягнення 
у вигляді десяти днів адміністративного арешту за нецензурну лайку 
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в громадському місці, – діяння, яке було кваліфіковано судом як 
дрібне хуліганство, правопорушення за статтею 173 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення. Строк відбування покарання 
розпочався з 7 грудня 1999 року.

7. 9 грудня 1999 року заявник зізнався, що був співучасником 
у вбивстві п. К. Цього ж дня його було переведено до ізолятора 
тимчасового тримання (далі – ІТТ).

8. 10 грудня 1999 року прокурором Черкаської обласної проку-
ратури було порушено кримінальну справу проти заявника за зви-
нуваченням у вбивстві.

9. 11 грудня 1999 року прокурором Черкаської обласної прокура-
тури (далі – прокурор області) було обрано заявникові запобіжний 
захід у вигляді взяття під варту. Обґрунтуванням обрання такого 
заходу було:

«…заявник скоїв тяжкий злочин, може переховуватись від слідства 
та суду, а також перешкоджати об’єктивному встановленню обставин 
справи».

10. З 11 до 17 грудня 1999 року слідчий, призначений для розслі-
дування справи, пред’явив заявникові та трьом його співучасникам 
обвинувачення у вчиненні вбивства, розбою з використанням зброї, 
підпалу, та участь у злочинній групі.

11. 31 січня 2000 року прокурором області було продовжено 
строк тримання заявника під вартою до п’яти місяців у зв’язку з об-
винуваченням його у вчиненні кількох тяжких злочинів. З цих же 
причин 28 квітня 2000 року прокурором області було продовжено 
строк тримання під вартою до шести місяців.

12. 31 травня 2000 року слідчий оголосив про закінчення досу-
дового слідства та надав можливість обвинуваченому ознайомитися 
з матеріалами справи.

13. 19 липня 2000 року прокурором області було затверджено 
обвинувальний висновок та направлено його разом із матеріалами 
справи до Черкаського обласного суду (далі – обласний суд) для су-
дового розгляду.

14. 2 жовтня 2000 року обласним судом було встановлено, що 
висновки слідчого містять суперечності й не відповідають обвину-
ваченням, пред’явленим заявникові. Обласний суд направив справу 
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на додаткове розслідування та, не надавши обґрунтування, вирішив, 
що заявник має залишитись під вартою.

15. 25 жовтня 2000 року обласна прокуратура відновила досудове 
розслідування у справі заявника.

16 21 листопада 2000 року додаткове досудове розслідування бу-
ло закінчено. Заявникові та іншим співобвинуваченим було надано 
можливість ознайомитись із матеріалами справи. Їхнє ознайомлення 
тривало – з невеликими перервами 7–8 лютого 2001 року – до 23 
лютого 2001 року. Останньої дати прокурором області було затвер-
джено обвинувальний висновок, а справу направлено до обласного 
суду для розгляду.

17. 28 березня 2001 року обласний суд повернув справу до облас-
ної прокуратури на підставі неповноти матеріалів справи.

18. 29 березня 2001 року матеріали справи були повторно на-
правлені до суду.

19. 25 грудня 2001 року під час змагального судового розгляду 
в апеляційному суді Черкаської області (29 червня 2001 року так було 
перейменовано Черкаський обласний суд) (далі – апеляційний суд), 
де заявника представляв адвокат, заявника було визнано винним та 
засуджено до довічного ув’язнення. Таке рішення було прийнято на 
підставі визнання вини заявником та іншими співобвинуваченими 
під час досудового слідства, показів двох співобвинувачених заяв-
ника, даних під час судового розгляду справи, а також на підставі 
показів свідків та експертів.

20. 16 липня 2002 року Верховний Суд України відхилив скар-
гу заявника та залишив без змін рішення апеляційного суду від 25 
грудня 2001 року.

в. цивільне провАдження щодо поКАЗУ 
фотоКАртКи ЗАявниКА по телебАченню

21. 9 вересня 2005 року Соснівським районним судом м. Чер-
каси було відхилено позов заявника до газети «Місто» та «Вечір-
ні Черкаси» про захист честі, гідності й ділової репутації. Заявник, 
якого представляв адвокат, стверджував, що в листопаді 2001 року та 
в травні 2002 року, тобто до того, як рішення суду, за яким його було 
визнано винним у вчиненні злочину, набрало законної сили, газети 
опублікували статті, в яких заявника було названо «злочинцем» та 
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«вбивцею». Заявник стверджував, що ця інформація є наклепниць-
кою та образливою.

22. Суд зазначив, що інформація, зазначена в газетах, була під-
тверджена ухвалою апеляційного суду від 25 грудня 2001 року. Також 
суд зазначив, що в будь-якому разі, заявник пропустив строк для 
звернення до суду і не клопотав про його продовження. Заявник ос-
каржив це рішення.

23. 8 грудня 2005 року апеляційний суд залишив без змін рішен-
ня суду від 9 вересня 2005 року.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

24. Стаття 148 Кримінально-процесуального кодексу (далі – 
КПК) у відповідних частинах передбачає:

«…Запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвинувачено
го, підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухилитися від 
дізнання, слідства або суду, перешкодити встановленню істини у кримі
нальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для забез
печення виконання процесуальних рішень.
Запобіжні заходи застосовуються за наявності достатніх підстав вва
жати, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений буде 
намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуаль
них рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продов
жувати злочинну діяльність».

25. Інші відповідні положення КПК наводяться в рішенні «Не-
вмержицький  проти  України» від 5 квітня 2005 року (№ 54825/00, 
п. 54, ECHR 2005-II (витяги)).

ПРАВО

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3 
СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ

26. Заявник скаржився на те, що загальний строк тримання під 
вартою не був «розумним». Він посилався на пункт 3 статті 5, яка 
передбачає:
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«…Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями 
підпункту «с» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею 
чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати 
судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом уп
родовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке 
звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове 
засідання»

a. щодо прийнятності

1. шестимісячний строк

27. Уряд зазначав, що заявник пропустив шестимісячний строк, 
визначений пунктом 1 статті 35 Конвенції. Уряд стверджував, що 
перша заява заявника від 14 лютого 2001 року не містила жодних 
скарг за пунктом 3 статті 5 Конвенції. В його заяві від 14 жовтня 
2002 року він також не вказував чітко на пункт 3 статті 5 Конвенції, 
та в будь-якому разі ця заява була подана більше ніж через шість мі-
сяців після 25 грудня 2001 року, коли заявника було визнано винним 
та засуджено апеляційним судом.

28. Заявник не погодився.
29. Суд нагадує, що відповідно до пункту 1 статті 35 Конвен-

ції, він може брати справу до розгляду «впродовж шести місяців від 
дати постановлення остаточного рішення». Перебіг шестимісячного 
строку, за загальним правилом, припиняється з моменту отримання 
першого листа від заявника, в якому зазначається про намір подати 
заяву та вказується сутність скарги. Перебіг шестимісячного строку 
щодо скарг, про які не зазначається в першому зверненні, не зупи-
няється до дати, коли така скарга вперше направляється до Суду 
(див. «Божіновські  проти  колишньої Югославської  Республіки Маке-
донія» (ухв.), № 68368/01, від 1 лютого 2005 року).

30. Суд зазначає, що дійсно в першому листі заявника від 14 лю-
того 2001 року скарги здебільшого стосувалися стверджуваної не-
справедливості кримінального провадження, порушеного проти 
нього. Проте, заявник також зазначав, що його тримали під вартою 
тривалий період часу, протягом якого державні органи не розгляда-
ли його справу з належною сумлінністю. На думку Суду, таке твер-
дження може вважатися демонстрацією наміру подати в подальшому 
скаргу щодо тривалості тримання під вартою, яка має розглядатися 
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за п. 3 статті 5 Конвенції, і таким чином, перериває перебіг шести-
місячного строку.

31. Таким чином, Суд відхиляє ці зауваження Уряду.

2. вичерпання національних засобів юридичного захисту

32. Уряд стверджував, що кожна дія слідчого в справі, яка за 
твердженням заявника призводила до затягування провадження, 
могла бути оскаржена заявником як до суду, так і до прокуратури 
вищого рівня.

33. Заявник не погодився.
34. Суд нагадує, що правило про вичерпання національних за-

собів юридичного захисту, про яке зазначається в п. 1 статті 35 Кон-
венції, зобов’язує заявників спочатку використати засоби захисту, 
які є зазвичай доступними та достатніми в національній юридич-
ній системі та які надають можливість отримати відшкодування за 
стверджуване порушення. Пункт 1 статті 35 Конвенції також містить 
вимогу, що скарга, яку пізніше збираються подати до Суду, спочатку 
має бути подана – принаймні по суті – до відповідних національних 
органів, а також має відповідати формальним вимогам, визначеним 
національним законодавством. Проте, немає вимоги вдаватись до за-
собів юридичного захисту, які є неадекватними та неефективними 
(див. «Аксой  проти  Туреччини», рішення від 18 грудня 1996 року, 
Reports 1996-VI, п.п. 51–52, та «Акдівар та  інші  проти Туреччини», 
рішення від 16 вересня 1996 року, Reports 1996-IV, п.п. 65–67).

35. Щодо оскарження до прокуратури вищого рівня Суд вста-
новлює, що цей засіб юридичного захисту не може розглядатись як 
«ефективний» та «доступний» для цілей статті 35 Конвенції, оскіль-
ки статус прокурора в національному праві та його участь у кримі-
нальному провадженні проти заявника не надають відповідних га-
рантій незалежного та безстороннього розгляду скарг заявника (див. 
справу «Меріт проти України», заява № 66561/01, п.п. 62–63, 30 бе-
резня 2004).

36. Щодо можливості оскаржити до суду загальної юрисдикції 
дії слідчого під час здійснення досудового слідства, Суд вирішує, 
що Уряд не продемонстрував, що таке оскарження могло б забезпе-
чити перегляд питання щодо виправданості триваючого перебуван-
ня заявника під вартою, а також могло б прискорити провадження. 
Більше того, питання чи заявник міг та мав вжити процесуальних 
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заходів для прискорення провадження більшою мірою відноситься 
до суті скарги про тривалість провадження, а не до питання вичер-
пання засобів юридичного заходу (див. «Б проти Австрії», рішення 
від 28 березня 1990 року, Series A № 175, п. 45 та mutatis  mutandis 
«Лукас проти Франції» ухвала від 25 січня 2000, заява № 37257/97). 
У цьому контексті Суд зазначає, що Уряд не стверджував, що за-
явник міг би успішно порушувати питання щодо тривалості його 
тримання в заяві щодо звільнення.

37. Таким чином, Суд відхиляє ці зауваження Уряду.

3. висновок

38. Суд зазначає, що ця скарга не є очевидно необґрунтованою 
в сенсі пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не 
є неприйнятною з будь-яких інших підстав.

B. ЩОДО СУТІ

1. Зауваження сторін

39. Заявник стверджував про порушення пункту 3 статті 5 Кон-
венції у зв’язку з тим, що загальна тривалість його тримання під 
вартою була надмірною.

40. Уряд зауважив, що тримання заявника під вартою в сенсі 
пункту 3 статті 5 Конвенції мало місце з 9 грудня 1999 року, коли 
його було заарештовано, до 31 травня 2000, тобто до кінця першо-
го досудового розслідування, а також з 25 жовтня до 21 листопада 
2000 року, тобто протягом другого досудового розслідування. Уряд 
стверджував, що держава не може бути відповідальною за період, про-
тягом якого заявник ознайомлювався з матеріалами справи, і, таким 
чином, періоди з 31 травня до 19 липня 2000 року та з 21 листопада 
2000 року до 23 лютого 2001 року не повинні враховуватись при об-
численні строку тримання під вартою. Таким чином, Уряд вирішив, 
що період, який має братися до розгляду, тривав 6 місяців і 22 дні.

41. Уряд зазначив, що кримінальна справа за обвинуваченням 
заявника налічувала декілька епізодів, а саме вбивство та розбій, 
підпал та участь у злочинній групі. У справі заявника також було 
три співучасники. Існувала необхідність у проведенні декількох екс-
пертиз, а також було допитано значну кількість свідків. Уряд дійшов 
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висновку, що загальний строк тримання заявника під вартою не по-
рушив «розумного строку» в сенсі пункту 3 статті 5 Конвенції.

2. оцінка суду

а. Період, який має братися до розгляду

42. Суд зазначає, що заявника було поміщено до ІТТ 9 грудня 
1999 року та залишався він під вартою до 25 грудня 2001 року, коли 
його було засуджено апеляційним судом.

43. На думку Суду, для цілей пункту 3 статті 5 Конвенції, яка 
містить посилання на пункт 1 (с) цієї статті, має братись до уваги 
весь період, протягом якого заявник залишався під вартою «з ме-
тою допровадження його до компетентного судового органу за наяв-
ності обґрунтованої підозри у вчиненні правопорушення». Він також 
включає період тримання заявника під вартою, протягом якого йому 
було надано доступ до матеріалів справи в ході досудового провад-
ження.

44. Таким чином, строк тримання заявника під вартою складає 
два роки та шістнадцять днів.

b. Розумність тривалості тримання під вартою

45.Суд повторює, що національні суди мають у першу чергу за-
безпечувати, щоб у конкретній справі запобіжне ув’язнення обвину-
ваченого не перевищувало розумний строк. Для цього вони повинні, 
беручи належним чином до уваги принципи презумпції невинува-
тості, дослідити всі обставини справи, які можуть підтвердити або 
спростувати наявність суспільної потреби, яка виправдовує відхи-
лення від вимоги щодо поваги до свободи особи, і зазначити про 
це у своїх рішеннях про продовження строку тримання під вартою. 
Питання про те, чи мало місце порушення п. 3 статті 5 Конвенції, 
Суд має вирішити, спираючись головним чином на підстави, на-
ведені в цих рішеннях (див. рішення у справі «І.А. проти Франції» 
від 23 вересня 1998 року, Reports of Judgments and Decisions 1998-VII, 
п. 102).

46. Суд також нагадує, що незмінність підстав для підозри, сто-
совно того, що заарештована особа вчинила правопорушення, є умо-
вою sine  qua  non, для того щоб подальше тримання її під вартою 
вважалося законним, але через деякий час ця умова вже перестає 
бути достатньою. Тоді Суд має встановити, чи інші підстави, на яких 
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ґрунтуються рішення судових органів, продовжують виправдовува-
ти позбавлення волі. Якщо ці підстави виявляються «відповідни-
ми» і «достатніми», тоді Суд з’ясовує, чи виявили компетентні на-
ціональні органи «особливу сумлінність» у здійсненні провадження 
(див. рішення у справі «Лабіта  проти  Італії», № 26772/95, п. 153, 
ECHR 2000-IV).

47. Суд зазначає, що постанова прокурора від 11 грудня 1999 ро-
ку про взяття заявника під варту ґрунтувалась на серйозній підоз-
рі щодо вчинення заявником злочину, в якому його обвинувачують 
(див. пункт 9 вище).

48. Суд погоджується, що факт того, що заявник був підозрю-
ваним у вчиненні тяжких злочинів на початку виправдовувало три-
мання заявника під вартою. У цьому зв’язку Суд зауважує, що на 
початку розслідування заявник зізнався в тому, що він був співучас-
ником вбивства, стосовно якого здійснювалось розслідування.

49. Суд зазначає, що на додаток до серйозної підозри в постанові 
прокурора від 11 грудня 1999 року про взяття заявника під варту та-
кож містилось посилання на наявність ризику втечі заявника та його 
переховування від правосуддя у разі його звільнення. Проте проку-
рор обмежився повторюванням формальних підстав для взяття під 
варту, зазначених у статті 148 КПК. Ці підстави були викладені без 
будь-якої спроби продемонструвати яким чином вони застосовують-
ся щодо справи заявника (див. п.п. 9 та 24 вище).

50. Крім того, ні можливість втечі, ні можливість чинити пере-
пони слідству не були зазначені в постановах від 31 січня та 28 квіт-
ня 2000 року, відповідно до яких заявникові було продовжено строк 
тримання під вартою під час досудового слідства до шести місяців 
(див. пункт 11 вище). Більше того, ухвала обласного суду від 2 жовт-
ня 2000 року – єдине судове рішення щодо тримання заявника під 
вартою, на яке сторони посилались у своїх зауваженнях, – не місти-
ла жодної підстави продовження строку тримання заявника під вар-
тою під час проведення досудового слідства (див. пункт 14 вище).

51. Таким чином, навіть якщо такі ризики містилися в першій 
постанові про взяття під варту, Суд не може оцінити, чи продов-
жували вони виправдовувати позбавлення заявника волі протягом 
усього періоду, що розглядається.

52. У світлі зазначеного вище, Суд вирішує, що підстави, на яких 
ґрунтувалися рішення національних органів щодо взяття заявника 
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під варту та продовження строку його тримання не були «відповід-
ними та достатніми». За цих обставин досліджувати, чи здійснюва-
лось провадження з «особливою сумлінністю» не є необхідним.

53. Таким чином, в цій справі було порушення п. 3 статті 5 Кон-
венції.

II. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

54. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції, стверджуючи 
про неналежне поводження з ним під час його перебування в ІТТ.

Він також зауважив, що його арешт 7 грудня 1999 року та по-
дальший адміністративний арешт були незаконними в сенсі п. 1 (с) 
статті 5 Конвенції.

Заявник також скаржився, що кримінальне провадження проти 
нього було несправедливим усупереч п. 1 статті 6 Конвенції, оскіль-
ки суд не допитав додаткових свідків та неправильно оцінив докази.

Він також скаржився за п. 2 статті 6 Конвенції у зв’язку з тим, що 
у двох газетних статтях, опублікованих до набрання вироком у його 
справі законної сили, його було названо «злочинцем» та «вбивцею».

Також заявник скаржився, що оскільки довічне ув’язнення не було 
передбачено Кримінальним кодексом на момент вчинення ним злочи-
ну, застосування такого покарання порушило статтю 7 Конвенції.

55. Суд дослідив ці скарги, подані заявником. Проте у світлі всіх 
матеріалів, наданих Суду, та в тій мірі, в якій він є повноважним їх 
досліджувати, Суд встановлює, що ці скарги не містять будь-яких 
ознак порушень прав і свобод, зазначених у Конвенції та протоколах 
до неї.

56. Відповідно, Суд відхиляє цю частину заяви як очевидно не-
обґрунтовану в сенсі п.п. 3 та 4 статті 35 Конвенції.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

57. 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

58. Заявник вимагав 30 268 грн. (приблизно 4 385 євро) у зв’язку 
зі стверджуванню втратою доходу протягом тримання його під вар-
тою та 1 000 000 грн. (приблизно 145 000 євро) відшкодування мо-
ральної шкоди.

59. Уряд зазначив, що вимога заявника щодо матеріальної шко-
ди не підтверджується жодними доказами. Що ж до вимоги заявни-
ка стосовно моральної шкоди Уряд зауважив, що сума, яка вима-
гається, є надмірною.

60. Суд не знаходить жодного причинного зв’язку між встанов-
леним порушенням та стверджуваною матеріальною шкодою. Таким 
чином, Суд відхиляє цю вимогу заявника.

61. Проте, Суд вважає, що заявник мав зазнати відчуття зневіри 
та несправедливості в результаті рішень національних органів про 
тримання його під вартою без належних на те підстав. Таким чином, 
він зазнав моральної шкоди, яка не може бути компенсована лише 
визнанням порушення. Відповідно, здійснюючи свою оцінку на за-
садах справедливості, Суд присуджує заявникові 1 000 євро, плюс 
будь-який податок, який може бути стягнуто з цієї суми.

в. сУдові витрАти

62. Заявник не надав у встановлений час жодних вимог щодо 
компенсації судових витрат. Таким чином, Суд нічого не присуджує.

с. пеня

63. 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 в частині скарги щодо надмірної тривалості 
тримання заявника під вартою прийнятною, в іншій частині непри-
йнятною;

2. Постановляє, що в цій справі було порушення п. 3 статті 5 
Конвенції;
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3. Постановляє:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-

ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач 
має виплатити заявникові 1 000 євро (одну тисячу євро) моральної 
шкоди з урахуванням будь-якого податку, який може бути стягнуто 
із зазначеної суми. Ця сума має бути конвертована в національну 
валюту за курсом на день здійснення платежу;

(b) 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, що діятиме в цей період, плюс три відсотки;

4. Відхиляє інші вимоги заявника щодо справедливої сатисфакції.
Учинено англійською мовою і повідомлено в письмовій формі 

13 грудня 2007 року, згідно з пунктами 2 і 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 «БЕНдЕРсЬКИй ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 22750/02)

Рішення

Страсбург 
15 листопада 2007 року

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

У справі «Бендерський проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова,
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БЕНДЕрСЬКИЙ прОтИ УКраїНИ

пані С. Ботучарова,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані M. Цаца-Ніколовська,
п. Дж. Боррего Боррего,
пані Р. Ягер,
п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 2 жовтня 2007 року, 

виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу порушено за заявою (№ 22750/02), поданою проти Ук-
раїни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) громадянином 
України п. Миколою Васильовичем Бендерським (далі – заявник) 
20 квітня 2002 року.

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповно-
важеними – п. Ю. Зайцевим та пані В. Лутковською, Міністерство 
юстиції.

3. 10 травня 2004 року Суд надіслав Уряду скарги заявника на 
порушення пункту 1 статті 6 (невмотивованість винесених судових 
рішень) та статті 8 Конвенції. 7 червня 2005 року відповідно до пунк-
ту 3 статті 29 Конвенції Суд вирішив розглядати питання щодо суті 
та прийнятності заяви разом.

4. Заявник та Уряд подали свої письмові зауваження щодо при-
йнятності та суті справи (пункт 1 статті 59 Регламенту). Після кон-
сультації сторін палата вирішила, що не було потреби проводити 
усні слухання (пункт 3 статті 59 Регламенту in fine).

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився в 1943 році, мешкає в м. Первомайську 
Донецької області, Україна.
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6. У серпні 1998 року заявник, хворий на рак сечового міхура, 
та Міжрегіональний науковий центр клінічної лімфохірургії ЛТД 
(далі – Центр) м. Харцизьк підписали договір про надання медич-
них послуг у період з 27 серпня до 4 жовтня 1998 року. 1 вересня 
1998 року заявника було прооперовано.

7. Після операції, попри лікування в Центрі, а згодом у місцевій 
лікарні, стан здоров’я заявника погіршився. 22 березня 1999 року йо-
го було госпіталізовано до протипухлинного Центру в Донецьку, де 
йому видалили сечовий міхур. Під час цієї операції в сечовому міх-
урі заявника було виявлено марлеву серветку розміром 10 х 20 см.

8. 29 вересня 1999 року заявник звернувся до Куйбишевського 
районного суду із позовом до Міжрегіонального наукового центру 
клінічної лімфохірургії щодо розірвання договору про надання ме-
дичних послуг та відшкодування шкоди, завданої здоров’ю нена-
лежним лікуванням.

9. У своєму позові заявник наголошував, що в період між двома 
операціями його не оперували та що стан його здоров’я (гострий 
і сильний біль, гнійне запалення, втрата свободи пересування та 
здатності працювати фізично) погіршився через наявність сторон-
нього тіла в його організмі. Зокрема заявник також наголосив, що 
його психічні страждання безпосередньо пов’язані, серед іншого, 
з його соціальною ізоляцією, а шок – з виявленням серветки.

10. У доповненні до позовної заяви, поданому пізніше, заявник 
стверджував, що ядерно-магнітно-резонансне дослідження, зробле-
не заявникові в Центрі, не виявило великого камінця, що знахо-
дився в нирці на той момент, який, однак, був виявлений під час 
такого ж дослідження в протипухлинному Центрі Донецька.

11. У своїх свідченнях Центр-відповідач відповів, що серветки 
не використовувалися під час операції. Що стосується серветки, то 
вона могла потрапити в сечовий міхур заявника під час перев’язок 
вдома так, що цього не помітили. За твердженнями Центру запа-
лення сечового міхура було викликано не зазначеною серветкою, 
а нирковою інфекцією, яка пов’язана з пієлонефритом. Що сто-
сується каменя в нирці, він міг утворитися після ядерно-магнітно-
резонансного дослідження, здійсненого в Центрі. Крім того, Центр 
звинуватив заявника в тому, що він не дотримався умов контракту: 
не повернувся для здійснення перевірки та не дотримався певних 
рекомендацій після виписки з лікарні Центру.
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12. Суд призначив медичну експертизу, поставивши експертам 
28 запитань. Таку експертизу було проведено в період між червнем 
та груднем 2000 року.

13. Ухвалою від 4 травня 2001 року суд направив матеріали спра-
ви прокурору Донецької області з метою проведення перевірки, чи 
дії персоналу Центру містили суттєві ознаки правопорушення.

14. У травні 2001 року Центр-відповідач доповнив свої позов-
ні вимоги, оскаржуючи певні висновки медичної експертизи. Він 
стверджував, зокрема, що серветка не могла залишатися в сечовому 
міхурі більше, ніж півроку так, щоб не покритися сіллю.

15. У червні 2001 року заявник знову доповнив свої позовні ви-
моги, уточнивши суму відшкодування шкоди (9 610,20 грн.) на вит-
рати медичного лікування та 25 000 грн. відшкодування моральної 
шкоди.

16. Під час судових засідань суд заслухав двох лікарів-урологів, 
які лікували заявника після його виписки з Центру.

17. Лікар місцевої лікарні, п. Л., засвідчив, що серветка не могла 
потрапити до сечового міхура заявника під час перев’язок в лікарні 
з огляду на дуже обмежену місткість та підвищений тиск сечового 
міхура. Він також описав процедуру проведення перев’язок: вико-
ристовувані серветки мали форму «панталонів» та накладалися на 
свищ.

18. Лікар П. з протипухлинного Центру Донецька засвідчив, що 
серветка, вилучена під час операції з видалення сечового міхура, бу-
ла складена, це не був ні шар, ні тампон, а саме той тип серветок, 
які загалом використовуються під час операції. Він підтвердив, що 
сечовий міхур заявника був невеликим за об’ємом. Лікар повідомив, 
що він особисто робив перев’язки заявникові, а також що серветка 
могла потрапити в сечовий міхур лише під час операції. Гнійне за-
палення, спричинене наявністю серветки, призвело до ускладнень 
під час операції з видалення сечового міхура. Лікар також зазначив, 
що протягом багатьох років в нирках заявника були камені.

19. Рішенням від 6 липня 2001 року суд відмовив у позові заяв-
никові як недоведеному та навів витяги з експертних висновків:

«…Під час операцій на сечовому міхурі та під час інших операційних 
втручань марлеві серветки застосовуються для осушення операційного 
поля.
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Видалення пухлини сечового міхура не може бути здійснене абсолютно 
безкровно на всіх етапах операції. Теоретично існує технічна можливість 
проведення всіх етапів щодо видалення пухлини сечового міхура без 
використання марлевих серветок для осушення операційного поля від 
крові та сечі. Для цього необхідна постійна аспірація (видалення) крові 
та сечі з операційного поля відповідним пристроєм, а також дренуван
ня сечоводів. На практиці загалом застосовується комбіноване осушен
ня операційного поля марлевими серветками разом з аспірацією.
Повністю виключити потрапляння серветки в організм Бендерського 
в ході операції, яку проводив Центр 1 вересня 1998 року, можна тіль
ки за умови, що при проведенні всіх етапів операції не застосовувались 
марлеві серветки.
Марлева серветка розміром приблизно 10 х 20 см не може непомітно 
вислизнути до сечового міхура місткістю до 70 мл через свищ діамет
ром 4–5 мм при перев’язках, якщо свищ не тампонувався, а прикривав
ся серветкою.
Ймовірність потрапляння серветки в сечовий міхур при проведен
ні операції з видалення пухлини сечового міхура більша, ніж при 
перев’язуваннях після операції (…)
Ступінь та інтенсивність інкрустування стороннього тіла сечового 
міхура залежить від багатьох чинників (…) З урахуванням чинників, 
викладених вище, судовомедична експертна комісія вважає, що марле
ва серветка могла і не інкрустуватися, знаходячись у порожнині сечово
го міхура понад 5 місяців (…)
Стороннє тіло, знаходячись у сечовому міхурі, може сприяти розвитку 
гнійного запалення (…) Можлива наявність больового синдрому (…) 
Наявність сторонніх тіл у тілі людини, в тому числі і в порожнистих 
органах, може призводити до виникнення свищів, які довго не загою
ються (…)
За допомогою ультразвукового дослідження можна не тільки виявити 
камінь у нирці у вигляді коралу, але й точно встановити його розміри. 
Описані в ухвалі суду питання № 19 дані ультразвукового дослідження 
нирок не відповідають діагнозу «кораловидний камінь у нирці» (…)

Можливість потрапляння серветки в сечовий міхур «під час час-
тих та тривалих маніпуляцій на дому не медичними працівниками» 
з урахуванням розміру марлевої серветки, знайденої під час операції 
з видалення сечового міхура, та діаметра свища є малоймовірною. 



��5

БЕНДЕрСЬКИЙ прОтИ УКраїНИ

Це можливо при цілеспрямованому тампонуванні свища з застосу-
ванням сили та з використанням якогось предмета (зонду).

При описаних в медичних документах анатомічних змінах ниж-
ніх сечових шляхів можна говорити про висхідну, а не нисхідну 
піурію.

Видалення сечового міхура не пов’язано з находженням в ньому 
стороннього тіла – серветки, а зумовлено пухлинним процесом».

20. Далі суд дійшов такого висновку:

«Таким чином, доводи представника про те, що під час операції Бен
дерського не застосовувались марлеві серветки, а застосовувався атмос, 
яких на території України всього два, обидва в нього, що операцію він 
провів безкровно, підтверджуються пунктом номер 4 експертного вис
новку, у відповідності до якого існує технічна можливість проведення 
всіх етапів операції з видалення пухлини сечового міхура без вико
ристання марлевих серветок для осушення операційного поля від крові 
та сечі. Більше того, в описі такої операції, наявному в історії хвороби, 
не вказано, що були застосовані марлеві серветки.
Як пояснив в судовому засіданні відповідач, ні йому, ні будькому ін
шому не продемонстрована марлева серветка, не визначено її розмір, 
серветку не збережено, тому суд не може прийняти аргументи позивача 
про те, що стороннє тіло, вилучене з його організму під час проведення 
операції в Донецькому обласному протипухлинному центрі, належить 
відповідачеві (…)
Аргументи представника відповідача про те, що кораловидного каме
ня в нирці позивача під час його огляду в Центрі на УЗД не було, що 
при наявності у позивача хронічного інкрустуючого циститу в стані 
загострення післяопераційного лікування його в Центрі можливе його 
утворення до моменту видалення сечового міхура в Донецькому облас
ному протипухлинному центрі ніякими документами чи аргументами 
позивача не заперечені (…) Суд враховує також ту обставину, що за 
наявності договору позивача з Центром після проведеного лікування 
в Центрі і проведення оперативного втручання позивач мав прийти 
протягом двох тижнів після виписки з Центру, проте останній в Центр 
не з’явився. При цьому навів непереконливі аргументи такої неявки 
(…) Йому рекомендовано курс хіміотерапії. Ці рекомендації позивачем, 
як встановлено в судовому засіданні, не виконані. Пізніше, як вбачаєть
ся з історії хвороби № 4302/565 від 6–27 жовтня 1998 року, у позивача 
було виявлено множинні сечові свищі (а не один, як це мало місце при 
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виписці з Центру) передньої стінки живота. За таких обставин суд вва
жає, що права позивача як споживача на належну якість та безпеку ме
дичних послуг не порушені, позовні вимоги не доведені та не можуть 
бути задоволені.
Аргументи позивача як в позовній заяві, так і в судовому засіданні про 
те, що в його тілі через неуважність та неакуратність медичних праців
ників Центру опинилася смердюча марлева серветка, спростовуються 
висновком судовомедичної експертизи, яка вказує, що, окрім пот
рапляння стороннього тіла в сечовий міхур позивача під час операції 
в Центрі, є й інші шляхи потрапляння стороннього тіла в цей орган, 
при цьому навіть припускаючи їх малу ймовірність.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає позов недоведеним».

21. Постановою від 17 липня 2001 року слідчий прокурату-
ри м. Харцизька відмовив у порушенні кримінальної справи щодо 
персоналу Центру через відсутність ознак злочину в їх діях. Щоб 
продемонструвати неможливість введення серветки під час операції 
в Центрі, у своїй постанові слідчий спирався на висновки суду в рі-
шенні від 6 липня 2001 року та на пояснення персоналу Центру. На 
завершення слідчий зазначає:

«Згідно з комісійною судовомедичною експертизою вказана серветка 
за такий тривалий період мала інкрустуватися, тобто вкритися соля
ми. А оскільки серветка не інкрустувалася солями, то вона знаходилася 
в тілі не більше 1–2 місяців, тобто й не могла бути залишена під час опе
рації в Центрі».

22. У липні 2001 року прокуратура м. Харцизька повідомила про 
цю постанову відповідного суддю Куйбишевського районного суду 
м. Донецька.

23. Заявник звернувся з апеляційною скаргою на рішення від 
6 липня 2001 року до апеляційного суду м. Донецька. У своїй скарзі 
він заявляв, що суд повністю викривив зміст експертного висновку 
та несправедливо і невірно оцінив докази. Заявник одразу звернув 
увагу на пояснення та документи, надані відповідачем, відповідно 
до яких дренаж уретри, одна з двох обов’язкових умов проведення 
операції без серветок, не проводився. Що стосується другої умо-
ви, а саме наявності аспіраційного апарату, заявник поскаржився 
на відсутність будь-якої перевірки з цього приводу з боку суду. Що 
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стосується цілеспрямованого тампонування з використанням зонду, 
заявник назвав абсурдним це припущення умисного завдання шко-
ди власному здоров’ю. «Крім того, він послався на свідчення двох 
лікарів-урологів, які його лікували після виходу з Центру, відповід-
но до яких процедура перев’язки виключала будь-яке тампонуван-
ня. Він підкреслив, що ті самі лікарі підтвердили існування в його 
організмі ниркового каменя протягом тривалого часу. Заявник знову 
наголосив на його свідченнях, зроблених під час слухань, стосовно 
причин його неповернення в Центр протягом двох тижнів після опе-
рації, таких як погіршення його стану здоров’я, віддаленість Цент-
ру від його помешкання, відсутність коштів на оплату додаткового 
лікування в Центрі, а також незадовільні умови його перебування 
в Центрі (відсутність опалення та медичного догляду). У підсумку 
заявник заявив про невмотивованість оскаржуваного рішення.

24. 29 жовтня 2001 року апеляційний суд Донецької області зали-
шив без задоволення апеляційну скаргу заявника, встановивши, що:

«При проведенні операції відповідачем, як вбачається з журналу обліку 
і контролю інструментів і перев’язочного матеріалу, під час операції ви
користовувалися марлеві серветки розміром 5 х 10 см, 10 х 20 см (…)
22 березня 1999 року заявника було госпіталізовано в Донецький про
типухлинний центр, ДУ було видалено сечовий міхур, під час операції 
в сечовому міхурі було виявлено сторонній предмет у вигляді марлевої 
серветки розміром 10 х 20 см (…), після гістологічного дослідження 
серветку було знищено.
За висновками судовомедичної експертизи видалення сечового міхура 
в позивача було пов’язане з прогресуючим раком сечового міхура, а не 
находженням марлевого тампона в міхурі. За таких підстав суд обґрун
товано дійшов висновку, що укладений між сторонами договір на ме
дичне обслуговування не було порушено, шкоди позивачеві не завдано, 
а доказів, що з вини відповідача в сечовому міхурі позивача, через 6 мі
сяців після операції у відповідача, виявлена марлева серветка розміром 
10 х 20 см не надано позивачем».

25. Оскаржуючи цю ухвалу, заявник звернувся з касаційною 
скаргою до Верховного Суду України. У своїй касаційній скарзі він 
стверджував, що апеляційний суд порушив норми процесуального 
права, оскільки, з огляду на визнання відповідачем факту вико-
ристання серветок, він не скасував рішення суду першої інстанції 
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попри неповне з’ясування останнім обставин справи. Заявник скар-
жився також на недоліки мотивувальної частини такої ухвали в тій 
частині, що апеляційний суд не надав відповіді майже на всі його 
аргументи. Зокрема, він закинув судам той факт, що вони задоволь-
нилися тим, що визнали провину Центру недоведеною та не встано-
вили винуватця такої явної та страшної недбалості. З цією метою, 
зокрема, суди могли запросити до участі в процесі медичні заклади, 
де заявник лікувався після операції в Центрі, а саме – місцеву лі-
карню та протипухлинний Центр м. Донецька.

26. У лютому 2002 року заявник звернувся до прокурора До-
нецької області за відомостями про хід кримінальної справи щодо 
персоналу Центру. Листом від 13 лютого 2002 року прокурор м. Хар-
цизька поінформував заявника, що про постанову від 17 липня 2001 
року, якою відмовлено у відкритті кримінальної справи щодо персо-
налу Центру, було повідомлено суддю суду першої інстанції.

27. Не встановивши неправильного застосування норм матеріаль-
ного та процесуального права, ухвалою від 7 березня 2002 року Верхов-
ний Суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги заявника 
на рішення від 7 липня 2001 року та ухвалу від 29 жовтня 2001 року.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

a. цивільний процесУАльний КодеКс від 1963 роКУ, 
чинний нА момент фАКтів У спрАві

28. Суд розглядає цивільні справи не інакше як за заявою (скар-
гою) осіб, зазначених у статті 5 цього Кодексу, в межах заявлених 
ними вимог і на підставі наданих сторонами та іншими особами, які 
беруть участь у справі, доказів.

29. Стаття 105 Кодексу передбачає, що, встановивши під час розгля-
ду справи, що позов пред’явлений не тією особою, якій належить право 
вимоги, або не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може 
за згодою позивача, не припиняючи справи, допустити заміну первісно-
го позивача або відповідача належним позивачем або відповідачем.

Якщо позивач не згоден на заміну відповідача іншою особою, 
суд може притягти цю особу як другого відповідача.

30. Стаття 202 Цивільного процесуального кодексу України пе-
редбачає, що рішення суду має бути законним і обґрунтованим.
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31. Стаття 202-1 містить перелік питань, які суд мусить виріши-
ти при ухваленні рішення, такі як наявність обставин (фактів), яки-
ми обґрунтовувались вимоги і заперечення, та якими доказами вони 
підтверджуються; наявності інших фактичних даних, які мають зна-
чення для вирішення справи, а також доказів на їх підтвердження; 
правовідносин, зумовлених встановленими фактами; правової нор-
ми, яка регулює ці правовідносини та ін.

32. Стаття 309 передбачає, що рішення суду першої інстанції 
може бути скасовано в апеляційному порядку з наступних підстав: 
неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для спра-
ви; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд 
вважає встановленими; невідповідність висновків суду обставинам 
справи; порушення або неправильне застосування судом норм ма-
теріального права.

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ 
(ТРИВАЛІСТЬ ПРОВАДЖЕННЯ)

33. Заявник скаржиться на тривалість провадження в суді пер-
шої інстанції. В цьому контексті заявник посилається на пункт 1 
статті 6 Конвенції, відповідна частина якої передбачає наступне:

Пункт 1 статті 6

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

34. Суд зазначає, що період, який має розглядатися, розпочався 
29 вересня 1999 року та закінчився 7 березня 2002 року. Суд пер-
шої інстанції виніс рішення 6 липня 2001 року. Провадження в суді 
першої інстанції тривало близько року та дев’яти місяців. Вірно, що 
стан здоров’я заявника вимагав від вказаного суду швидкого роз-
гляду. Проте, з огляду на всі обставини справи, такі як складність 
справи з медичної точки зору, хід медичної експертизи, звернення 
сторін з позовними заявами та доповнення таких заяв, Суд вважає, 
що ані тривалість провадження в суді першої інстанції, ані загальна 
тривалість провадження, а саме тривалість розгляду протягом двох 
років та п’яти місяців в українських судах трьох інстанцій, не пе-
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ревищила розумний строк в сенсі пункту 1 статті 6 Конвенції та 
в світлі критеріїв, встановлених усталеною практикою Суду з цьо-
го питання (ст. наприклад, справи «Пелісєта Сассіпроти Франції», 
№ 25444/94, п. 67, CEDH 1999-1, та «Весінгер проти Австрії», від 30 
жовтня 1991 року, № 213, C. 22, п. 60).

35. Скарга заявника на тривалість провадження є явно не-
обґрунтованою та має бути відхилена відповідно до пунктів 3 та 4 
статті 35 Конвенції.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 
(СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД)

36. Заявник скаржиться на порушення його права на справед-
ливий судовий розгляд, заявляючи про несправедливу й абсурдну 
оцінку доказів та невмотивованість судових рішень, винесених у йо-
го справі. Він посилається на пункт 1 статті 6 Конвенції, відповідна 
частина якої передбачає:

Пункт 1 статті 6

«Кожен має право на … розгляд його справи впродовж розумного стро
ку … судом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивіль
ного характеру…»

a. щодо прийнятності

37. Суд вважає, що Уряд не надав жодних попередніх зауважень 
щодо цієї скарги. Суд констатує, що ця частина заяви не є явно не-
обґрунтованою в контексті пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд не вба-
чає жодних інших підстав для визнання скарги неприйнятною. Тому 
Суд визнає її прийнятною.

b. щодо сУті

1. твердження сторін

a. Уряд

38. У першу чергу Уряд нагадує, що завданням Суду, відповідно 
до статті 19 Конвенції, є забезпечення дотримання Високими До-
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говірними Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та протоко-
лами до неї. Зокрема, Суд не покликаний з’ясовувати фактичні та 
правові помилки, навіть ті, яких припустилися національні суди, 
якщо тільки – в тій чи іншій мірі – вони не призводять до пору-
шення прав та свобод, гарантованих Конвенцією. Суд нагадує також, 
що питання прийнятності доказів та їх доказова сила визначаються 
національним законодавством (див. справу «Шенк проти Швейцарії» 
від 12 липня 1988 року, п.п. 45 – 46).

39. Уряд стверджує, що в справі суд першої інстанції вжив до-
статніх заходів, щоб неупереджено та належним чином розглянути 
позовні вимоги заявника. Уряд з огляду на це підкреслює, що про-
тягом судових засідань Центр-відповідач в аргументований спосіб 
спростував багато тверджень заявника. Уряд зауважує також, що суд 
вивчив усі медичні документи щодо заявника та допитав усіх лікарів, 
які його лікували після операції. Крім того, суд призначив медич-
ну експертизу й поставив двадцять вісім запитань з цього приводу. 
Уряд підкреслює, що з одного боку висновок експертів не виключає 
застосування серветки протягом операції в Центрі, проте, з іншого 
боку, висновок не заперечує ймовірності застосування серветки під 
час післяопераційних перев’язок. Уряд вважає, що, передавши спра-
ву до органів прокуратури задля вивчення питання про можливу 
кримінальну відповідальність персоналу Центру, суд продемонстру-
вав необхідну сумлінність під час розгляду справи заявника. Уряд 
підкреслив факт, що після вивчення експертного висновку Центр 
навів додаткові аргументи з метою доведення відсутності провини, 
тоді як заявник не надав інших доказів, які б обґрунтовували його 
твердження. Всі згадані факти належним чином відображені в мо-
тивувальній частині рішення від 6 липня 2001 року. Таким чином, 
Уряд не встановив жодного доказу того, що суд проігнорував свід-
чення та/або експертні висновки й відкинув без пояснень докази за-
явника.

40. Посилаючись на протоколи судових засідань, Уряд зазначає, 
що апеляційний суд також дослідив докази, включно з новими, таки-
ми як журнал обліку й контролю інструментів та перев’язувального 
матеріалу під час операції. На завершення, з огляду на специфіч-
ність провадження в апеляційній та касаційній інстанціях та аргу-
менти судових органів, викладені в їх рішеннях, Уряд стверджує, що 
вивчення справи заявника було цілком справедливим (див. справи 
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«Бруалла  Гомез  дела  Торр  проти  Іспанії», від 19 грудня 1997 року, 
п.п. 37–38; «Levages Prestations Services c. France», du 23 octobre 1996, 
Recueil des et decisions, 1996-V, C. 1543, п.п. 44, 45 et 48).

b. Заявник

41. Заявник не погоджується з аргументами Уряду. Він заявляє 
не про помилки факту та права, яких припустилися українські су-
дові органи, а про відсутність реагування з їхнього боку на аргу-
менти, висунуті ним по суті справи. Заявник висловлює жаль щодо 
факту, що Уряд замість того, щоб довести ефективність розгляду су-
дом аргументів у справі, обмежився захистом позиції, яку обстоював 
Центр. Відповідаючи на твердження Уряду щодо сумлінності судів, 
заявник вважає, що формальний збір доказів без їх неупередженого 
оцінювання не гарантує справедливого судового розгляду. Заявник 
зазначає, що, в його розумінні, Уряд, так само як суди, припустився 
викривлення медичних експертних висновків. Заявник скаржить-
ся на те, що суди стали на бік Центру-відповідача, незважаючи на 
численні зміни змагальної позиції Центром та не дали критичної 
оцінки таким змінам. Він вважає, що судові рішення було винесено 
всупереч свідченням та медичним даним. Отже, не можна вважати 
справедливим судовий розгляд, проведений з такими недоліками.

2. оцінка суду

42. Суд нагадує, що відповідно до практики, яка відображає 
принцип належного здійснення правосуддя, судові рішення мають 
в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі 
такого обов’язку можуть різнитися залежно від природи рішення та 
мають оцінюватись у світлі обставин кожної справи (див. рішення 
«Руїз Торійа проти Іспанії» від 9 грудня 1994). Конвенція не гарантує 
захист теоретичних та ілюзорних прав, а гарантує захист прав конк-
ретних та ефективних (рішення «Артіко проти Італії» від 13 травня 
1980). Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження 
сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом 
(див. «Дюлоранс  проти  Франції», п. 34553/97, п. 33, від 21 березня 
2000; «Донадзе проти Грузії», № 74644/01, п.п. 32 et 35, від 7 березня 
2006).

43. У даній справі заявникові довелося доводити в судах, що 
серветку було введено під час операції в Центрі-відповідачеві та за-
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лишено в сечовому міхурі. Тому для вирішення справ такого типу 
медичний експертний висновок, безперечно, має вирішальне зна-
чення (див. «Огусто проти Франції», № 71665/01, п. 50, від 11 січня 
2007; «Мантованеллі проти Франції», рішення від 18 березня 1997). 
У даній справі експертний висновок (див. пункт 19 вище) чітко виз-
начив дві умови для проведення операції на сечовому міхурі без 
застосування серветок. Також стосовно введення серветки в міхур 
висновок встановив баланс імовірностей, що свідчить на користь 
тверджень заявника. Зокрема, згідно з висновком, більш імовірним 
є те, що серветку було введено до сечового міхура під час операції; 
цю ймовірність можна виключати, лише якщо операція проводиться 
без застосування серветок; малоймовірно, що серветка потрапила до 
сечового міхура під час перев’язок удома, за виключенням випадку, 
коли тампонування здійснено з тиском.

44. Суд зазначає, що в справі під час судового засідання бу-
ло обговорено та медичними експертами та судами розглянуто дві 
версії введення серветки, а саме: операційним шляхом та шляхом 
перев’язок вдома. Суд зазначає, що експертний висновок установив 
єдину умову введення серветки під час перев’язок: тампонування 
свища, здійсненого під значним тиском та за допомогою якогось 
предмета. Суд зазначає, що суд заслухав двох лікарів-урологів, які 
лікували заявника в період між двома операціями (див. пункти 
16–18 вище). Ці лікарі, описуючи процедуру перев’язування, не зга-
дали про тампонування. Крім того, вони зазначили, що серветки, 
використовувані для перев’язок, загалом були у формі «панталонів». 
Проте серветка, знайдена в сечовому міхурі заявника, являла собою 
шматок складеної марлі. З цього приводу лікарі підкреслили, що 
серветка була з матеріалу, який використовувався під час хірургіч-
них операцій.

45. Суд зазначає, що у своїх позовних заявах заявник чітко по-
силався на свідчення лікарів, пропонуючи суддям вирішити питан-
ня, чи мало місце тампонування сечового міхура під час перев’язок. 
Проте суди не задовольнили такі вимоги заявника, ні в будь-який 
інший спосіб не прокоментували свідчення лікарів. Проте, щодо 
«введення стороннього тіла в сечовий міхур заявника під час опера-
ції в Центрі…» суди обмежилися констатацією того, «що є інші за-
соби введення стороннього тіла в цей орган, навіть якщо вони є ма-
лоймовірними». Суд вважає, що судові рішення не містять жодного 
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натяку на будь-яку перешкоду, яка перешкоджала судам детальніше 
розглянути справу в напрямі, зазначеному заявником. Зокрема, суди 
не встановили, що експертний медичний висновок є неповним та не 
містить суттєвої інформації.

46. Суд вважає, що довід заявника стосовно відсутності тампо-
нування, який базується на свідченнях лікарів-урологів, був якщо не 
вирішальним, то принаймні дуже важливим для вирішення спору, 
та вимагав, таким чином, особливої й чіткої реакції судів. За відсут-
ності будь-якої реакції на такий аргумент Суд вважає, що українські 
судові органи не забезпечили заявникові право на справедливий су-
довий розгляд в сенсі пункту 1 статті 6 Конвенції.

47. Таким чином, мало місце порушення цього положення.

III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ

48. Посилаючись на тяжкість страждань, спричинених наявніс-
тю стороннього тіла в його організмі, заявник вважає, що його пра-
во на повагу до приватного життя було порушено в тій мірі, що суди, 
з огляду на наявні докази, не встановили винуватця недбалості, про 
яку йдеться, та також він не отримав адекватного відшкодування 
значної шкоди, якої йому було завдано. Він посилався на статтю 8 
Конвенції, яка передбачає:

Стаття 8

«1. Кожен має право на повагу до свого приватного … життя, до…
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього 
права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із за
коном і є необхідним у демократичному… для захисту здоров’я чи мо
ралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

a. щодо прийнятності

49. Суд вважає, що Уряд не надав жодних попередніх зауважень 
щодо цієї скарги. Суд констатує, що скарга не є явно необґрунтова-
ною в контексті пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд не вбачає жодних 
інших підстав для визнання скарги неприйнятною. Тому Суд визнає 
її прийнятною.
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b. щодо сУті

1. Аргументи сторін

a. Уряд

50. Уряд одразу ж наголошує на тому факті, що Центр є приват-
ним медичним закладом, за діяльність якого держава не є відпові-
дальною. Уряд далі зазначає, що матеріали справи не містять жодної 
ознаки того, що шкоди фізичній цілісності заявника було завдано 
в Центрі чи в громадських лікарнях. Уряд нагадує, що ні Центр, ні 
медичні експерти не виключили можливості того, що серветку було 
введено під час перев’язок вдома дружиною заявника, яка не мала 
необхідних медичних навичок. Уряд підкреслює, що дії дружини 
заявника не тягнуть відповідальності держави.

51. Уряд також зазначає, що держава законодавчо запровадила 
систему, яка гарантує рівень відповідного професіоналізму медич-
них закладів та спеціалістів таких закладів. Зокрема, Кримінальний 
кодекс України 1960 року, чинний на момент подій у справі, перед-
бачав кримінальну відповідальність медичного персоналу за недолі-
ки медичної допомоги, що надається особі, стан здоров’я якої є під 
загрозою, та хворому.

52. Уряд зазначає, що суд першої інстанції виявив необхідну 
сумлінність, вимагаючи від органів прокуратури вивчити питання 
можливої кримінальної відповідальності персоналу Центру. Вив-
чивши експертні висновки та свідчення відповідного персоналу, 
прокуратура відмовила в відкритті кримінальної справи. Уряд вва-
жає, що з огляду на це постанова від 17 липня 2001 року є цілком 
мотивованою. Уряд зазначає, що заявник міг оскаржити її до судів, 
проте він не використав цей засіб захисту, що ставить під сумнів 
правдивість його намірів встановити винуватця шкоди, завданої 
йому.

53. На завершення, Уряд зазначає, що з позовом до Центру звер-
нувся саме заявник. Проте на підставі процесуального законодавства 
українські суди не могли вийти за межі скарг та поданих документів, 
та не могли встановити самостійно всіх обставин справи, зокрема, 
справжнього винуватця шкоди, завданої заявникові.

54. Уряд доходить висновку, що держава дотрималась своїх по-
зитивних зобов’язань щодо прав заявника, гарантованих статтею 8 
Конвенції.
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b. Заявник

55. Заявник не погоджується із твердженнями Уряду. Він стверд-
жує, що єдиний захід, вжитий Урядом, а саме направлення судом 
справи до прокуратури, не був ані ефективним, ані достатнім. Він 
не погоджується з твердженням Уряду, що суд виніс рішення у його 
справі, навіть не дочекавшись висновків прокуратури. Він також за-
значає, що органи прокуратури не запросили його дати свідчення, не 
поінформували про прийняте рішення. Заявник зазначає, що, зок-
рема, в постанові від 17 липня 2001 року органи прокуратури неточ-
но навели витяги з експертного медичного висновку, стверджуючи, 
що серветка мала б інкрустуватися за такий тривалий період, тоді як 
експертиза дійшла висновку, що за обставин справи серветка «могла 
б не інкрустуватися». Заявник зазначає, що він не міг оскаржити цю 
ухвалу до судів, оскільки про неї йому не було повідомлено; більше 
того, з огляду на стан його здоров’я, йому було важко брати участь 
в цивільному та кримінальному процесах.

56. Заявник також стверджує, що суди неточно та не в пов-
ній мірі встановили факти у справі, зокрема, обставини введення 
серветки в його організм. Він оскаржує твердження Уряду, за яким 
повноваження судових органів в цьому аспекті є обмеженими. Він 
нагадує, що Цивільний процесуальний кодекс України надає суду 
можливість призначати належного відповідача за власною ініціати-
вою. Таким чином, суди, недвозначно відхиливши вину Центру, не 
встановили особу, відповідальну за шкоду, завдану здоров’ю заяв-
ника. Припускаючи інші можливості введення серветки в його ор-
ганізм, виключаючи операцію в Центрі, суди не розглянули фак-
ти у світлі інших версій, наприклад, вони навіть не допитали його 
дружину, інших свідків з цього приводу. Заявник висловлює своє 
здивування щодо факту, що у своїх зауваженнях Уряд пішов далі 
у своїх висновках, ніж українські суди, звинувачуючи дружину заяв-
ника в такому страшному ускладненні. Він стверджує, що перев’язка 
в його випадку не була складною з технічного боку й не вимагала 
медичної кваліфікації та що лікарі дозволили робити цю маніпуля-
цію вдома.

57. Заявник зазначає, що вимоги законодавства щодо здійснен-
ня медичної діяльності не вважаються достатніми без ефективно-
го контролю в цій галузі, без адекватного розслідування кожного 
випадку завдання медичної шкоди фізичній цілісності з огляду на 
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позитивні зобов’язання держави відповідно до статті 8 Конвенції. 
Заявник стверджує, серед іншого, що Уряд не надав жодної інфор-
мації щодо дотримання Центром законодавчих вимог. Він зазначає 
також, що скарги, які він подав до Державного департаменту з захис-
ту прав споживачів та до Міністерства охорони здоров’я, не призвели 
до жодного конкретного результату.

58. Заявник вважає, що держава не дотрималась своїх позитив-
них зобов’язань, які випливають зі статті 8 Конвенції.

2. оцінка суду

59. Суд наводить свою усталену практику, відповідно до якої фі-
зична цілісність особи безперечно випливає з поняття «особистого 
життя» в сенсі пункту 1 статті 8 (див. рішення «X. та Y. проти Нідер-
ландів» від 26 березня 1985, та «Костелло-Робертс проти Об’єднаного 
Королівства», від 25 березня 1993 року). Отже, будь-яке завдання 
шкоди лікарями, навіть найменше, фізичній цілісності особи тягне 
за собою втручання у право на повагу до приватного життя (див., 
par exemple, «Y.  F.  c.  Turquie», № 24209/94, п. 33, CEDH 2003-IX; 
№ 8278/78, 13.12.79, D.R. 18, С. 154; № 10435/83, 10.12.84, D.R. 40, 
С. 251; № 22398/93, 5.4.95, D.R. 81, С. 61).

60. Вірним є те, що недбалість приватної лікарні, такої як Центр, 
не тягне пряму відповідальність держави відповідно до Конвен-
ції (на відміну від рішення «Гласс проти Об’єднаного Королівства», 
№ 61827/00, п. 71). Суд, отже, повинен дослідити, чи Україна дотри-
малась своїх позитивних зобов’язань за статтею 8 Конвенції.

61. Таким чином, відповідно до права на життя, передбаченого 
статтею 2, та в специфічному контексті медичної недбалості Суд дій-
шов висновку про те, що подібного зобов’язання можна дотриматись, 
якщо юридична система дозволяє зацікавленим особам звертатися до 
судових органів з цивільними позовами окремо або разом із подан-
ням кримінальних позовів з метою встановлення відповідальності 
лікарів, як тих, які працюють у громадському секторі, так і тих, які 
працюють в приватних структурах, якщо у разі необхідності особи 
можуть зазнати відповідного покарання цивільного характеру такого, 
як відшкодування шкоди та публікація рішення у справі (див., mutatis 
mutandis, рішення «Кальвеллі  та  Чігліо  проти  Італії», № 32967/96, 
п.п. 48–51; «Во проти Франції», № 53924/00, п. 89–90; «Биржиковськи 
проти Польщі», № 11562/05, п. 105, від 27 червня 2006).
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62. Спираючись на припущення, що ці принципи також засто-
совні й тоді, коли йдеться про серйозне вторгнення, за подібних об-
ставин, у фізичну цілісність особи, яке перебуває в межах застосу-
вання статті 8, Суд зазначає, що українське законодавство надавало 
заявникові засіб цивільного та кримінального захисту, щоб діяти 
в подібній ситуації. Він мав доступ до судового розгляду, що дозво-
ляв вирішувати питання про відповідальність медичного персоналу 
Центру, який його оперував, та, в крайньому разі, отримати відш-
кодування завданої тілесної шкоди. Ні експертний висновок, ні су-
ди не встановили відповідальність Центру стосовно того факту, що 
стороннє тіло було введено та залишено в організмі заявника. Вір-
ним є те, що (див. пункту 47 вище) суд констатував недосконалість 
такого судового розгляду, що призвело до порушення пункту 1 статті 
6 Конвенції. Ця недосконалість не є проте достатньою, щоб дійти 
висновку про те, що органи української влади не дотримались своїх 
позитивних зобов’язань відповідно до статті 8 Конвенції та що ви-
никає окреме питання з цього приводу.

63. Таким чином, не мало місця порушення цього положення.

IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 
ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ

64. Заявник скаржився на порушення його права на повагу до 
права власності через те, що він не отримав відшкодування шкоди, 
завданої здоров’ю. Він посилався на статтю 1 Першого протоколу:

Стаття 1 Першого протоколу

«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».

a. щодо прийнятності

65. Суд вважає, що Уряд не навів жодних заперечень з приводу 
цієї скарги. Суд вважає, що частина скарги не є явно необґрунтова-
ною в контексті пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд не вбачає жодних 
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інших підстав для визнання скарги неприйнятною. Тому Суд визнає 
її прийнятною.

b. щодо сУті

66. Суд констатує, що ця скарга базується на тих самих фактах, 
які розглядалися з погляду пункту 1 статті 6 та статті 8 Конвенції. 
Суд вважає, що жодної чітко викладеної скарги щодо порушення 
статті 1 Першого протоколу не було надано, відповідно Суд не вва-
жає за необхідне розглядати їх окремо.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

67. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

a. шКодА

68. Заявник вимагає 5 164 грн. (приблизно 865 євро) відшкоду-
вання матеріальної шкоди – вартості його лікування в Центрі. Він 
також зазначає, що після операції в Центрі та через запалення, зу-
мовлене наявністю стороннього тіла в його організмі, він змушений 
був бути прооперований ще декілька разів, а саме: йому було вида-
лено сечовий міхур та одну з нирок. Він стверджує, що вартість цих 
операцій дорівнює приблизно 800 євро, але він не зберіг рахунків. 
Його кілька разів лікували медикаментозно, проте, і в цьому разі 
він не може надати підтверджень.

69. Що стосується моральної шкоди, якої він зазнав, заявник 
вимагає 200 000 грн. (приблизно 33 400 євро). Він стверджує, що він 
зазнав сильного болю, тому йому було прописано морфій від двох 
до чотирьох разів на день. Він зазначає, що після всіх цих опера-
цій він перетворився на інваліда першої групи та втратив працез-
датність. Він втратив свободу руху та потребує постійного догляду. 
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Заявник підкреслив, що його психологічні страждання спричинені 
його соціальною ізоляцією та байдужістю органів влади до його 
проблеми.

70. Уряд вважає, що вимоги заявника є необґрунтованими, ос-
кільки відсутнє остаточне судове рішення, яке б доводило, що Центр 
завдав заявнику будь-яку шкоду. Уряд нагадує, що Суд не повинен 
замінити оцінку фактів національними судами власною оцінкою 
та знову наголошує на тому, що Україна виконала свої позитивні 
зобов’язання щодо цього питання.

71. Суд нагадує, що єдиною підставою для призначення спра-
ведливої сатисфакції є той факт, що компетентні державні органи не 
продемонстрували зазвичай очікуваних в таких ситуаціях зусиль, які 
були б спрямовані на забезпечення заявникові його права на спра-
ведливий судовий розгляд та на проведення ефективного розсліду-
вання щодо шкоди, завданої його фізичній цілісності. Так, оскіль-
ки суми, які вимагає заявник в якості відшкодування матеріальної 
шкоди, ніяким чином прямо не пов’язані з констатованими Судом 
порушеннями, викладеними в пункті 47 вище, Суд відхиляє цю ви-
могу за цим пунктом.

72. Проте, на засадах справедливості, як передбачає стаття 41, 
Суд присуджує заявникові 2 000 євро відшкодування моральної 
шкоди.

b. сУдові витрАти

73. Заявник вимагає також 150 гривень (приблизно 25 євро) 
відшкодування витрат на адвоката під час розгляду його справи 
в національних судах. Він також стверджує, що витратив близько 
400 грн. (приблизно 67 євро) на поїздки, пов’язані з судовим роз-
глядом його справи. Але він не може надати документів, які б це 
підтверджували.

74. У цьому питанні Уряд покладається на розсуд Суду.
75. У відповідності до практики Суду, заявник не може отрима-

ти відшкодування витрат, якщо не доведено, що вони були дійсно 
здійснені, були необхідними та розумними щодо кількості. В даній 
справі, з огляду на наявні матеріали та зазначені критерії, Суд вва-
жає розумним присудити заявникові 90 євро відшкодування судових 
витрат під час розгляду його справи в національному суді.
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C. пеня

76. 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 прийнятною заяву в частині скарг на порушення 
пункту 1 статті 6 (справедливий судовий розгляд), статті 8 Конвен-
ції та статті 1 Першого протоколу, а решту заяви неприйнятною;

2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що не було порушено статтю 8 Конвенції;
4. Постановляє, що немає необхідності розглядати скарги щодо 

порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції;
5. Постановляє, що:

(a) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач 
має виплатити заявникові відшкодування моральної шкоди 2000 
(дві тисячі) євро, а також 90 (дев’яносто) євро відшкодування судо-
вих витрат. Цю суму має бути конвертовано в українські гривні за 
курсом на день здійснення платежу, плюс суму будь-якого податку, 
який може бути стягнуто з заявника;

(b) 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 сатисфакції.
Учинено французькою мовою і повідомлено в письмовій формі 

15 листопада 2007 року згідно з пунктами 2 і 3 правила 77 Регламен-
ту 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 «БОЧАН ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 7577/02)

Рішення

Страсбург 
3 травня 2007 року

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

У справі «Бочан 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 M. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
п. Дж. Боррего Боррего,



БОЧаН прОтИ УКраїНИ

�43

пані Р. Ягер,
п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 3 квітня 2007 року, 

виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою (№ 7577/02), поданою проти Ук-
раїни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод (далі – Конвенція) громадянкою 
України, пані Марією Іванівною Бочан (далі – заявниця), 17 липня 
2001 року.

2. Заявницю представляв її син п. І. Бочан, адвокат, який прак-
тикує в місті Тернополі. Уряд України (далі – Уряд) був представле-
ний його уповноваженими – п. Ю. Зайцевим та пані І. Шевчук.

3. 20 січня 2006 року Суд вирішив направити заяву на комуні-
кацію Уряду. Відповідно до положень пункту 3 статті 29 Конвенції, 
Суд вирішив розглядати питання щодо прийнятності та суті заяви 
одночасно. Він також вирішив відповідно до правила 41 Регламенту 
суду, надати першочерговість розгляду цієї заяви.

ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявниця 1917 року народження та проживає в місті Терно-
полі, Україна.

А. попередні обстАвини спрАви

5. У 1989 році чоловік і син заявниці, п. Б.П. та п. Б.І., стали 
членами будівельно-ремонтного кооперативного підприємства «Ко-
оператор» (далі – кооператив). 22 травня 1990 року Тернопільський 
міський виконавчий комітет (далі – виконавчий комітет) виділив 
кооперативу дві земельні ділянки в місті Тернополі під будівницт-
во трьох будинків. Рішенням від 14 листопада 1990 року виконав-
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чий комітет передав частину ділянки чоловікові та сину заявниці 
для будівництва двоквартирного будинку. 27 листопада 1990 року 
на загальних зборах кооперативу було ухвалено рішення, подібне 
до рішення виконавчого комітету від 14 листопада 1990 року. Не-
визначеної дати виконавчий комітет повернув кооперативу земельну 
ділянку, яка була надана п. Б.П та п. Б.І.

6. 2 грудня 1991 року на загальних зборах кооперативу, на яких 
головував п. Б.І., було вирішено припинити діяльність кооперативу. 
Також було вирішено розподілити майно кооперативу між його члена-
ми. Зокрема, п. Б.П. було надано ліву частину будинку, та п. Б.І. було 
надано праву частину будинку. Як було пізніше встановлено націо-
нальними судами, в 1991 році існував тільки фундамент майбутнього 
будинку. В 1991 році кооператив закрив свій банківський рахунок. Дер-
жавну реєстрацію кооперативу було скасовано у вересні 1995 року.

7. Будинок було збудовано восени 1994 року.
8. Між 1995 та 1997 роками п. Б.П. безуспішно подавав до Тер-

нопільської міської ради (далі – міська рада) численні заяви, вима-
гаючи, щоб міська рада надала йому право на користування земель-
ною ділянкою, на якій був збудований будинок.

9. 17 лютого 1997 року п. Б.П. помер. Заявниця успадкувала всю 
його власність.

10. 8 квітня 1997 року міська рада надала п. Б.І. право користу-
вання земельною ділянкою, на якій була збудована права частина 
будинку.

11. У червні 1997 року заявниця звернулась до Тернопільського 
міського суду з адміністративною скаргою на те, що міська рада не 
розглядала її вимогу про надання права користування земельною ді-
лянкою, на якій збудована ліва частина будинку. 9 липня 1997 року 
суд виніс рішення на користь заявниці і призначив розглянути по 
суті вимогу заявниці на наступній сесії міської ради.

12. 23 липня 1997 року міська рада надала панові М. право ко-
ристування земельною ділянкою, на якій була збудована ліва части-
на будинку, для подальшого будівництва.

b. КримінАльне провАдження

13. У 1996 році п. М. звернувся зі скаргою до Тернопільської об-
ласної прокуратури на п. Б.І., звинувачуючи останнього в шахрайст-
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ві. Пан М. стверджував, що п. Б.І. незаконно намагається заволодіти 
лівою частиною будинку, яку п. М. купив у нього відповідно до уго-
ди про купівлю-продаж від 18 березня 1993 року. 9 липня 1996 року 
прокуратура порушила кримінальну справу щодо п. Б.І.

14. У 1997 році п. Б.І. звернувся до Тернопільського обласного 
управління Служби безпеки України зі скаргою, звинувачуючи п. М. 
в шахрайстві. Пан Б.І. стверджував, що п. М. підробив офіційні до-
кументи щодо лівої частини будинку з метою стати його власником. 
13 березня 1997 року обласне управління СБУ порушило криміналь-
ну справу щодо п. М.

15. 25 травня 1997 року обидві кримінальні справи були об’єднані. 
15 липня 1997 року Тернопільське міське управління Міністерства 
внутрішніх справ України закрило кримінальну справу у зв’язку 
з відсутністю складу злочину в діях п. Б.І. та п. М. Працівники 
міліції встановили, що п. М. не був членом кооперативу в 1991 році. 
Вони також встановили, що існувало дві різні копії рішення загаль-
них зборів кооперативу від 2 грудня 1991 року, одна з яких підтверд-
жувала членство п. М. і містила його ім’я замість імені п. Б.П. Ім’я 
п. Б.П. було в іншій копії цього рішення. Працівники правоохорон-
них органів вважали, що факт існування двох різних копій рішення 
не мав значення, оскільки жодна з копій не була завірена нотаріально 
в установленому законом порядку. Вони також встановили, що згідно 
з результатами експертизи угоди купівлі-продажу від 18 березня 1993 
року угода була підроблена шляхом поєднання двох надрукованих 
текстів. Працівники правоохоронних органів також встановили, що 
угода не має юридичної сили, оскільки вона не завірена ні нотаріаль-
но, ні кооперативом.

C. перше цивільне провАдження

16. У липні 1997 року заявниця звернулася до Тернопільського 
міського суду з позовом до міської ради, вимагаючи скасувати рі-
шення останньої від 23 липня 1997 року про надання п. М. права 
користування земельною ділянкою, на якій була збудована ліва час-
тина будинку. Вона також вимагала, щоб суд зобов’язав міську раду 
надати їй право користування земельною ділянкою під лівою части-
ною будинку безстроково. Заявницю в провадженні представляв її 
син – п. Б.І. Пан М. брав участь у провадженні як третя особа.
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17. У ході розгляду справи заявниця стверджувала, що її помер-
лий чоловік був власником лівої частини будинку, який був збудова-
ний на спірній земельній ділянці, оскільки ця частини будинку була 
йому надана згідно з рішенням кооперативу від 2 грудня 1991 року. 
Після смерті чоловіка вона успадкувала його майно, у тому числі 
ліву частину будинку. Будівельні роботи були проведені за її кошти 
та її чоловіка. Вона також стверджувала, що, незважаючи на те, що 
її син спочатку погодився продати частину будинку панові М., ос-
танній відмовився виплатити суму, про яку вони домовились. Таким 
чином, ліва частина будинку не була продана панові М.

18. Пан М., в свою чергу, стверджував, що в 1993 році він прид-
бав у п. Б.І. фундамент лівої частини будинку і деякі будівельні ма-
теріали, які формально належали п. Б.П. Пан М. також стверджував, 
що вони домовились про те, що п. Б.І. закінчить будівельні роботи. 
Останній цього не зробив, тому п. М. побудував ліву частину будин-
ку за власні кошти. Між 1993 та 1994 роками п. М. виплатив п. Б.І. 
приблизно 10 000 доларів1 частинами. Таким чином п. М. відмовив-
ся виплатити п. Б.І. більшу суму, оскільки він закінчив будівельні 
роботи сам. Пан М. надав копії двох документів, датованих 20 січня 
1995 року, відповідно до яких п. Б.І. отримав від п. М. 1 550 000 000 
карбованців (колишня валюта в Україні до вересня 1996 року) за 
ліву частину будинку та що п. М. побудував цю частину будинку 
й відшкодував гроші, які п. Б.І. заплатив за будівельні матеріали. 
Пан М. стверджував, що п. Б.І. підписав ці документи як голова 
кооперативу.

19. Заявниця у відповідь зазначила, що документи, надані па-
ном М. на підтвердження того, що він побудував будинок і купив 
його, включаючи угоду від 1993 року, були підроблені. Посилаючись 
на загальне тлумачення відповідного національного законодавства, 
наданого Пленумом Верховного Суду України, вона також стверд-
жувала, що навіть якщо п. М. брав участь у будівництві лівої час-
тини будинку, він не може, ґрунтуючись на цьому, вимагати надати 
йому право власності на це майно.

20. Міська рада стверджувала, що її рішення від 23 липня 1997 
року було законним, оскільки п. М. надав їм документи, які під-
тверджували, що він збудував ліву частину будинку.

1 Приблизно 7 860 євро.
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21. 27 серпня 1997 року Тернопільський міський суд задоволь-
нив позов заявниці та скасував рішення міської ради від 23 липня 
1997 року. Він також зобов’язав міську раду надати заявниці пра-
во безстрокового користування спірною земельною ділянкою. Суд 
встановив, що п. М. не може набути це право, оскільки він не був 
членом кооперативу і в нотаріальному реєстрі відсутня інформація 
про те, що кооператив передав йому цю земельну ділянку.

22. Міська рада оскаржила це рішення.
23. 29 вересня 1997 року Тернопільський обласний суд повідо-

мив Верховний Суд України (далі – ВСУ) про клопотання міської 
ради передати справу до іншого суду. Міська рада стверджувала, що 
син заявниці є членом сім’ї одного з суддів Тернопільського облас-
ного суду. 7 жовтня 1997 року ВСУ змінив територіальну підсудність 
справи та направив апеляційну скаргу на рішення суду першої ін-
станції до Хмельницького обласного суду замість Тернопільського 
обласного суду. Заявницю не було повідомлено ні про клопотання 
міської ради, ні про ухвалу ВСУ про зміну підсудності.

24. 20 листопада 1997 року Хмельницький обласний суд зали-
шив рішення від 27 серпня 1997 року без змін.

25. 10 квітня 1998 року заступник прокурора Хмельницької 
області подав протест до президії Хмельницького обласного суду, 
вимагаючи відкрити провадження в порядку нагляду в справі заяв-
ниці. 27 квітня 1998 року президія Хмельницького обласного суду 
задовольнила протест, скасувала рішення від 27 серпня та 20 листо-
пада 1997 року й направила справу на новий розгляд до Тернопіль-
ського міського суду. В ухвалі зазначалося, що суди не розглянули 
всі обставини справи. Зокрема вони не звернули увагу на угоду про 
купівлю-продаж від 1993 року та факт отримання грошей, виплаче-
них п. М. згідно з цією угодою. Президія підкреслила, що в матеріа-
лах справи відсутні докази того, що п. Б.П. був членом кооперативу. 
Вона також зазначила про відсутність будівництва на час, коли ко-
оператив вирішив передати частину будинку п. Б.П. Більше того, 
сторони не надали жодного документального підтвердження своїх 
вимог щодо права власності.

26. 22 червня 1998 року ВСУ ухвалив передати справу з Тер-
нопільського міського суду до Хмельницького обласного суду, ос-
танній має визначити суд першої інстанції, який буде розглядати 
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справу. За інформацією Уряду Тернопільський міський суд не вико-
нав вказівку ВСУ й справу не передав.

27. 3 липня 1998 року Тернопільський міський суд задовольнив 
позов заявниці. 25 серпня 1998 року Тернопільський обласний суд 
залишив без змін рішення суду першої інстанції. Суди двох інстан-
цій зробили висновок, що було достатньо доказів того, що п. Б.П. 
був членом кооперативу. Цей факт був встановлений Тернопільським 
міським судом у його рішенні від 9 липня 1997 року, яке не було ос-
каржене і набрало чинності, відповідно заявниця не може нести від-
повідальність за відсутність інших документів, які б підтверджували 
членство її померлого чоловіка. Суди також встановили, що рішення 
загальних зборів кооперативу від 2 грудня 1991 року насправді пере-
дбачало передачу певних об’єктів, розміщених на спірній земельній 
ділянці, а саме, фундаменту та деяких будівельних матеріалів, що 
помилково були визначені як будинок. Беручи до уваги угоду про 
купівлю-продаж від 1993 року, суди встановили, що п. Б.І. не мав 
права продавати ліву частину будинку, незважаючи на те, чи діяв 
він як голова кооперативу, чи як приватна особа. Вони також по-
силались на висновки МВС від 15 липня 1997 року про підробку 
угоди. Суди також встановили, що документи, надані п. М., зокрема 
копія рішення загальних зборів кооперативу від 2 грудня 1991 року, 
яка підтверджувала його членство і надання йому лівої частини бу-
динку, а також квитанції про витрати на будівництво, є недійсними. 
У будь-якому разі, участь у витратах на будівництво не може бути 
достатньою умовою вимоги щодо права власності.

28. 12 жовтня 1998 року заступник голови ВСУ звернувся до 
Тернопільського міського суду з вказівкою передати справу до ВСУ 
для перегляду її в порядку нагляду. Він також повідомив Тернопіль-
ський міський суд і п. М. про зупинення виконання рішення від 
3 липня 1998 року.

29. 22 грудня 1998 року заступник голови ВСУ подав протест 
до Судової палати у цивільних справах, вимагаючи відкриття про-
вадження в порядку нагляду у справі заявниці. 24 березня 1999 року 
колегія з трьох суддів ВСУ задовольнила протест, скасувала рішення 
від 3 липня та 25 серпня 1998 року і направила справу на новий роз-
гляд. Вона стверджувала, що відсутні докази того, що ліва частина 
будинку належала кооперативу чи п. Б.П. Більше того, була відсутня 
інформація про те, чи був останній членом кооперативу. Суди ниж-
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чих інстанцій не перевірили, чи був будинок збудований п. Б.П, згід-
но з відповідним законодавством. Колегія також встановила, що суд 
першої інстанції не взяв до уваги письмові свідчення осіб, які брали 
участь в будівництві будинку. Колегія підкреслила, що її висновки 
мають бути враховані в новому розгляді справи.

30. 25 серпня 1999 року Тернопільський міський суд задоволь-
нив позов заявниці. Суд у значній частині повторив свої висновки, 
зазначені в рішенні від 3 липня 1998 року. Він також зазначив, що 
кооператив був власником будь-якого будівельного об’єкту на спір-
ній ділянці до того, як він передав право на ці об’єкти своїм членам, 
включаючи п. Б.П. 28 вересня 1999 року Тернопільський обласний 
суд залишив чинним рішення від 25 серпня 1999 року.

31. 6 червня 2000 року заступник голови ВСУ подав протест до 
Судової палати у цивільних справах, вимагаючи знову ініціювати 
провадження в порядку нагляду у справі заявниці. 5 липня 2000 ро-
ку колегія з трьох суддів ВСУ задовольнила протест, скасували рі-
шення від 25 серпня та 28 вересня 1999 року і направили справу на 
новий розгляд. Вона стверджувала, що суди нижчих інстанцій не 
взяли до уваги вказівки, зазначені в її ухвалі від 24 березня 1999 ро-
ку. Колегія знову зазначила, що суд першої інстанції не перевірив, 
чи був кооператив власником спірних об’єктів; чи був кооператив 
взагалі ліквідований і якщо так, то коли він був ліквідований; чи 
мав кооператив дозвіл на будівництво; також суд не встановив, хто 
насправді побудував спірну частину будинку. Колегія встановила, 
що кооператив не мав повноважень для передачі землі третім особам 
і його члени не мали права на спорудження будинків на цій зем-
лі. Насамкінець, колегія встановила, що п. М. насправді отримав 
спірну земельну ділянку, а також усі документи щодо лівої частини 
будинку, які фактично залишалися в його власності.

32. 9 жовтня 2000 року ВСУ, задовольнивши клопотання п. М., 
зобов’язав Хмельницький обласний суд направити справу до одного 
з судів першої інстанції в Хмельницькій області. 1 листопада 2000 ро-
ку обласний суд передав справу до Чемеровецького міського суду.

33. У листопаді 2000 року п. М. подав зустрічний позов, вимага-
ючи визнати його право власності на ліву частину будинку.

34. 19 січня 2001 року Чемеровецький міський суд виніс рішен-
ня на користь п. М. і відхилив позов заявниці. Він стверджував, що 
п. М. законно придбав фундамент лівої частини будинку й самостій-
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но закінчив будівництво, що було підтверджено доказами, які були 
дослідженні під час провадження. Зокрема суд встановив, що угода 
від 1993 року мала юридичну силу, оскільки вона була підписана 
працівником правоохоронних органів у квартирі п. М. в 1997 році, 
і два документи від 20 січня 1995 року також мали юридичну си-
лу відповідно до висновків експертизи. Суд далі взяв до уваги но-
таріально засвідчені заяви 16 свідків, які брали участь у будівельних 
роботах, та п. Д., якого було заслухано як свідка та який підтвердив, 
що п. М. збудував ліву частину будинку за власний рахунок. Суд 
також посилався на лист від 28 лютого 1996 року, наданий п. М., 
у якому Тернопільська обласна прокуратура стверджувала, що від-
повідно до висновків перевірки у справі ліва частина будинку була 
збудована п. М. Суд також встановив, що п. М. фактично володіє 
цією частиною будинку, оскільки він оплачував усі комунальні пос-
луги. Суд відмовився прийняти як докази копії квитанцій про при-
дбання будівельних матеріалів, надані заявницею, у зв’язку з тим, 
що неможливо встановити, чи справді ці будівельні матеріали були 
використані для будівництва лівої частини будинку.

35. 16 лютого 2001 року заявниця звернулася з клопотанням 
до ВСУ передати справу до іншого суду у зв’язку з тим, що їй буде 
складно брати участь у слуханнях у Чемеровецькому міському суді, 
беручи до уваги її вік і стан здоров’я, з одного боку, і відстань між 
місцем проживання і місцем проведення слухань, – з іншого. 25 
лютого 2001 року ВСУ відхилив її клопотання.

36. 1 березня 2001 року Хмельницький обласний суд залишив 
без змін рішення від 19 січня 2001 року. Суд також встановив, що 
п. Б.П. не був членом кооперативу, оскільки відсутні документи, які 
б доводили його членство, крім того він проживав в іншому місці.

37. У ході проваджень у Чемеровецькому міському суді та в Хмель-
ницькому обласному суді заявниця зверталася з клопотанням про 
виклик у судове засідання свідків, на письмові свідчення яких по-
силався п. М., щоб довести, що він збудував ліву частину будинку. 
Вона стверджувала, що ці свідчення підроблені і дехто зі свідків може 
підтвердити її твердження про те, що деякі будівельні роботи були 
проведені за її кошти та кошти її покійного чоловіка. Суди не відреа-
гували на це клопотання.

38. У вересні 2001 року заявниця звернулася з касаційною скар-
гою на рішення від 19 січня та 1 травня 2001 року відповідно до 
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нової процедури касаційного оскарження. Вона скаржилась на не-
вірну оцінку доказів судами. Заявниця також стверджувала, що суди 
відмовилися викликати свідків, на письмові зауваження яких вони 
посилались у своїх рішеннях. Вона стверджувала, що ні вона, ні її 
представник не мали змоги допитати цих свідків.

39. 22 серпня 2002 року Судова палата у цивільних справах роз-
глянула по суті касаційну скаргу заявниці й залишила її без задо-
волення. ВСУ встановив, що п. М. законно придбав частину фун-
даменту будинку та має законні підстави користуватися земельною 
ділянкою, на якій збудована ліва частина будинку. Суд також вста-
новив, що письмові свідчення свідків, які підтверджують, що п. М. 
закінчив будівництво, були на законних підставах досліджені та 
враховані під час розгляду справи.

d. дрУге провАдження

40. У 2002 році заявниця і п. Б.І. звернулися до Тернопільсько-
го міського суду з іншим позовом до п. М., двох інших членів сім’ї 
п. М. та Тернопільської міської ради, вимагаючи анулювати свідоц-
тво права власності на будинок п. М. Заявниця та п. Б.І. також ви-
магали анулювати деякі інші офіційні документи, у яких зазнача-
лось, що п. М. збудував частину будинку.

41. 12 листопада 2002 року суд відмовив у задоволені позову за-
явниці та п. Б.І. 4 лютого 2003 року та 26 травня 2004 року відповід-
но Тернопільський обласний апеляційний суд та Верховний Суд Ук-
раїни залишили без змін рішення суду першої інстанції.

42. Відповідно до тверджень заявниці суди, які розглядали її 
другу скаргу, ґрунтувалися на висновках Чемеровецького міського 
суду, Хмельницького обласного суду та ВСУ, які були зроблені під 
час першого цивільного провадження (див. п.п. 36 та 39 вище).

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

А. цивільний процесУАльний КодеКс від 1963 роКУ (дАлі – КодеКс) 
(втрАтив чинність З 1 вересня 2005 роКУ)

43. Відповідно до пункту 1 статті 133 Кодексу голова ВСУ, його 
заступники, а також голови обласних судів мають право передати 
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справу на розгляд з одного суду до іншого за клопотанням сторін 
та інших осіб, які беруть участь у справі, за заявою прокурора або 
з власної ініціативи. Пункт 2 статті 133 передбачає, що суд, у про-
вадженні якого знаходиться справа, може передати її на розгляд ін-
шого суду, (а) якщо суд визнає, що даний позов можна зручніше ви-
рішити в суді, юрисдикція якого поширюється за місце проведення 
найголовніших дій у справі, або в іншому суді, а не в суді, обраному 
позивачем; (б) якщо є прохання відповідача, місце проживання яко-
го не було відоме, про передачу справи до суду, юрисдикція якого 
поширюється за місцем його дійсного проживання та буде визнана 
такою, що заслуговує задоволення. Ніякої ухвали про передачу спра-
ви не було винесено.

44. Відповідно до статті 135 Кодексу справа, надіслана з одно-
го суду до іншого в порядку, передбаченому статтею 133, має бути 
прийнята до розгляду судом, якому вона надіслана. Суперечки між 
судами про підсудність не допускаються.

45. Відповідно до статті 327 рішення, ухвали й постанови суду 
можуть бути переглянуті в порядку судового нагляду.

46. Згідно із статтею 337 суд, що розглядає справу в порядку на-
гляду, має право:

a) залишити рішення, ухвалу, постанову без змін, а протест – 
без задоволення;

b) скасувати рішення, ухвалу або постанову повністю чи час-
тково і направити справу на новий розгляд до суду першої або каса-
ційної інстанції;

c) скасувати рішення, ухвалу або постанову повністю чи част-
ково і закрити провадження у справі або ж залишити заяву без роз-
гляду;

d) залишити в силі одне з раніше постановлених у справі рі-
шень, одну з ухвал чи постанов;

e) змінити рішення, ухвалу чи постанову або постановити 
нове рішення, не передаючи справи на новий розгляд, якщо у 
справі не вимагається збирання або додаткової перевірки доказів, 
обставини справи встановлені судом першої інстанції повно і пра-
вильно, але допущено помилку в застосуванні норм матеріального 
права.

47. Стаття 341 передбачає, що вказівки суду, що розглядає спра-
ву в порядку судового нагляду, викладені в ухвалі або постанові, 
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є обов’язковими для суду, що заново розглядає дану справу. Ці вказів-
ки обов’язкові в межах, передбачених статтею 319 цього Кодексу. Від-
повідно до пункту 2 цього положення суд, що розглядає справу в ка-
саційному порядку, не має права встановлювати обставини, що не 
були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати наперед 
питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних 
доказів над іншими, а також про те, яка має бути застосована норма 
матеріального права і яке рішення має бути внесене при новому роз-
гляді справи.

b. цивільний процесУАльний КодеКс 
від 2004 роКУ (дАлі – новий КодеКс) 

(нАбУв чинності З 1 вересня 2005 роКУ)

48. Відповідно до статті 353 нового Кодексу сторони, що беруть 
участь у справі, мають право оскаржити до ВСУ судові рішення 
у зв’язку з винятковими обставинами після їх перегляду в касацій-
ному порядку.

49. Відповідно до статті 354 судові рішення в цивільних спра-
вах можуть бути переглянуті у зв’язку з винятковими обставинами, 
якщо вони оскаржені з мотивів визнання судового рішення міжна-
родною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, та-
ким, що порушує міжнародні зобов’язання України.

50. Статті 356 та 357 передбачають, що така скарга розглядається 
колегією суддів Судової палати у цивільних справах ВСУ за наяв-
ності не менш як двох третин її чисельності відповідно до правил 
касаційного провадження.

51. Згідно зі статтею 334 колегія має право:
а) відхилити касаційну скаргу;
b) скасувати повністю або частково оскаржуваного судового 

рішення й направити справу на новий розгляд до суду першої або 
апеляційної інстанції;

c) скасувати оскаржуване рішення суду апеляційної інстан-
ції й залишити в силі судове рішення, що було помилково скасо-
вано;

e) скасувати судові рішення й закрити провадження;
f) змінити рішення або винести рішення по суті справи.

Рішення колегії є остаточними.
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C. ЗАКон УКрАїни «про виКонАння рішень 
тА ЗАстосУвАння прАКтиКи ЄвропейсьКого сУдУ 

З прАв людини» від 3 лютого 2006 роКУ 
(дАлі – ЗАКон)

52. Відповідні частини закону передбачають таке:

«Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком дер
жави виконати рішення Європейського суду з прав людини у справах 
проти України; з необхідністю усунення причин порушення Україною 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і прото
колів до неї; із впровадженням в українське судочинство та адміністра
тивну практику європейських стандартів прав людини; зі створенням 
передумов для зменшення кількості заяв до Європейського суду з прав 
людини проти України».

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
…
Конвенція – Конвенція про захист прав людини та основоположних 
свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов’язковість яких нада
но Верховною Радою України;
Суд – Європейський суд з прав людини;
…
Стягувач – а) заявник до Європейського суду з прав людини у справі 
проти України, на користь якого постановлено рішенням Європейсько
го суду з прав людини або з яким досягнуто дружнього врегулювання, 
чи його представник, або його правонаступник…
Виконання Рішення – а) виплата Стягувачеві відшкодування та вжиття 
додаткових заходів індивідуального характеру; б) вжиття заходів за
гального характеру;
…

Стаття 10. Додаткові заходи індивідуального характеру

1. З метою забезпечення відновлення порушених прав Стягувача, крім 
виплати відшкодування, вживаються додаткові заходи індивідуального 
характеру.
2. Додатковими заходами індивідуального характеру є:



БОЧаН прОтИ УКраїНИ

�55

а) відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього юри
дичного стану, який Стягувач мав до порушення Конвенції (restitutio 
in integrum);

…
3. Відновлення попереднього юридичного стану Стягувача здійснюєть
ся, зокрема, шляхом:

а) повторного розгляду справи судом, включаючи відновлення про
вадження у справі;
б) повторного розгляду справи адміністративним органом.

Стаття 11. Дії Органу представництва щодо вжиття 
додаткових заходів індивідуального характеру

1. Протягом трьох днів від дня одержання повідомлення про набуття 
Рішенням статусу остаточного Орган представництва:

а) надсилає Стягувачеві повідомлення з роз’ясненням його права по
рушити провадження про перегляд справи та/або про його право на 
відновлення провадження відповідно до чинного законодавства…

ПРАВО

І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 

СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

А. сКАрги щодо неспрАведливості провАдження, 
відсУтності беЗсторонності тА неЗАлежності

53. Заявниця скаржилась відповідно до пункту 1 статті 6 Кон-
венції на результат та несправедливість першого цивільного провад-
ження, стверджуючи, що суди не були незалежними та безсторонні-
ми. Зокрема вона скаржилась на те, що Чемеровецький міський суд 
та Хмельницький обласний суд, які розглядали її справу, відповідно 
19 січня та 1 березня 2001 року, винесли свої рішення під тиском 
ВСУ, який, у свою чергу, був зацікавлений в певному результаті роз-
гляду справи. Вона також стверджувала, що суди не обґрунтували 
належним чином свої рішення, не дозволили їй викликати в судове 
засідання свідків, на письмових свідченнях яких ґрунтувалися ви-
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несені рішення. Пункт 1 статті 6 Конвенції у відповідній частині 
передбачає таке:

…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 і обов’язків 
цивільного характеру…

54. Заявниця також скаржилась на те, що вона не мала ефек-
тивного доступу до національних засобів захисту, оскільки її справа 
розглядалася судами, що знаходилися дуже далеко від її місця про-
живання. Вона посилалась на статтю 13 та 17 Конвенції, які перед-
бачають таке:

Стаття 13

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

Стаття 17

Жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитись як таке, що надає 
будьякій державі, групі чи особі право займатися будьякою діяльніс
тю або вчиняти будьяку дію, спрямовану на скасування будьяких прав 
і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх обмеження в більшому 
обсязі, ніж це передбачено в Конвенції.

55. Суд зазначає, що скарги заявниці відповідно до статей 13 
та 17 Конвенції мають такий же характер як і скарга на несправед-
ливість розгляду справи і, таким чином, мають бути розглянуті від-
повідно до пункту 1 статті 6 Конвенції.

1. щодо прийнятності

56. Суд зазначає, що Уряд не надав зауважень щодо прийнят-
ності зазначених вище скарг.

57. Суд доходить висновку, що ця частина заяви стосується важ-
ливих питань фактів і права за Конвенцією, визначення яких ви-



БОЧаН прОтИ УКраїНИ

�57

магає розгляду справи по суті. Він не вбачає підстав для визнання 
заяви неприйнятною

2. щодо суті

а. Доводи сторін

58. Уряд стверджував, що розгляд справи заявниці був спра-
ведливим. Зокрема, Уряд зазначив, що суди, які розглядали справу 
заявниці, були незалежними та безсторонніми, заявницю не було 
поставлено в значно несприятливі умови порівняно з умовами опо-
нента, незважаючи на той факт, що ВСУ ані з’ясував думку заявниці 
щодо зміни територіальної підсудності її справи, ані надав обґрун-
тування такої зміни. Уряд стверджував, що якщо суди передають 
справу з власної ініціативи або на вимогу прокурора, вони можуть 
попередньо не радитись зі сторонами та не обґрунтувати своє рішен-
ня. Уряд також стверджував, що справу було передано до суду, який 
не мав територіальної підсудності у справі у зв’язку з тим, що син 
заявниці був членом сім’ї одного із суддів Тернопільського міського 
суду.

59. Заявниця не погодилась. Вона стверджувала, що ВСУ змінив 
територіальну підсудність її справи для винесення такого рішення, 
яке б ґрунтувалося на фактах, встановлених ВСУ та яке було на ко-
ристь іншої сторони у справі. Вона також наголосила, що той факт, 
що їй не повідомили про причини зміни територіальної підсудності 
справи, доводить її вище вказані б твердження. Заявниця не надала 
зауважень щодо того, чи мав її син родинні зв’язки з суддею облас-
ного суду, але стверджувала, що вона особисто не має родичів серед 
працівників цього суду.

б. Оцінка Суду

60. Суд вважає, що відповідно до обставин справи, він має виз-
начити, чи оскаржуване провадження в українських судах в цілому 
сумісне з правом заявниці на справедливий розгляд справи неза-
лежним і безстороннім судом у значенні пункту 1 статті 6 Конвенції.

61. Суд перш за все нагадує, що судова система, в якій можли-
во скасувати судове рішення, що стало остаточним і обов’язковим, 
судом вищої інстанції через протест, унесений суб’єктом владних 
повноважень, несумісне з принципом юридичної визначеності, який 
є одним з фундаментальних елементів верховенства права в значен-



справи, які стосуються права на справедливий суд

�58

ні пункту 1 статті 6 Конвенції (див. рішення «Брумареску порти Ру-
мунії», № 28342/95, п. 61, ECHR 1999-VII, рішення «Совтрансавто 
Холдінг проти України», № 48553/99, п. 72, ECHR 2002-VII та рішен-
ня «Рябих проти Росії», № 52854/99, п. 66, від 24 липня 2003 року).

62. Суд зазначає, що справа заявниці переглядалась тричі внаслі-
док винесення заступником прокурора Хмельницької області та за-
ступником голови ВСУ протестів – у загальній кількості шість пос-
лідовних рішень судів першої та другої інстанцій.

63. Однак, скасування остаточного рішення є одноразовою дією, 
яка не створює тривалої ситуації, навіть якщо таке скасування має 
наслідком повернення справи на новий розгляд, що й мало місце 
у справі заявниці (див., mutatis  mutandis, «Волощук  проти  України» 
(ухвала), № 51394/99, від 14 жовтня 2003 року та «Сардін проти Росії» 
(ухвала), № 69582/01, ECHR 2004-II). Суд зазначає, що ухвали, які 
стали результатом розгляду протестів у порядку нагляду у справі за-
явниці, були винесені 27 квітня 1998 року, 24 березня 1999 року та 5 
липня 2000 року відповідно – більше як за шість місяців до подан-
ня заяви до Суду (17 липня 2001 року). Таким чином, відповідно до 
пункту 1 статті 35 Конвенції, Суд не може розглядати це питання 
по суті.

64. Суд зазначає, що твердження заявниці в основному стосу-
ються чотирьох питань, а саме:

(а) чи були суди, що розглядали справу заявниці, незалежни-
ми та безсторонніми;

(b) чи перешкоджав розгляд справи саме Чемеровецький місь-
кий суд та Хмельницький обласний суд участі заявниці в судових 
засіданнях;

(c) чи було дотримано принципу рівності сторін, беручи до 
уваги те, що національні суди не допитали свідків, письмові свід-
чення яких суд прийняв як докази; та

(d) чи були рішення Чемеровецького міського суду від 19 січня 
2001 року, Хмельницького обласного суду від 1 березня 2001 року та 
ВСУ від 22 серпня 2002 року достатньо обґрунтованими.

65. Щодо першого питання, Суд повторює, щоб установити, чи 
може суд вважатися «незалежним» відповідно до статті 6 §1, необ-
хідно зокрема звернути увагу на спосіб призначення його членів та 
строки їхніх повноважень, існування гарантій проти зовнішнього 
тиску й наявність зовнішніх ознак незалежності (див., серед багать-
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ох інших джерел, «Фіндлей проти Об’єднаного Королівства», рішення 
від 25 лютого 1997 року, Reports 1997-I, С. 281, п. 73).

66. Суд далі нагадує, що «безсторонність», у сенсі статті 6 §1, 
має визначатися відповідно до суб’єктивного критерію, на підставі 
особистих переконань та поведінки конкретного судді в конкретній 
справі – тобто, жоден із членів суду не має проявляти будь-якої осо-
бистої прихильності чи упередження, та об’єктивного критерію – 
тобто, чи були в судді достатні гарантії для того, щоб виключити 
будь-які легітимні сумніви з цього приводу (див., серед багатьох ін-
ших джерел, «Булут проти Австрії», рішення від 22 лютого 1996 ро-
ку, Reports 1996-II, С. 356, п. 31 та «Томан проти Швейцарії», рішення 
від 10 червня 1996 року, Reports 1996-III, С. 825, п. 30). Відповідно 
до об’єктивного критерію має бути визначено, чи наявні факти, що 
породжують сумніви щодо відсутності безсторонності судів, та мо-
жуть бути перевірені. У цьому зв’язку навіть зовнішні ознаки мають 
певне значення. Ключовим питанням є питання довіри, яку суди 
в демократичному суспільстві мають вселяти суспільству і, перш за 
все, сторонам у процесі.

67. Суд зазначає, що заявниця не скаржилась на відсутність осо-
бистої безсторонності суддів, які брали участь у розгляді її справи. 
З іншого боку, вона стверджувала, що поєднання різних чинників 
викликають сумніви щодо незалежності та безсторонності суддів 
ВСУ та суддів, яким справа була передана 9 жовтня 2000 року. Зок-
рема, цими чинниками були: зміна територіальної підсудності спра-
ви ВСУ, який категорично не погодився з встановленими судами 
нижчих інстанцій фактами, а також те, що ВСУ не взяв до уваги 
клопотання заявниці та не обґрунтував таку зміну підсудності.

68. У цій справі складно розмежувати питання щодо безсторон-
ність суду та його незалежності, оскільки аргументи заявниці щодо 
відсутності безсторонності і незалежності суду ґрунтуються на тих 
самих фактичних твердженнях. Відповідно, Суд буде розглядати 
обидва питання разом, (див. «Лангборгер проти Швеції», рішення від 
22 червня 1989 року, Серія А, № 155, п. 32) встановлюючи існування 
переконливих фактів, які могли б піддати сумнівам незалежність та 
безсторонність судів.

69. Суд зауважує, що підставою для повторних скасувань рі-
шень, винесених на користь заявниці, та для перегляду справи бу-
ла незгода Хмельницького обласного суду та ВСУ з оцінкою фактів 
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судами нижчих інстанцій. Більше того, у своїй ухвалі від 5 липня 
2000 року ВСУ висловив свою позицію щодо одного з основних пи-
тань у справі, а саме: чи мав право кооператив передавати частину 
будинку і земельну ділянку третій стороні (див. пункт 31 вище).

70. Суд також зазначає, що після того, як суди двох інстанцій, 
а саме: Тернопільський міський суд та Тернопільський обласний 
суд, вдруге зробили висновки, протилежні висновкам ВСУ, останній 
направив справу до судів іншої територіальної підсудності. Жодного 
процесуального рішення у зв’язку з цим винесено не було.

71. Суд нагадує, що роль національних судів в організації су-
дових проваджень у тому, щоб забезпечити належне здійснення 
правосуддя. Направлення справи на розгляд іншому судді або суду 
підпадає під межі самостійної оцінки державних органів у таких 
справах. Існує низка чинників, а саме: наприклад, доступність за-
собів, кваліфікація суддів, конфлікт інтересів, доступність місця 
слухання справи для сторін тощо, які державні органи мають брати 
до уваги, змінюючи територіальну підсудність. Незважаючи на те, 
що до компетенції Суду не входить оцінювати, чи існували за-
конні підстави в державних органів для передачі справи окремому 
судді чи суду, Суд має бути впевнений у тому, що така зміна тери-
торіальної підсудності відповідала положенням пункту 1 статті 6 
Конвенції та, зокрема, вимозі об’єктивної незалежності та безсто-
ронності.

72. На думку Суду, зміна територіальної підсудності справи як 
така, не є проблемою в значенні Конвенції. Проте Суд зазначає, 
що заявницю не було повідомлено про підстави перенаправлення її 
справи, і вона не мала можливості надати свої зауваження з цього 
питання. За відсутності будь-якого процесуального рішення щодо 
зміни територіальної підсудності залишається неясним, чи розгля-
далися судами належним чином аргументи заявниці щодо можливих 
перешкод для її участі в провадженні у зв’язку з її віком та станом 
здоров’я.

73. Суд далі нагадує, що відповідно до тверджень Уряду, справу 
заявниці було пере направлено до судів іншої територіальної під-
судності у зв’язку з сумнівами щодо безсторонності Тернопільського 
обласного суду.

74. Суд зазначає, що на різних стадіях провадження ВСУ зро-
бив багато спроб, одна з яких була безуспішною, передати справу 
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іншим судам в іншій області (див. пункти 23, 26 та 32 вище). Таким 
чином, можна припустити, що існували законні підстави для такої 
зміни підсудності, які були вагомішими за аргументи заявниці що-
до можливих для неї труднощів доступу до судів нижчої інстанції. 
Проте Суд уважає, що невиконання Тернопільським міським судом 
вказівок ВСУ від 22 червня 1998 року про зміну підсудності спра-
ви (пункт 26 вище) не згадувалося в жодному подальшому рішенні, 
і тільки за клопотанням п. М. у 1999 році справу було передано на 
розгляд до іншого суду (пункт 32 вище). Така зміна територіальної 
підсудності була здійснена ВСУ після вираження категоричної нез-
годи з висновками судів нижчих інстанцій щодо фактів у справі та 
після висловлення своєї позиції стосовно одного з головних аспек-
тів справи, а саме щодо компетенції кооперативу передавати пра-
во власності, навіть до здійснення судами нижчих інстанцій нової 
оцінки фактів і дослідження доказів (див. пункт 31 вище). Також, 
враховуючи той факт, що ВСУ не обґрунтував своє рішення щодо 
зміни територіальної підсудності справи, Суд вважає, що побоюван-
ня заявниці про те, що судді ВСУ, включаючи заступника Голови, 
мали попередньо сформовану позицію щодо результату розгляду 
справи та що судді, яким було передано справу 9 жовтня 2000 року, 
будуть розглядати справу відповідно до висновків ВСУ, можна вва-
жати об’єктивно обґрунтованими.

75. Суд вважає, що така процесуальна ситуація в цілому також 
порушує принцип юридичної визначеності (див. «Рябих порти Росії», 
№ 52854/99, п.п. 51-52, ECHR 2003-XI). Той факт, що позиція ВСУ 
по суті у справі заявниці відрізняється від позиції судів нижчих ін-
станцій, не може бути єдиною підставою для повторних переглядів 
справи. Повноваження ВСУ щодо перегляду справи має здійснюва-
тися для виправлення юридичних та судових помилок, а не зміню-
вати оцінку фактів судів нижчих інстанцій.

76. Суд також звертає увагу на існування інших аспектів про-
вадження, що розглядаються, які викликають сумніви щодо дотри-
мання права заявниці на справедливий розгляд справи в значенні 
пункту 1 статті 6 Конвенції.

77. Зокрема, Суд звертає увагу, що заявниця скаржиться на не-
достатню обґрунтованість судових рішень та відмову суду викликати 
в судове засідання свідків, на письмових показаннях яких ґрунтува-
лися рішення.



справи, які стосуються права на справедливий суд

�6�

78. У зв’язку з цим Суд нагадує, що відповідно до його усталеної 
прецедентної практики, яка відображає принцип належного здійс-
нення правосуддя, судові рішення мають достатньою мірою містити 
мотиви, на яких вони ґрунтуються. Питання про те, чи суд виконав 
обов’язок мотивувати своє рішення, що випливає з положень стат-
ті 6 Конвенції, може бути вирішено тільки у світлі обставин спра-
ви (див. «Руїз Торія проти Іспанії», рішення від 9 грудня 1994 року, 
Серія А № 303-А, п. 29). Суд також нагадує, що незважаючи на право 
осіб, яким пред’явлено кримінальне обвинувачення, на присутність 
і допит свідків гарантоване підпунктом (d) пункту 1 статті 6 Конвен-
ції, пункт 1 статті 6 не встановлює будь-яких правил щодо прийнят-
ності доказів, або шляху, яким вони мають бути оцінені в цивільних 
справах, залишаючи вирішення цих питань національним судам та 
національному законодавству (див., серед інших джерел, «Гарсія Руїз 
проти Іспанії» [GC], № 30544/96, п. 28, ECHR 1999-I). Однак, Суд 
зазначає, що положення пунктів 2 та 3 статті 6 є досить відносними 
поза жорсткими межами кримінального законодавства, де ці при-
нципи закріплені в загальному понятті справедливого суду, як це 
викладено в пункті 1 статті 6 Конвенції (див., mutatis mutandis, «Дом-
бо Бегеер Б.В. проти Нідерландів», рішення від 27 жовтня 1993 року, 
Серія А № 274, п.п. 32-35 та «Альберт та Ле Компте порти Бельгії», 
рішення від 10 лютого 1983 року, Серія А № 58, п. 30).

79. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що спір 
стосувався права власності на частину будинку та, в результаті, на 
земельну ділянку, на якій була розміщена ця частина будинку. На-
ціональні суди мали встановити, чи мала заявниця законні підстави 
стверджувати, що її померлий чоловік був власником оспорюваної 
частини будинку до смерті.

80. Вимоги заявниці ґрунтувались на двох основних аргументах. 
По-перше, відповідно до тверджень заявниці, ліва частина будинку 
була збудована за її та її чоловіка кошти. По-друге, її чоловік за-
конно отримав право власності на ліву частину будинку відповідно 
до рішення загальних зборів кооперативу від 2 грудня 1991 року і, 
таким чином, ні кооператив, ні п. Б.І. не мали права продавати цю 
частину будинку.

81. Суд зазначає, що національні суди відхилили перший ар-
гумент заявниці, посилаючись на письмові показання шістнадцяти 
свідків, показання п. Д., якого було особисто допитано, та лист про-
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куратури від 28 лютого 1996 року, який підтверджував, що п. М. збу-
дував ліву частину будинку за власний рахунок. Заявниця запере-
чувала проти достовірності цього доказу. Вона також стверджувала, 
що дехто зі свідків, чиї письмові показання були дослідженні в судо-
вому засідання, можуть підтвердити її твердження про будівництво 
будинку. Заявниця заявляла клопотання про виклик цих свідків, 
щоб вона могла їх допитати. Суди не розглянули клопотання заяв-
ниці, і жодного з шістнадцяти свідків не було викликано.

82. Неможливо встановити, чи суди просто не розглянули кло-
потання заявниці, чи вони мали намір залишити його без задово-
лення, а в разі саме такого наміру, то які були підстави для такого 
рішення. Суд вважає, що така ситуація зашкодила використанню 
права заявниці ефективно представляти справу в суді в значенні 
пункту 1 статті 6 Конвенції.

83. Окрім того, Суд вважає, що національні суди, відхиливши 
другий аргумент заявниці щодо будівництва лівої частини будинку, 
не прокоментували законність рішення загальних зборів коопера-
тиву від 2 грудня 1991 року. Більше того, вони не прокоментували 
твердження заявниці про те, що відповідно до висновків правоохо-
ронних органів від 15 липня 1997 року, угода від 1993 року, за якою 
кооператив продав той самий об’єкт п. М., була підробленою.

84. Суд зазначає, що питання законності рішення загальних 
зборів кооперативу від 2 грудня 1991 року та угоди від 1993 року, 
було вирішальним для результату розгляду справи і, таким чином, 
вимагало особливої уваги та коментарів. До завдань Суду не входить 
вирішення того, якими були б найбільш оптимальні шляхи вирі-
шення цих питань для національних судів. Однак, на думку Суду, 
національні суди, ігноруючи твердження заявниці щодо згаданих 
вище питань в цілому, незважаючи на те, що ці питання були спе-
цифічними, важливими і стосувалися справи, не дотримались своїх 
зобов’язань за пунктом 1 статті 6 Конвенції стосовно достатньої 
вмотивованості своїх рішень.

85. Беручи до уваги обставини справи, за яких ВСУ змінив те-
риторіальну підсудність, і відсутність достатнього обґрунтування 
в рішеннях національних судів, та розглядаючи ці питання разом 
і в їх сукупності, Суд вважає, що право заявниці на справедливий 
розгляд справи незалежним і безстороннім судом у значенні пункту 
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1 статті 6 Конвенції було порушеною. Відповідно, мало місце пору-
шення пункту 1 статті 6 Конвенції.

b. сКАргА щодо тривАлості провАдження

86. Заявниця скаржиться на те, що тривалість першого цивіль-
ного провадження не відповідала вимозі «розумного строку», що пе-
редбачена пунктом 1 статті 6 Конвенції.

87. Суд зазначає, що загальна тривалість проваджень у судах 
трьох інстанцій становила приблизно три роки та три місяці, не вра-
ховуючи періоди між 20 листопада 1997 року та 27 квітня 1998 року, 
25 серпня 1998 року та 24 березня 1999 року, 28 вересня 1999 року 
та 5 липня 2000 року, коли справа не розглядалась (див. «Єманакова 
проти Росії», № 60408/00, п. 41, рішення від 23 вересня 2004 року та 
«Єфименко проти України», № 55870/00, п. 51, рішення від 18 лип-
ня 2006 року). Період, який підпадає під компетенцію Суду «ratione 
temporis» становить три роки і один місяць. Суд вважає, що цей пе-
ріод не становить порушення вимоги розумного строку за пунктом 1 
статті 6 Конвенції. Відповідно ця частина скарги є явно необґрунто-
ваною в значенні пункту 3 статті 35 і має бути відхилена відповідно 
до пункту 4 статті 35 Конвенції.

ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 
ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ

88. Заявниця скаржилась, що її було незаконно позбавлено май-
на в результаті першого провадження. Вона посилалась 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.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право дер
жави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здій
снювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних 
інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або 
штрафів».
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89. Уряд стверджував, що відповідно до національного законо-
давства, на яке посилались і тлумачили суди під час двох цивільних 
проваджень, заявниця не мала ані права, ані вимоги, яка б прирів-
нювалась до правомірного очікування, у значенні статті 1 Першого 
протоколу, щодо частини оспорюваного будинку. Відповідно, Уряд 
стверджував, що скарга заявниці має бути відхилена як необґрун-
тована.

90. Заявниця стверджувала, що вона є законним власником лі-
вої частини будинку як спадкоємиця свого чоловіка. Вона стверд-
жувала, що була неправомірно позбавлена свого права власності 
судами, які розглядали її перший цивільний позов. Заявниця та-
кож стверджувала, що результат другого цивільного провадження 
не стосувався цієї справи, оскільки суди, що розглядали її позови 
в 2002–2004 роках, обґрунтовували свої рішення фактами, встанов-
леними судами, які розглядали її перший цивільний позов.

91. Суд зазначає, що скарги відповідно до статті 1 Першого 
протоколу до Конвенції прямо пов’язані зі скаргами, розглянутими 
відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції. Беручи до уваги факти, 
встановлені відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції (див. пункт 85 
вище), Суд робить висновок про те, що ця скарга є прийнятною, але 
не порушує жодного питання, яке б відрізнялось від встановлених 
вище. Тож Суд не вважає за необхідне розглядати скаргу заявниці 
відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції (див. «Глод 
проти Румунії», № 41134/98, п. 46, рішення від 16 вересня 2003 року 
та рішення «Альбіна проти Румунії», № 57808/00, п. 43, від 28 квітня 
2005 року).

ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 14 КОНВЕНЦІЇ 
В ПОЄДНАННІ ЗІ СТАТТЕЮ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ

92. Заявниця стверджувала, що її було піддано дискриміна-
ції щодо реалізації її права власності, всупереч статті 14 Конвенції 
в поєднанні зі статтею 1 Першого протоколу, у зв’язку з результатом 
першого цивільного провадження.

93. Суд зазначає, що заявниця не надала достатніх доказів сто-
совно цих тверджень. Більше того, заявниця не уточнила підстави, 
за якими її було піддано дискримінації. Суд робить висновок про те, 
що скарги заявниці відповідно до статті 14 Конвенції в поєднанні 
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зі статтею 1 Першого протоколу мають бути відхилені як явно не-
обґрунтовані відповідно до пунктів 3 та 4 статті 35 Конвенції.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

94. 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

95. Заявниця вимагала 10 000 000 грн.2 відшкодування матеріаль-
ної та моральної шкоди.

96. Уряд стверджував, що вимоги заявниці щодо справедливої 
сатисфакції необґрунтовані.

97. Суд не знаходить жодного причинно-наслідкового зв’язку 
між встановленим порушенням та заявленою матеріальною шкодою 
і тому відхиляє зазначені вимоги заявниці. Суд також зазначає, що 
заявниця має право відповідно до українського законодавства на 
повторний розгляд справи національним судом у світлі встановле-
ного Судом порушення щодо недотримання національними судами 
статті 6 Конвенції у справі заявниці (див. п.п. 48–52 вище).

98. Щодо відшкодування моральної шкоди, Суд зазначає, що 
заявниця мала зазнати певних незручностей та переживань у зв’язку 
з непевністю і безнадією, і відповідно, здійснюючи свою оцінку на 
засадах справедливості, як вимагається статтею 41 Конвенції, Суд 
присуджує заявниці 2 000 євро.

b. сУдові витрАти

99. Заявниця не надала жодних вимог. Таким чином Суд нічого 
не присуджує.

2 Приблизно 1 641 956 євро.
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C. пеня

100. 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 щодо несправедливості провадження та щодо 
порушення статті 1 Першого протоколу прийнятними, решту скар-
ги – неприйнятною;

2. Постановляє, що в цій справі було порушення пункту 1 стат-
ті 6 Конвенції;

3. Постановляє, що в цій справі не має потреби окремо розгля-
дати скарги заявника за стетею 1 Першого протоколу до Конвенції;

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 заявниці 2 000 євро (дві тисячі євро) відшкодування 
моральної шкоди, плюс будь-який податок, який може бути стягну-
то із зазначеної суми, ця сума має бути конвертована в національну 
валюту держави-відповідача на день здійснення платежу;

(б) після зазначеного тримісячного строку і до повного розра-
хунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) 
в розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального 
банку, що діятиме в цей період, плюс три відсотки.

5. Відхиляє інші вимоги заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 3 травня 

2007 року відповідно до п.п. 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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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 «РОМАНОВА ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 33089/02)

Рішення

Страсбург 
13 грудня 2007

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

У справі «Романова 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,
після обговорення за зачиненими дверима 20 листопада 2007 ро-

ку, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою (№ 33089/02), поданою проти Ук-
раїни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод (далі – Конвенція) громадянкою 
України, пані Романовою Тетяною Леонідівною (далі – заявниця), 
8 серпня 2002 року.

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

3. 14 лютого 2006 року Суд вирішив направити цю заяву Уряду. 
Відповідно до положень пункту 3 статті 29 Конвенції, Суд вирішив 
розглядати питання щодо прийнятності та суті заяви одночасно.

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

1. Заявниця народилась у 1951 році та проживає 
у місті миколаєві, Україна

a. провАдження щодо першого Звільнення ЗАявниці

5. З 1991 року по 1996 рік заявниця працювала у приватній ком-
панії Н., яка обслуговувала гуртожитки студентів Українського де-
ржавного морського технічного університету (УДМТУ). У 1996 році 
УДМТУ, після судового спору з Н., який тривав один рік, розірвав 
контракт з Н. та поновив на роботі більшість колишніх працівників 
Н, проте заявницю не поновив.

6. У травні 1996 року заявниця подала судовий позов до Н. та 
УДМТУ про незаконне звільнення. 26 липня 1996 року місцевий суд 
Центрального району міста Миколаєва (далі – районний суд) затвер-
див мирову угоду між сторонами та закрив провадження у справі.
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7. 4 вересня 2001 року за клопотанням заявниці районний суд 
поновив провадження у зв’язку з переглядом справи за нововиявле-
ними обставинами. У ході провадження заявниця відмовилась від 
позову до Н.

8. 24 вересня 2001 року районний суд у складі судді А., який роз-
глядав справу одноособово, задовольнив позов заявниці та зобов’язав 
УДМТУ негайно поновити її на роботі. УДМТУ оскаржив це рішення.

9. 27 лютого 2002 року апеляційний суд Миколаївської області 
(далі – апеляційний суд) скасував зазначене рішення та направив спра-
ву на новий розгляд до районного суду в іншому суддівському складі.

10. Справа знову була розглянута суддею А., який 12 липня 
2002 року відмовив у задоволенні позову заявниці як необґрунтова-
ного. Заявниця оскаржила це рішення. 25 вересня 2002 року апеля-
ційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін та від-
хилив скаргу заявниці. Питання правомочності судді А. переглядати 
цю справу по суті не коментувалося в цій ухвалі апеляційного суду.

11. Заявниця подала касаційну скаргу, стверджуючи, між іншим, 
що її справа була розглянута суддею, який не був правомочний це 
робити. 19 лютого 2003 року Верховний Суд України відхилив скаргу 
заявниці, встановивши, що не було жодних порушень норм процесу-
ального чи матеріального права з боку судів нижчих інстанцій.

b. нАстУпні провАдження

1. провадження щодо зобов’язання поновити на роботі

12. У жовтні 2002 року УДМТУ звернувся до районного суду із 
заявою про повернення виконання рішення від 24 вересня 2001 року 
щодо зобов’язання поновити заявницю на роботі. 24 грудня 2002 ро-
ку районний суд ухвалив, що оскаржуване зобов’язання втратило 
свою юридичну силу 27 лютого 2002 року, оскільки апеляційний суд 
скасував рішення, яке містило відповідне зобов’язання. Суд також 
вказав УДМТУ «на вирішення питання про звільнення [заявниці]». 
Заявниця оскаржила це рішення.

13. 13 березня 2003 року апеляційний суд виключив з оскаржу-
ваного рішення посилання на необхідність вирішити питання про 
звільнення заявниці та в іншій частині ухвалу районного суду зали-
шив без змін. 19 травня 2003 року Верховний Суд України відхилив 
касаційну скаргу заявниці.
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2. провадження щодо другого звільнення

14. 26 грудня 2002 року заявницю було звільнено з УДМТУ. Вона 
звернулась до суду з позовом про поновлення на роботі та стягнення 
втраченого заробітку. 23 серпня 2003 року районний суд відмовив 
у задоволенні її позовних вимог, вказавши, що заявницю було при-
йнято на роботу до УДМТУ на підставі рішення суду від 24 вересня 
2001 року щодо зобов’язання поновити її на роботі, яке було скасо-
вано 27 лютого 2002 року.

15. Апеляційна та касаційна скарги заявниці були відхилені від-
повідно апеляційним судом 22 липня 2003 року та Верховним Судом 
України 31 жовтня 2003 року.

3. позов про стягнення невиплаченої заробітної плати

16. 27 серпня 2003 року заявниця звернулась до суду з позовом до 
УДМТУ, у якому вона зазначила, що їй не було виплачено заробітну 
плату в повному обсязі. 1 лютого 2004 року суд відмовив у задоволені 
цього позову. 13 лютого 2004 року апеляційний суд відхилив апеля-
ційну скаргу заявниці на це рішення.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

17. Відповідна частина статті 21 Цивільного процесуального ко-
дексу від 18 липня 1963 року (далі – Кодекс), у редакції на той час, 
передбачала таке:

«Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не 
може розглядати цю ж справу в судах апеляційної і касаційної інстан
цій, а також брати участь у її новому розгляді в першій інстанції після 
скасування попереднього рішення…»

18. Стаття 336 Кодексу перераховує підстави для скасування су-
дом касаційної інстанції судових рішень і передачі справи на новий 
розгляд.

Ця стаття у відповідній частині передбачала:

«Судове рішення підлягає скасуванню з направленням справи на новий 
розгляд, якщо:

1) справа розглянута неправомочним суддею або складом суду.»
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ПРАВО

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

19. Заявниця скаржилась за статтею 6 Конвенції на несправедли-
вий характер провадження у справі про перше звільнення. Вона зокрема 
стверджувала, що склад районного суду, що розглядав її справу вдруге 
(після повернення справи на новий розгляд), усупереч національно-
му законодавству був представлений тим же суддею, який розглядав 
її справу вперше. Заявниця стверджувала про порушення її права на 
розгляд справи «незалежним і безстороннім судом, встановленим за-
коном» у значенні частини 1 статті 6 Конвенції, яка передбачає таке:

«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи… 
незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирі
шить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру…»

a. щодо прийнятності

20. Сторони не надали своїх зауважень щодо прийнятності цієї 
заяви. Суд зауважує, що ця скарга не є явно необґрунтованою в зна-
ченні пункту 3 статті 35 Конвенції. Він далі зазначає, що вона не 
є неприйнятною за будь-яких інших підстав. Таким чином, вона має 
бути визнана прийнятною.

b. щодо сУті

21. Заявниця стверджувала, що всупереч статті 21 Цивільного 
процесуального кодексу (ЦПК) суддя А. двічі брав участь у розгляді 
її цивільної справи в суді першої інстанції.

22. Уряд не надав зауважень по суті цієї скарги.
23. По-перше, Суд зазначає, що питання відсутності «безсторон-

нього» суду та суду «встановленого законом» співпадають за обста-
вин цієї справи.

24. Стаття 21 ЦПК, передбачає, що суддя, який брав участь 
у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може брати участь 
у її новому розгляді після повернення справи судом вищої інстанції 
(див. пункт 17 вище). Ця стаття демонструє мету національного зако-
нодавства усунути всі розумні сумніви щодо безсторонності такого 
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суду (див. «Пфайфер та Планкл проти Австрії», рішення від 25 лю-
того 1992 року, Серія А, № 227, §36). Відповідно, недотримання цієї 
норми означає, що апеляційна скарга заявниці розглядалась судом, 
чию безсторонність, навіть з позиції національного законодавства, 
можна піддати сумніву («Обершлік проти Австрії» № 1, рішення від 
23 травня 1991 року, Серія А, № 204, §49).

25. Таким чином, мало місце порушення пункту 1 статті 6 Кон-
венції.

26. За цих обставин Суд не вважає за необхідне розглядати скар-
гу заявниці на несправедливість провадження в цілому, яке стосува-
лось першого її звільнення.

II. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

27. Заявниця скаржилась на тривалість судового провадження 
у справі про перше звільнення та на несправедливий характер про-
ваджень у справах про зобов’язання поновити на роботі, про друге 
звільнення та про стягнення невиплаченої заробітної плати.

28. Уважно дослідивши скарги заявниці, виходячи з сукупності 
наявних матеріалів, Суд не встановив в тій мірі, в якій він є повно-
важним вивчати заявлені скарги, жодних ознак порушення прав та 
свобод, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї.

29. Відповідно Суд відхиляє цю частини заяви як явно необґрун-
товану, згідно із пунктами 3 і 4 статті 35 Конвенції.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

30. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

a. шКодА

31. Заявниця вимагала 68 000 євро компенсації втрати заробітку, 
спричиненої нібито несправедливими рішеннями суду, та 500 000 грн. 
(приблизно 145 000 євро) компенсації моральної шкоди.
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32. Уряд заперечив ці вимоги та зазначив, що немає причинного 
зв’язку між стверджуваним порушенням та матеріальною шкодою, 
що вимагається. Стосовно вимоги заявниці про відшкодування мо-
ральної шкоди, Уряд стверджував, що ця вимога була надмірною та 
необґрунтованою.

33. Суд не вбачає причинного зв’язку між встановленим пору-
шенням та матеріальною шкодою, що вимагається. Відповідно, він 
відхиляє цю вимогу.

34. Проте, Суд вважає, що заявниця зазнала страждань, які не 
можуть бути компенсовані тільки встановленням порушення. Вирі-
шуючи на засадах справедливості, Суд присуджує заявниці 500 євро 
компенсації моральної шкоди, включаючи всі податки, які можуть 
бути утримані з цієї суми.

b. сУдові витрАти

35. Заявниця також вимагала 114 євро компенсації судових вит-
рат, яких вона зазнала у зв’язку із зверненням до Суду, включаючи 
49 євро витрат на медичне обслуговування.

36. Уряд закликав Суд обмежити присуджені кошти тими судо-
вими витратами, які були фактично понесені та необхідні, а також 
якщо сума витрат була розумною.

37. Керуючись критеріями, які встановлені практикою Суду, 
та вирішуючи на засадах справедливості, Суд вважає за доцільне 
присудити заявниці 65 євро компенсації судових витрат, включно 
із сумою будь-якого податку, який може бути утриманий із цієї 
суми.

C. пеня

38. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої 
має бути додано три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує скаргу щодо несправедливості провадження у справі 
про звільнення прийнятною, а решту скарг – неприйнятними;
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2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції 
у зв’язку із розглядом справи заявниці судом, що не був «незалежним 
і безстороннім судом, встановленим законом»;

3. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу за пун-
ктом 1 статті 6 Конвенції стосовно несправедливості провадження 
загалом у справі про перше незаконне звільнення;

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

таточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-від-
повідач має сплатити заявниці зазначені нижче суми, конвертовані 
у національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійс-
нення платежу:

(i) 500 євро (п’ятсот євро) відшкодування моральної шкоди;
(ii) 65 євро (шістдесят п’ять євро) відшкодування судових 

витрат;
(iii) з урахуванням будь-якого податку, який може бути стяг-

нутий із зазначених сум;
(b) після зазначеного тримісячного строку і до повного розра-

хунку на вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток 
(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського 
центрального банку, що діятиме в цей період, плюс три відсотки;

5. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Учинено англійською мовою та повідомлено у письмовій формі 

13 грудня 2007 року відповідно до пунктів 2 і 3 статті 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 «ЛіЗАНЕЦЬ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 6725/03)

Рішення

Страсбург 
31 травня 2007 року

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

У справі «Лізанець 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 M. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
п. Дж. Боррего Боррего,
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пані Р. Ягер,
п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 9 травня 2007 року, 

виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою (№ 6725/03), поданою проти Ук-
раїни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основновоположних свобод (далі — Конвенція) громадя-
нином України п. Лізанцем Георгієм Івановичем (далі — заявник) 
22 січня 2003 року.

2. Заявника у Суді представляв п. Володимир Думних, юрист, 
який практикує в м. Мукачево. Уряд України (далі — Уряд) пред-
ставляли його уповноважені — пані В. Лутковська та п. Ю. Зайцев.

3. 28 квітня 2005 року Суд вирішив направити заяву на комуні-
кацію з Урядом. Відповідно до положень пункту 3 статті 29 Конвен-
ції Суд вирішив одночасно розглядати питання щодо прийнятності 
та суті заяви.

ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

a. провАдження щодо КомпенсАції 
ЗА неЗАКонне порУшення КримінАльної спрАви

4. Заявник народився в 1945 році й мешкає в м. Мукачево За-
карпатської області.

5. У лютому 1997 року прокурор міста Мукачево висунув за-
явникові (колишньому контролеру ринку в м. Мукачево) обвинува-
чення в корупції та видав санкцію на його арешт. У серпні 1997 ро-
ку заявника було звільнено та обрано щодо нього запобіжний захід 
у вигляді підписки про невиїзд. У грудні 1997 року його справу було 
закрито за відсутністю складу злочину (corpus  delicti). Це рішення 
було пізніше скасовано прокуратурою Закарпатської області в роз-
слідування у справі було поновлено. 8 серпня 1998 року криміналь-
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ну справу за обвинуваченням заявника була закрита за відсутністю 
складу злочину (corpus delicti).

6. 3 вересня 1998 року заявник звернувся з позовом до прокура-
тури Мукачівського району Закарпатської області, вимагаючи гро-
шову компенсацію за незаконне обвинувачення.

7. 30 вересня 1998 року Мукачівський міський суд (далі – «місь-
кий суд») задовольнив скаргу заявника та присудив йому 60 000 грн.1 
Оцінюючи суму моральної компенсації, суд узяв до уваги медичні 
висновки, які підтверджували факт того, що після звільнення заяв-
ник страждав від нервового розладу. 10 жовтня 1998 року це рішення 
набрало законної сили.

8. 18 листопада 1999 року прокурор Закарпатської області подав 
протест у порядку нагляду на рішення від 30 вересня 1998 року до 
президії Закарпатського обласного суду. 29 листопада 1999 року суд 
у закритому судовому засіданні у присутності прокурора скасував це 
рішення і направив справу на новий розгляд.

9. 17 травня 2001 року міський суд у результаті нового розгля-
ду справи задовольнив скаргу заявника. Посилаючись на медичні 
довідки, висновок судово-психологічної експертизи та показання 
декількох свідків, суд визнав, inter  alia, що нервовий розлад заяв-
ника було спричинено його ув’язненням і зобов’язав прокуратуру 
виплатити заявникові 80 000 грн.2 за заподіяну йому моральну та 
матеріальну шкоду. 27 травня 2001 року це рішення набрало закон-
ної сили.

10. 4 вересня 2001 року прокуратура Закарпатської області ос-
каржила це рішення відповідно до нової касаційної процедури (див. 
«Відповідне національне законодавство», п. 23 нижче).

11. 3 жовтня 2001 року Конституційний Суд України визнав не-
конституційною статтю 25 Закону України «Про Державний бюд-
жет на 2001 рік», яка передбачала, що компенсація за незаконні дії 
органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду має бути 
відшкодована за рахунок коштів, призначених на утримання цих ор-
ганів. Конституційний Суд України вирішив, що відповідні суми 
мають бути сплачені безпосередньо із державного бюджету України 
Державним казначейством України.

1 Приблизно 9 600 євро.
2 Приблизно 13 000 євро.
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12. 10 грудня 2001 року суддя Верховного Суду України повернув 
касаційне подання прокурора до міського суду, вказуючи на те, що 
суд має розглянути питання щодо поновлення провадження у справі 
у зв’язку з нововиявленими обставинами.

13. 24 січня 2002 року міський суд за поданням прокурора За-
карпатської області поновив провадження у справі у зв’язку з ново-
виявленими обставинами, а саме у зв’язку з скасуванням зазначе-
ним вище рішенням Конституційного Суду України статті 25 Зако-
ну України «Про Державний бюджет на 2001 рік».

14. 5 квітня 2002 року міський суд частково задовольнив позов 
заявника, зобов’язавши Державне казначейство України виплатити йому 
10 000 грн.3 компенсації за незаконне порушення кримінальної справи. 
Суд визнав кримінальну справу проти заявника незаконною, але знайшов 
вимогу заявника щодо відшкодування моральної шкоди надмірною:

«В іншій частині позовних вимог [суд встановлює, що] заявник не навів 
докази, якими їх обґрунтовує, а також не надав суду розрахунок ком
пенсації моральної шкоди.
Не встановлено достатнього зв’язку між наявними астеноневротични
ми розладами в заявника з обставинами, пов’язаними з притягненням 
до кримінальної відповідальності та арештом».

Заявник оскаржив зазначене рішення.
15. 12 червня 2002 року апеляційний суд Закарпатської області 

залишив це рішення без змін, вказуючи, inter alia, що відповідно до 
висновку судово-психологічної експертизи, нервовий розлад, від якого 
страждав заявник у 1997 році, міг бути пов’язаний як з обставинами, 
пов’язаними з незаконним ув’язненням, так і з поганим станом його 
здоров’я в цілому, таким чином визнавши, що сума 10 000 грн. ста-
новить достатню компенсацію за шкоду, завдану заявникові у зв’язку 
з незаконним порушенням щодо нього кримінальної справи.

16. 2 грудня 2002 року Верховний Суд України відхилив каса-
ційну скаргу заявника.

b. виКонАвче провАдження

17. У невизначену дату на початку 1999 року заявник звернувся 
до Закарпатського обласного управління юстиції щодо примусово-

3 Приблизно 1620 євро.
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го виконання рішення, винесеного у вересні 1998 року. Виконавчий 
лист декілька разів направлявся до Закарпатського обласного від-
ділення Державного казначейства. Однак, 18 листопада 1999 року 
виконавче провадження було призупинено до отримання результату 
розгляду протесту прокурора (п. 8 вище).

18. 2 грудня 2005 року міський суд відхилив позов заявни-
ка про відкриття виконавчого провадження за рішенням суду від 
5 квітня 2002 року, встановивши, що строк його виконання було 
пропущено. Суд визнав, що стаття 21 Закону України «Про вико-
навче провадження» передбачала, що виконавчі листи мають бути 
пред’явлені до відповідного органу влади протягом трьох років піс-
ля того, як рішення набрало законної сили. Рішення у справі за-
явника набрало законної сили 12 червня 2002 року відповідно до 
рішення апеляційного суду Закарпатської області, проте заявник 
вимагав видати виконавчий лист 23 листопада 2005 року, тобто піс-
ля закінчення строку, передбаченого законом. Заявник не оскаржив 
це рішення.

19. Рішення від 5 квітня 2002 року не було виконане до сьогод-
нішнього дня.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

a. нАціонАльне ЗАКонодАвство, 
що стосУЄться виКонАння рішень сУдУ

20. Відповідне національне законодавство наводиться в рішенні 
у справі «Войтенко проти України» (№ 18966/02, §§20-25 від 29 черв-
ня 2004 року).

b. нАціонАльне ЗАКонодАвство, 
що стосУЄться відновлення провАдження У спрАві

а. цивільний процесуальний кодекс, 1963 року

21. Стаття 347-6 Кодексу передбачає, що за результатами розгля-
ду заяви суд постановляє ухвалу про задоволення заяви і скасуван-
ня рішення чи ухвали у зв’язку з нововиявленими обставинами або 
відмовляє у її задоволенні. Якщо рішення було скасоване, справа 
розглядається по суті в порядку, встановленому цим Кодексом.
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б. рішення Конституційного суду України від 3 жовтня 2001 року

22. Конституційний Суд вирішив:

«5 … Таким чином, статтею 25 Закону України «Про Державний бюд
жет України на 2001 рік» фактично запроваджується цивільноправова, 
а не публічноправова відповідальність …, …, прокуратури … за завда
ну 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 вирішив:

1. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є некон
ституційними), положення статті 25 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2001 рік», згідно з якими за рахунок коштів на утри
мання судів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки Украї
ни, Міністерства внутрішніх справ України здійснюється відшкодуван
ня шкоди, завданої громадянам незаконними діями …, …, прокуратури 
…

2. Положення статті 25 Закону України «Про Державний бюджет Украї
ни на 2001 рік», визнані неконституційними, втрачають чинність з дня 
ухвалення Конституційним Судом України цього рішення».

в. Закон України «про внесення змін до цивільного процесуального 
кодексу України» від 21 червня 2001 року

23. Відповідні положення Закону передбачають таке:

Стаття 320. Право на касаційне оскарження, 
касаційне подання судових рішень

«Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також прокурор 
і особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішив питання щодо 
їх права і обов’язків, мають право оскаржити в касаційному порядку 
рішення й ухвали, постановлені судом першої інстанції, лише у зв’язку 
з порушенням матеріального чи процесуального права, а також ухвали 
і рішення суду апеляційної інстанції.
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Підставами касаційного оскарження, касаційного подання є непра
вильне застосування судом норм матеріального права чи порушення 
норм процесуального права».

Стаття 321. Строк на касаційне оскарження, касаційне подання

«Касаційна скарга, касаційне подання прокурора подається протягом 
трьох місяців з дня проголошення ухвали або рішення суду апеляцій
ної інстанції або протягом одного року з дня проголошення ухвали або 
рішення суду першої інстанції, якщо ці ухвали або рішення не були ос
каржені в апеляційному порядку».

Частина ІІ. Перехідні положення

1. Цей Закон набуває чинності з 29 червня 2001 року.
2. Закони та інші нормативноправові акти, прийняті до набрання чин
ності цим Законом, є чинними в частині, що не суперечить Конституції 
України та цьому Закону.
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

І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

24. Заявник скаржився, що право на справедливий судовий роз-
гляд його справи стосовно компенсації за незаконне пред’явлення 
кримінального обвинувачення не було забезпечено. Заявник стверд-
жував, що в результаті скасування остаточного рішення, винесеного 
на його користь, у порядку екстраординарної процедури, національ-
ні суди відхилили його вимоги щодо моральної шкоди, повязаної із 
погіршення стану його здоров’я, у повному обсязі. Він також оскар-
жив тривалість провадження у справі та невиконання рішень, ви-
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несених на його користь. Він послався на п.1 статі 6 Конвенції, яка 
передбачає таке:

«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 
впродовж розумного строку … судом, який вирішить спір щодо його 
прав і обов’язків цивільного характеру …»

А. юридичнА виЗнАченість

1. прийнятність

25. Уряд стверджував, що скарга заявника стосовно порушення 
його права на справедливий судовий розгляд у справі про компен-
сацію, була подана невчасно, оскільки рішення, якими скасовува-
лись остаточні рішення суду, винесені у вересні 1998 року та травні 
2001 року, були прийняті 29 листопада 1999 року та 24 січня 2002 ро-
ку відповідно, тобто минуло більше 6 місяців до тієї дати, коли заяву 
було подано до Суду заявник не погодився.

26. Стосовно рішення, винесеного 29 листопада 1999 року, Суд 
зауважує, що заявник не оскаржив його окремо та в будь-якому разі 
не встиг зробити це у шестимісячний строк (див. рішення у справі 
«Сардін проти Росії», № 69582/01, ЄСПЛ 2004-ІІ).

27. Стосовно рішення від 24 січня 2002 року, Суд зауважує, що 
заперечення Уряду тісно пов’язані зі скаргою заявника за п. 1 стат-
ті 6 Конвенції щодо несправедливого провадження у справі, резуль-
татом якого стало рішення, винесене у квітні 2002 року, та яке було 
залишено без змін після розгляду відповідних скарг 12 червня та 
2 грудня 2002 року. За таких обставин, Суд вважає, що заперечення 
має бути приєднане до розгляду скарги заявника по суті.

28. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в зна-
ченні п. 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є не-
прийнятною за будь-яких інших підстав.

2. щодо суті

29. Уряд стверджував, що у справі не було порушення права за-
явника на справедливий судовий розгляд, оскільки його скарги було 
розглянуто у відкритому судовому засіданні компетентним судом, 
створеним відповідно до закону. Скасування рішення, винесеного 
у травні 2001 року, надало повноваження міському суду повністю 



справи, які стосуються права на справедливий суд

�84

переглянути справу, включаючи оцінку доказів та визначення суми 
компенсації. Національний суд розглянув справу належним чином 
і виніс мотивоване рішення.

30. Заявник не погодився, стверджуючи, що після двох рішень 
у його справі, які набрали законної сили і які мали по суті подібний 
результат, рішення від 5 квітня 2002 року було необґрунтованим.

31. Суд нагадує, що право на справедливий розгляд справи 
в суді, як це гарантує п.1 статті 6 Конвенції, має тлумачитись у світлі 
преамбули Конвенції, яка проголошує, окрім іншого, принцип вер-
ховенства права частиною спільної спадщини Договірних Держав. 
Одним із основоположних аспектів верховенства права є принцип 
юридичної визначеності, який полягає, inter alia, у тому, що в разі 
винесення судом остаточного рішення у справі, таке рішення не мо-
же бути піддано сумніву (див. рішення у справі «Брумареску проти 
Румунії» [GC], № 28342/95, п. 61, ЄСПЛ 1999-VII).

32. Оцінуючи національну судову практику на її відповідність 
принципу юридичної визначеності, Суд головним чином зосередився 
на екстраординарній процедурі перегляду рішень, що допускає ска-
сування остаточних судових рішень (порів., рішення у справі «Попов 
проти Молдови» (№ 2), № 19960/04, п. 52, від 6 грудня 2005 року; «Тре-
губенко проти України», № 61333/00, п. 36, від 2 листопада 2004 року, 
«Рябих проти Росії», № 52854/99, п. 57, ЄСПЛ 2003-IX та «Світлана 
Науменко проти України», № 41984/98, п. 92, від 9 листопада 2004 ро-
ку). Ця справа, однак, відрізняється від наведених вище прикладів тим, 
що в ній не тільки був факт скасування остаточного рішення суду, але 
й поєднання цього факту з подальшим розглядом справи по суті судом 
першої інстанції, що порушує питання щодо «права на суд» заявника.

33. Суд зауважує, що рішення від 24 січня 2002 року ґрунту-
валось на змінах у законодавстві, запроваджених рішенням Конс-
титуційного Суду України 2001 року. Суд, з одного боку, має бу-
ти особливо уважним щодо небезпек, пов’язаних із застосуванням 
ретроспективного законодавства, що впливає на вирішення судо-
вого спору, у якому стороною є держава (див. «Національна та ре-
гіональна будівельна громада, Постійна будівельна громада міста Лідс 
та Йоркширська будівельна громада проти Великобританії», рішення 
від 23 жовтня 1997 року, Reports 1997-VII, §112; «Зелінський і Прадель 
та Гонсалес  і  інші  проти Франції» [GC], №№ 24846/94 та 34165/96 
до 34173/96, §57, ECHR 1999-VII). З іншого боку, оскільки першо-
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черговою метою провадження у справі є визначення джерела випла-
ти компенсації заявникові, рішення від 24 січня 2002 року не було 
«тактичним кроком» з метою перегляду справи по суті (порівняй та 
протистав «Правєдная проти Росії», № 69529/01, п. 32, 18 листопада 
2004 року). У цьому контексті Суд зауважує, що в подібних справах, 
які були викликані зазначеним вище рішенням Конституційного 
Суду України, національні суди зазвичай утримувались від нового 
розгляду справ по суті (див., наприклад, рішення у справі «Волощук 
проти України», № 60712/00, п. 14, 6 червня 2006 року). Однак, Суд 
зауважує, що національне законодавство не надавало жодних гаран-
тій щодо можливого порушення принципу юридичної визначенос-
ті, надаючи відповідним судам необмежену можливість переглядати 
справи по суті, незважаючи на першочергову мету поновлення про-
вадження у справі (див. п. 21 вище).

34. У цій справі міський суд перевищив свої повноваження при 
визначенні способу виконання рішення, винесеного у травні 2001 ро-
ку, відповідно до рішення Конституційного Суду України від 3 жов-
тня 2001 року (див. п. 11), оскільки переглянув докази та виніс нове 
рішення, яке стосувалось всієї справи. Як було зазначено вище, таке 
рішення було винесено у відповідності до національного законодавст-
ва, яке, тим не менш, не звільняло національні органи влади від 
вимоги п. 1 статті 6 Конвенції дотримуватися принципу юридичної 
визначеності. Суд вважає, що категоричне невзяття до уваги міським 
судом доказів, на яких ґрунтувалось рішення від 17 травня 2001 року 
та відмова прийняти аргументи заявника щодо його нервового роз-
ладу (див. п. 13 вище), що призвело до значного скорочення присуд-
женої йому компенсації, порушує принцип юридичної визначеності 
та «право на суд» заявника згідно з п. 1 статті 6 Конвенції.

35. Тому Суд відхиляє попередні зауваження Уряду щодо не-
дотримання правила подачі заяви впродовж шести місяців та вва-
жає, що було порушення п. 1 статті 6 Конвенції.

b. невиКонАння сУдових рішень

1. прийнятність

36. Суд зазначає, що невиконання рішень суду, винесених у ве-
ресні 1998 року та травні 2001 року було спричинено, головним чи-
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ном, судовими переглядом цих рішень у порядку екстраординарної 
процедури.

37. Суд нагадує, що скарга заявника стосовно першого провад-
ження в порядку нагляду була відхилена, оскільки вона не відпові-
дає вимозі п. 1 статті 35 Конвенції щодо подання заяви впродовж 
шести місяців (див. п. 26 вище). Відповідно, Суд не може розгляда-
ти скаргу заявника щодо затримок у виконанні, які стосуються цієї 
частини провадження.

38. Стосовно другого провадження у справі, Суд вважає, що 
скарга заявника з цього питання частково торкається питання юри-
дичної визначеності та справедливості судового провадження, які 
було розглянуто в п.п. 27-28 вище.

39. Окрім того, частина скарги заявника, що стосується невико-
нання рішення, винесеного 5 квітня 2002 року, не є явно необґрун-
тованою у значенні п. 3 статті 35 Конвенції. Також Суд зауважує, що 
вона не є неприйнятною за будь-яких інших підстав.

2. щодо суті

40.  Перш за все, Суд зазначає, що він встановив порушення 
принципу юридичної визначеності в результаті провадження в по-
рядку нагляду щодо рішення, винесеного у травні 2001 року (див. 
п. 34 вище) і, таким чином, не вважає за необхідне розглядати питан-
ня невиконання цього рішень відповідно до п. 1 статті 6 Конвенції.

41. Стосовно рішення від 5 квітня 2002 року, Суд посилається 
в першу чергу на зауваження Уряду, що заявник не звернувся з ви-
могою про обов’язкове виконання рішення у встановлений законом 
строк, за що держава не несе відповідальності.

42. Суд зауважує, що в результаті розгляду апеляційної скарги, 
рішенням від 5 квітня 2002 року, яке було залишено без змін рішен-
ням від 12 червня 2002 року, заявникові було присуджено компен-
сацію за спричинену матеріальну та моральну шкоду, яка має бути 
сплачена державою. Це рішення не було виконано до сьогодні, тобто 
протягом 4 років та одинадцяти місяців (див., рішення у справі «Во-
лосюк проти України», № 60712/00, п. 33, 29 червня 2006 року).

43. Суд нагадує, що недоречно вимагати від особи, на користь 
якої прийнято рішення у справі, відповідачем у якій є держава, піз-
ніше ініціювати виконавче провадження для того, щоб отримати 
компенсацію (див., наприклад, «Метакса проти Греції», № 8415/02, 
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п. 19, 27 травня 2004 року; «Карахаліос проти Греції», № 62503/00, 
п. 23, 11 грудня 2003 року та «Скордіно проти  Італії» (№ 1) [GC], 
№ 36813/97, п. 198, ЄСПЛ 2006-…).

44. Також Суд нагадує, що він встановив порушення п. 1 стат-
ті 6 Конвенції стосовно тривалого невиконання остаточного рішен-
ня у багатьох подібних справах (див. рішення у справі «Волосюк про-
ти України», зазначене вище, п.п. 33–38; рішення у справі «Войтенко 
проти України», зазначене вище, п.п. 26–55; рішення у справі «Носаль 
проти України», № 18378/03, п.п. 34–47, 29 листопада 2005 року).

45. Розглянувши всі надані йому матеріали, Суд вважає, що 
Уряд не надав жодних фактів чи аргументів, які б дозволили дійти 
іншого висновку в цій справі.

46. Таким чином, у цій справі також було порушення п. 1 стат-
ті 6 Конвенції.

C. тривАлість провАдження

47. Відповідно до прецедентної практики Суду в справах щодо 
тривалості цивільного провадження, процес виконання рішення су-
ду є його другою стадією і право, спір щодо якого було вирішено 
в судовому порядку, не набуває свого практичного змісту доти, до-
ки рішення не буде виконано (див., серед інших авторитетних дже-
рел, «Ді Педе  проти  Італії» та «Заппія  проти  Італії», рішення від 
26 вересня 1996 року, Reports 1996-IV, С. 1384, п.п. 22, 24 та 26, та 
С. 1411–1412, п.п. 18, 20, 22 та, mutatis mutandis, «Сілва Понтіш проти 
Португалії», рішення від 23 березня 1994 року, Series A № 286-А, 
С. 14, п. 13). Скарга заявника щодо тривалості провадження, яка без-
посередньо пов’язана із скаргою, що стосується тривалості виконан-
ня остаточного рішення суду, винесеного на користь заявника, має 
бути також визнана прийнятною.

48. Однак, посилаючись на встановлені порушення п. 1 статті 6 
Конвенції (див. п. 35 та 46 вище), Суд не вважає доцільним розгля-
дати цю скаргу окремо.

ІІ. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

49. Заявник скаржився, що його незаконне затримання пору-
шило п. 1 статті 5 Конвенції і, що недостатня компенсація за це 
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порушення суперечила п. 5 статті 5 Конвенції. Він також посилався 
на статтю 12 Конвенції.

50. Суд, у світлі всіх матеріалів, які він має у своєму розпоряд-
женні, встановлює, що ці матеріали не вказують на існування не-
обґрунтованого втручання чи порушення зазначених положень Кон-
венції та відхиляє цю частину скарги відповідно до п.п. 3 та 4 стат-
ті 35 Конвенції як явно необґрунтовану.

ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

51. Стаття 41 Конвенції гарантує:

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

А. шКодА

52. Заявник вимагав 30 000 євро відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди.

53. Уряд визнав цю суму надмірною та необґрунтованою.
54. Стосовно компенсації матеріальної шкоди, яку вимагав за-

явник, Суд вважає, що повним та остаточним задоволенням вимоги 
заявника щодо невиконання рішення суду від 12 червня 2002 року 
має стати виплата заборгованості за цим рішенням, яка досі належна 
йому до виплати. Суд визнав порушення принципу юридичної виз-
наченості та «права на суд» заявника згідно з п. 1 статті 6 Конвенції 
внаслідок скасування остаточного рішення суду, винесено на його 
користь. Відповідно, хоча заявник не скаржився на порушення його 
прав за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції, Суд присуд-
жує заявникові 11 380 євро (eurо), що складає суму, якої його було 
позбавлено в зв’язку з скасуванням остаточного рішення суду від 17 
травня 2001 року (13 000 євро) та присудженням меншої суми, яка 
складала 1 620 євро, рішенням суду від 12 червня 2002 року (див. 
рішення у справі «Брага проти Молдови», № 74154/01, п. 30, 14 лис-
топада 2006 року).
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55. Оскільки вимоги заявника стосувались відшкодування мо-
ральної шкоди, Суд зазначає, що заявник мав зазнати певного роз-
чарування та страждання в результаті встановленого порушення. 
Здійснюючи свою оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує 
заявникові 3000 євро компенсації моральної шкоди.

b. сУдові витрАти

56. Заявник не подав жодного позову щодо цього питання впро-
довж встановленого терміну. Відповідно, Суд нічого не присуджує.

C. пеня

Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі граничної 
позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має 
бути додано три відсотки.

на цих підставах суд одностайно

1. Приймає попередні зауваження Уряду, що заявник не дотри-
мався шестимісячного строку, відведеного на подання заяви до Суду 
щодо скасування рішення від 17 травня 2001 року в порядку нагляду 
та відхиляє цю вимогу після розгляду справи по суті.

2. Визнає скарги за п. 1 статті 6 Конвенції щодо несправедли-
вості провадження, яке було поновлено 24 січня 2002 року, а також 
щодо невиконання рішення суду від 5 квітня 2002 року та тривалості 
провадження прийнятними, а решту скарг неприйнятними.

3. Постановляє, що у справі було порушено право на справедли-
вий судовий розгляд, яке гарантується п. 1 статті 6 Конвенції, від-
носно провадження, яке було поновлено 24 січня 2002 року, й від-
носно невиконання рішення суду від 5 квітня 2002 року;

4. Постановляє, що немає потреби розглядати скаргу щодо за-
гальної тривалості провадження відповідно до статті 6 Конвенції;

5. Вирішує, що:
(а) держава-відповідач має сплатити заявникові впродовж трьох 

місяців від дати набрання рішенням статусу остаточного відповідно 
до пункту 2 статті 44 Конвенції зазначені нижче суми, які мають 
бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу:
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(і) 11 380 євро (одинадцять тисяч триста вісімдесят євро) та 
суму заборгованості за рішенням від 12 червня 2002 року, яка досі 
належна йому до виплати, як відшкодування матеріальної шкоди;

(іі) 3 000 євро (три тисячі євро) відшкодування моральної 
шкоди;

(ііі) плюс будь-який податок, який може підлягати сплаті із 
зазначених сум;

(б) після зазначеного тримісячного строку і до повного розра-
хунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток 
(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського 
центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсотки;

3. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Учинено англійською мовою та повідомлено в письмовій формі 

13 травня 2007 року відповідно до пунктів 2 і 3 статті 77 Регламенту 
Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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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 «ВАсИЛЬЄВ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 11370/02)

10 грудня 2007 року в рішення були внесені зміни 
відповідно до Правила 81 Регламенту Суду

Рішення

Страсбург 
21 червня 2007

Рішення набрало чинності 24.09.2007

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

У справі «Васильєв проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова,
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пані С. Ботучарова,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані M. Цаца-Ніколовська,
п. Дж. Боррего Боррего,
п. Р. Марусте,
п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 29 травня 2007 року, 

виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою (№ 11370/02), по-
даною до Європейської комісії з прав людини (далі – Комісія) гро-
мадянином України п. Олегом Павловичем Васильєвим (далі – за-
явник) 8 лютого 2002 року відповідно до колишньої статті 25 Кон-
венції 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.

3. 7 липня 2005 року Суд вирішив направити заяву заявника 
до Уряду для надання коментарів. Відповідно до пункту 3 статті 29 
Конвенції Суд вирішив розглядати питання щодо суті заяви та її 
прийнятності одночасно.

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1937 році та проживає у м. Лейпцигу, Ні-
меччина.

5. 16 серпня 1996 року п. О. (племінником заявника) було про-
дано пані С. (фізичній особі) квартиру заявника в м. Одесі, Україна. 
Пан О., як стверджується, діяв за письмовим дорученням заявника. 
Заявник продовжував проживати у квартирі до невстановленої дати 
в 1999 році, коли він виїхав з України та оселився у Німеччині.
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6. У невизначену дату заявник звернувся до міліції з заявою, 
в якій зазначав, що п. О. викрав паспорт заявника та підробив його 
підпис у дорученні з метою продажу квартири.

7. 1 жовтня 1996 року слідчим Малиновського районного відділу 
внутрішніх справ (далі – відділ внутрішніх справ) було порушено 
кримінальну справу за фактом вчинення шахрайських дій відносно 
заявника.

8. Того ж дня пані С. подала позов проти заявника до Малинов-
ського районного суду м. Одеси (далі – Малиновський суд), вимага-
ючи виселення його зі спірної квартири.

9. 4 жовтня 1996 року заявник подав до Малиновського суду зус-
трічний позов проти пані С., вимагаючи визнати договір купівлі-
продажу квартири недійсним у зв’язку з його укладенням внаслідок 
вчинення шахрайських дій.

10. 18 листопада 1996 року під час проведення розслідування 
в кримінальній справі, порушеній за фактом вчинення шахрайських 
дій, експертом експертно-криміналістичного управління УМВС Ук-
раїни в Одеській області (далі – експертне управління) було складе-
но висновок, у якому зазначалось, що підпис на письмовій довіре-
ності був виконаний не заявником, а іншою особою.

11. 22 листопада 1996 року Малиновським судом було надіслано 
до відділу внутрішніх справ запит щодо отримання копії експертно-
го висновку від 18 листопада 1996 року.

12. 17 січня 1997 року Малиновський суд провів перше судове 
засідання, однак розгляд справи було відкладено у зв’язку з неявкою 
п. О. (свідка в цій справі).

13. 6 лютого 1997 року Малиновським судом було направлено 
клопотання до Одеського науково-дослідного інституту судових 
експертиз (далі – інститут) про проведення експертизи підпису на 
довіреності.

14. 23 квітня 1997 року заявник доповнив свою позовну заяву 
вимогою компенсувати йому нематеріальну шкоду.

15. 8 травня 1997 року експертом інституту було складено вис-
новок, у якому зазначалось про те, що не виключається можливість 
того, що підпис було зроблено заявником з умисною зміною ознак 
почерку.

16. Слухання, призначене на 19 травня 1997 року, було перенесе-
не через неявку адвоката пані С.
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17. 21 травня 1997 року заявник подав клопотання до Голови Ма-
линовського суду щодо відводу головуючого судді. 25 травня 1997 ро-
ку цей відвід було задоволено та справу передано іншому судді.

18. З вісімнадцяти слухань, які відбулися з 2 липня 1997 року 
до 29 грудня 1998 року, шість було відкладено через неявку пані С. 
та її адвоката, а одне через відсутність заявника. У невизначену дату 
протягом зазначеного періоду справу заявника було передано з Ма-
линовського суду до Іллічівського районного суду м. Одеси (далі – 
Іллічівський суд).

19. 29 грудня 1998 року Іллічівським судом було винесено ухвалу 
про призупинення судового розгляду справи до вирішення кримі-
нальної справи, порушеної проти п. О. Зазначену ухвалу було оскар-
жено заявником.

20. 23 лютого 1999 року Одеським обласним судом (далі – облас-
ний суд) було винесено ухвалу про порушення строку подання каса-
ційної скарги та зазначено про необхідність визначення Іллічівським 
судом, чи така скарга підлягає розгляду.

21. 3 березня 1999 року Іллічівський суд відновив заявникові 
строк подання касаційної скарги.

22. 23 березня 1999 року обласний суд задовольнив касаційну 
скаргу заявника, скасував ухвалу від 29 грудня 1998 року та на-
правив справу до Іллічівського суду для розгляду по суті в іншому 
складі суду.

23. 6 квітня 1999 року експерт експертного управління, після 
проведення додаткової експертизи, призначеної в ході кримінально-
го розслідування, визначив, що підпис на бланку доручення був 
виконаний не заявником.

24. 4 червня 1999 року провадження в Іллічівськом суді було по-
новлене.

25. 22 червня 1999 року Іллічівським судом, за клопотанням пані 
С., було призначено проведення додаткової експертизи підпису.

26. 12 серпня 1999 року інститут повідомив Іллічівському суду 
про неможливість проведення експертизи, оскільки пані С. не опла-
тила її.

27. 21 грудня 1999 року провадження було поновлено, але су-
довий розгляд було відкладено через неявку заявника та його адво-
ката. Оскільки заявник не з’являвся у судові засідання, призначені 
на 4 січня та 10 січня 2000 року, на останньому судовому засіданні 
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Іллічівським судом було відхилено вимоги заявника та зазначено, 
що пані С. відмовилась від свого позову, оскільки на той час заявник 
усунув перешкоди в користуванні спірною квартирою (див. пункт 5). 
Провадження у справі було закінчено. Заявник подав касаційну 
скаргу на прийняте рішення у справі та звернувся з клопотанням 
про відновлення йому строку подання скарги.

28. 10 січня 2000 року Іллічівський суд відновив заявникові 
строк подання касаційної скарги та прийняв його касаційну скаргу 
до розгляду.

29. 29 лютого 2000 року обласний суд задовольнив касаційну 
скаргу заявника й направив справу на новий розгляд до суду першої 
інстанції.

30. 22 червня 2000 року провадження було поновлено. Заявник 
звернувся до Іллічівського суду з клопотанням про розгляд справи 
за його відсутності. Суд вирішив, що для вирішення спору присут-
ність заявника була обов’язковою та відклав розгляд справи до 14 
вересня 2000 року.

31. Між 14 вересня та 17 листопада 2000 року Іллічівським су-
дом було призначено сім слухань, одне з яких було відкладено через 
неявку адвоката заявника. Протягом цього періоду адвокат заявника 
чотири рази безуспішно подавав заяву про відвід головуючого судді 
в зв’язку зі стверджуваною його необ’єктивністю, однак ці заяви не 
були задоволеними.

32. 17 листопада 2000 року Іллічівський суд відхилив позов за-
явника як необґрунтований, ґрунтуючи свою позицію переважно 
на висновку експерта від 8 травня 1997 року. На зазначене рішення 
заявником було подано касаційну скаргу.

33. 13 березня 2001 року судова колегія у цивільних справах 
Одеського обласного суду (далі – судова колегія) задовольнила каса-
ційну скаргу заявника та скасувала рішення від 17 листопада 2000 ро-
ку, постановивши, що Іллічівський суд не приділив належної уваги 
доказам, зібраним у ході кримінального розслідування за обвинува-
ченням п. О. та переоцінив значимість експертного висновку від 8 
травня 1997 року.

34. 20 червня 2001 року голова обласного суду вніс протест до 
президії обласного суду (далі – Президія) на ухвалу від 13 берез-
ня 2001 року. В протесті зазначалось, що рішення від 17 листопада 
2000 року було скасоване судовою колегією безпідставно і що від-
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повідні факти були встановлені судом першої інстанції належним 
чином, а прийняте рішення було обґрунтоване.

35. 27 червня 2001 року Президією, під головуванням голови об-
ласного суду, було розглянуто протест, у результаті чого Президія 
скасувала ухвалу від 13 березня 2001 року та залишила в силі рішен-
ня від 17 листопада 2000 року, яке одразу набуло статусу остаточного 
та обов’язкового. Ні заявникові, ні його представникові не було на-
дано можливості надати свої коментарі на протест чи взяти участь 
у судовому засіданні Президії під час розгляду протесту.

36. 20 серпня 2001 року постанова Президії разом із матеріалами 
справи були передані до Іллічівського суду.

37. 13 серпня 2001 року заявник надіслав листа до обласного 
суду з проханням пояснити затримку в провадженні. 28 серпня 2001 
року обласний суд повідомив заявника про постанову Президії та 
надіслав її копію.

38. 19 вересня 2001 року заявник подав касаційну скаргу на пос-
танову від 27 червня 2001 року відповідно до нової процедури каса-
ційного оскарження.

39. 13 листопада 2001 року Верховний Суд України не взяв до 
розгляду касаційну скаргу, оскільки заявником не було дотримано 
відповідних процесуальних вимог, зокрема заявник не вказав, який 
саме закон та у який спосіб було порушено судами нижчої інстанції.

40. 25 січня 2002 року Іллічівський суд залишив без руху каса-
ційну скаргу заявника й надав йому можливість виправити недоліки 
скарги до 11 лютого 2002 року.

41. 18 лютого 2002 року Іллічівський суд відхилив касаційну 
скаргу заявника, оскільки ним не було дотримано відповідних вимог 
подання касаційної скарги.

42. Результат розслідування кримінальної справи за обвинува-
ченням п. О. є невідомим.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

43. Положення Цивільного процесуального кодексу (чинного на 
той час) у частині здійснення процедури нагляду та Закону «Про вне-
сення змін до Цивільного процесуального кодексу України» від 21 черв-
ня 2001 року викладені у рішенні від 9 листопада 2004 року в справі 
«Світлана Науменко проти України» (заява № 41984/98, п.п. 65–66).
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44. У статті 321 Цивільного процесуального кодексу, чинного на 
той час, зазначалось, що ухвала суду касаційної інстанції оскаржен-
ню не підлягає і набуває законної сили з моменту її проголошення.

ПРАВО

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

a. щодо прийнятності

45. Відповідно до тверджень заявника, тривалість провадження 
в його справі була надмірною. Він також скаржився на несправедли-
вий судовий розгляд. У цьому зв’язку заявник посилався на пункт 1 
статті 6 Конвенції, у якому зазначено:

«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…»

1. стверджуваний несправедливий судовий розгляд

46. Уряд стверджував, що шестимісячний період, визначений 
пунктом 1 статті 35 Конвенції, щодо несправедливості скасування 
ухвали касаційної інстанції шляхом перегляду в порядку нагляду, 
розпочався 27 червня 2001 року, тобто тоді, коли Президією було 
прийнято відповідну постанову. Уряд зазначив, що ця скарга має 
бути визнана неприйнятною, оскільки її було подано з порушенням 
правила шестимісячного строку подання від дати прийняття остаточ-
ного рішення на національному рівні.

47. Заявник у відповідь зауважив, що про прийняту Президією 
постанову він дізнався тільки після того, як 28 серпня 2001 року 
отримав відповідь на свого листа від 13 серпня 2001 року щодо на-
дання інформації про стан провадження в його справі.

48. Суд звертається до своєї практики, відповідно до якої, ви-
ходячи зі змісту й мети п. 1 статті 35 Конвенції, шестимісячний 
строк обчислюється з дня отримання письмового судового рішення 
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у випадках, коли заявник має право, відповідно до національного 
законодавства, на отримання ex officio письмової копії остаточного 
рішення національного органу, навіть в тому разі, коли таке рішен-
ня було проголошено усно (див. справу «Worm  v.  Austria», рішен-
ня від 29 серпня 1997 року, Reports of Judgments and Decisions 1997-V, 
пункт 33; справу «Venkadajalasarma v. the Netherlands» (ухвала), заява 
№ 58510/00, ухвала від 9 липня 2002 року; справа «Sukhorubchenko v. 
Russia» (ухвала), заява № 69315/01, ухвала від 15 січня 2004 року).

49. Суд зазначає, що Уряд не надав жодних доказів того, що 
копія рішення суду від 27 червня 2001 року була доступна для заяв-
ника чи його представника в період до 28 серпня 2001 року. Оскіль-
ки ця дата підпадає під правило шестимісячного строку подання 
заяви заявником від 8 лютого 2002 року, Суд відхиляє зауваження 
Уряду.

50. Далі Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою 
в сенсі пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не 
є неприйнятною з будь-яких інших підстав.

2. стверджувана нерозумна тривалість провадження

a. Період, який слід брати до уваги

51. Провадження у справі заявника почалося у жовтні 1996 року, 
коли було подано позов пані С. та зустрічний позов заявника. Однак, 
період, який слід брати до уваги, розпочався з 21 вересня 1997 року, 
коли для України набрала чинності Конвенція.

52. Як зазначалось вище, остаточне рішення у справі заявника 
було прийнято 27 червня 2001 року, однак заявникові не було про це 
повідомлено до 28 серпня 2001 року, у цьому зв’язку саме 28 серпня 
2001 року слід вважати кінцевою датою періоду, який береться до 
уваги (див., mutatis mutandis, справу «Ворм проти Австрії», згадану 
вище, пункт 33). Наступне нове касаційне провадження у Верховно-
му Суді України не можна брати до уваги, оскільки це було провад-
ження в порядку нагляду (див. справу «Приставська проти України» 
(ухвала), заява № 21287/02, ухвала від 17 грудня 2002 року), під час 
якого не вирішувався спір по суті щодо прав та обов’язків цивільно-
го характеру заявника.

53. Таким чином, провадження у справі заявника тривало зага-
лом три роки та одинадцять місяців.
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б. Розумність тривалості провадження

54. Уряд зауважив, що справа була дещо ускладнена, оскільки 
під час її розгляду було призначено декілька експертиз та проводи-
лось кримінальне розслідування за обвинуваченням п. О. Уряд на-
полягав, що національні суди здійснювали провадження належним 
чином, регулярно призначаючи слухання. Уряд також зауважив, що 
заявник сам своїми діями затягував розгляд справи, оскільки кілька 
разів не з’являвся на судові засідання, а також неодноразово подавав 
клопотання про відвід головуючого судді.

55. Заявник не погодився.
56. Суд погоджується з Урядом у тому, що справа була дещо уск-

ладнена необхідністю отримати відповідні експертні висновки, а та-
кож паралельним розслідуванням у кримінальній справі. Більше то-
го, численні відводи головуючому судді представником заявника та 
неявка заявника до суду, а також багаторазове подання касаційних 
скарг з порушенням строку значно подовжили провадження. Більше 
того, Суд не вбачає жодних значних періодів бездіяльності, спричи-
нених національними судами.

57. У світлі викладених вище міркувань та беручи до уваги за-
гальну тривалість провадження, Суд вважає, що у цій справі було 
дотримано вимоги «розумного строку», зазначеної у пункті 1 статті 6 
Конвенції.

58. Звідси випливає, що ця скарга є повністю необґрунтованою 
у сенсі пункту 3 статті 35 Конвенції і тому має бути відхилена від-
повідно до пункту 4 статті 35.

b. щодо сУті 
(стверджУвАнА неспрАведливість сУдового роЗглядУ)

1. Зауваження сторін

59. Уряд стверджував, що ця справа відрізнялася від справи «Бру-
мареску проти Румунії» [GC], заява № 28342/95, ECHR 1999-VII, ос-
кільки протест було подано головою обласного суду, а не прокурором, 
і стосувався він проміжного процедурного рішення, а не остаточного 
рішення у справі. Процедура перегляду в порядку нагляду була чіт-
ко врегульована Цивільним процесуальним кодексом. Вона містила 
гарантії для забезпечення справедливого розгляду справи та була на-
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правлена на виправлення юридичних помилок. Процедура перегляду 
в порядку нагляду не суперечила принципам верховенства права та 
юридичної визначеності. Процедура представляла ефективний юри-
дичний механізм, створений для виправлення судових рішень, які були 
прийняті з порушенням закону. Уряд вважав, що справа заявника роз-
глядалась незалежним і безстороннім судом у змагальному процесі.

60. Заявник оскаржив твердження Уряду. Він твердив, що голо-
ва обласного суду не був безстороннім при поданні протесту на пос-
танову від 13 березня 2001 року, а також при головуванні під час її 
розгляду Президією. Заявник також вважав, що ухвала Президії від 
27 червня 2001 року була несумісною з принципами рівності сторін 
та верховенства права, гарантованих статтею 6 Конвенції.

2. оцінка суду

a. Перегляд у порядку нагляду

61. Заявник скаржився на те, що ухвала Президії обласного суду 
від 27 червня 2001 року, якою було скасовано рішення касаційної 
інстанції, винесене на його користь, порушувала пункт 1 статті 6 
Конвенції. У зв’язку з цим, Суд зазначає, що коли мають місце спе-
ціальні судові процедури, практика Суду, за дуже незначним винят-
ком, оцінює їх з погляду сумісності з принципом юридичної визна-
ченості. У справі «Брумареску проти Румунії» (згаданій вище, п. 61) 
Суд, зокрема, зазначив:

«право на справедливий розгляд Судом, яке гарантується пунктом 1 
статті 6 Конвенції, має тлумачитись у світлі Преамбули до Конвенції, 
яка, у своїй відповідній частині, проголошує, що верховенство 
права є спільною спадщиною Високих Договірних Сторін. Одним із 
фундаментальних аспектів верховенства права є принцип юридичної 
визначеності, який вимагає, зпоміж багато чого іншого, щоб у тих 
випадках, коли суди виносять остаточне рішення у справі, їх постанови 
не ставились під сумнів».

Суд тоді зауважив, що необмежене часовими рамками повнова-
ження Генерального прокурора клопотати про скасування остаточ-
ного рішення та спосіб, у який Верховний Суд України розглядав 
такі клопотання, порушували принцип юридичної визначеності (див. 
рішення у справі «Брумареску проти Румунії», згадане вище, п. 62).



�0�

ВаСИЛЬЄВ прОтИ УКраїНИ

Висновки, викладені вище, були згодом підтверджені практикою 
Суду з цього питання. У рішенні від 24 липня 2003 року у справі 
«Рябих  проти  Росії» (заява № 52854/99, пункт 52, ECHR 2003-IX) 
Суд зазначив:

«Юридична визначеність передбачає повагу до принципу res  judicata 
(…) що є принципом остаточності рішень. Цей принцип підкреслює, 
що жодна зі сторін не має права вимагати перегляду остаточного та 
обов’язкового рішення лише з метою повторного слухання та нового 
вирішення справи. Повноваження судів вищої інстанції переглядати 
справи мають використовуватись для виправлення судових помилок 
та неправильності у здійсненні правосуддя, а не для проведення нового 
розгляду справи. Перегляд справи не повинен розглядатися як замас
кована апеляція, а сама лише можливість існування двох поглядів на 
предмет не є підставою для повторного розгляду справи. Відхилення від 
цього принципу виправдане лише в тому разі, коли воно здійснене як 
зумовлене обставинами значного та непереборного характеру».

62. У контексті перегляду в порядку нагляду рішення в кримі-
нальній справі Суд оцінював справедливість провадження в ціло-
му (див. рішення у справі «Салов проти України», заява № 65518/01, 
п.п. 93–97, ECHR 2005-… (витяги)).

63. Ця справа відрізняється від справ Брумареску та Рябих, оскіль-
ки, у кожній із цих справ, рішення, яке скасовувалось шляхом пере-
гляду в порядку нагляду було остаточним у справі. Рішення судової 
колегії в цивільних справах обласного суду від 13 березня 2001 року, 
яким цю справу було передано до суду першої інстанції, вочевидь, не 
було остаточним рішенням у судовому провадженні, оскільки роз-
гляд справи не було закінчено. Однак, воно було остаточним у тому 
сенсі, що не підлягало будь-якому апеляційному оскарженню і на-
брало чинності (пункт 44 вище). Принцип юридичної визначеності 
застосовується до рішень цього типу в той же спосіб, що й до оста-
точних рішень у справі: заявник у цій справі мав право очікувати, 
що рішення від 13 березня 2001 року буде «виконане», в тому сенсі, 
що розгляд справи буде продовжено в суді першої інстанції.

64. Однак, у цьому випадку, очікування заявника не були вип-
равданими, у зв’язку з винесенням постанови Президії від 27 червня 
2001 року, відповідно до якої рішення суду першої інстанції набува-
ло статусу остаточного у справі.
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65. Суд вважає, що відносно скасування ухвали від 13 березня 
2001 року було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції.

б. Відсутність незалежності та безсторонності

66. Заявник скаржився також на те, що він не мав змоги брати 
участь у перегляді справи в порядку нагляду, та на те, що головую-
чий суддя та суддя, який подав протест, були однією особою. У світ-
лі свого висновку, що скасування ухвали від 13 березня 2001 року 
в ході здійснення наглядового провадження було несумісним зі стат-
тею 6 Конвенції, Суд не вважає необхідним розглядати ці питання.

II. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

a. стАття 1 першого протоКолУ

67. Заявник скаржився, що відхилення його позову про скасу-
вання договору купівлі-продажу його колишньої квартири призвело 
до порушення його права власності, гарантованого статтею 1 Пер-
шого протоколу.

68. У цій справі заявник ініціював провадження в національних 
судах з метою відновлення права власності на майно. Подаючи та-
кий позов, він вимагав встановити право власності на майно, яке на 
час подання позову вже йому не належало. Відповідно, провадження 
не стосувалося «існуючої власності» заявника (див. рішення у справі 
«Ван дер Мюсель проти Бельгії» від 23 листопада 1983 року, Series A 
№ 70, §48).

69. Більше того, на жодній стадії провадження національні суди не 
встановили право власності заявника на його колишню квартиру. От-
же, заявник не мав «власності» у розумінні статті 1 Першого протоко-
лу, витлумаченої у світлі справи Брумареску (згаданої вище, пункт 70).

70. Залишається з’ясувати, чи мав заявник «виправдані очіку-
вання» на забезпечення повернення майна. Він міг би їх мати, якби 
при оцінці обставин справи суди встановили, що пані С. придбала 
його квартиру шляхом шахрайства. У першу чергу саме національ-
ним судам належить вирішувати це питання. Оскільки Суд не може 
робити припущень стосовно того, яким міг би бути результат про-
вадження, якби суд першої інстанції переглянув справу заявника 
у відповідності до вказівок суду касаційної інстанції, він робить вис-
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новок, що заявник не зміг довести, що мав «виправдані очікування» 
стосовно права власності на майно, які він заявляв.

71. З цього випливає, що ця частина заяви є повністю необґрун-
тованою в сенсі пункту 3 статті 35 Конвенції та відхиляє її відповід-
но до пункту 4 статті 35 Конвенції.

b. рештА сКАрг

72. Заявник скаржився на порушення статей 8, 17 та 18 Конвен-
ції. Суд не знаходить у цій справі жодних ознак, які могли б вказати 
на наявність порушень цих положень і, таким чином, відхиляє цю 
частину заяви відповідно до пунктів 3 та 4 Конвенції як повністю 
необґрунтовану.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

73. Стаття 41 Конвенції зазначає:

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

a. шКодА

74. Заявник вимагав 2 000 000 євро матеріальної та нематеріаль-
ної шкоди.

75. Уряд зазначив, що ця сума є надмірною та необґрунтованою.
76. Суд не вбачає жодного причинного зв’язку між встановленим 

порушенням та стверджуваною матеріальною шкодою; таким чином, 
Суд відхиляє цю вимогу. З іншого боку, Суд присуджує заявникові 
2 000 євро як відшкодування нематеріальної шкоди.

b. сУдові витрАти

77. Протягом встановленого строку заявник не подав жодних 
вимог з цього приводу, у цьому зв’язку Суд не призначає заявникові 
жодних виплат.
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C. пеня

78. 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 скаргу щодо стверджуваного несправедливого судо-
вого розгляду (пункт 1 статті 6 Конвенції) прийнятною, а в іншій 
частині – неприйнятною;

2. Вирішує, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції в зв’язку 
зі скасуванням постанови від 13 березня 2001 року шляхом її пере-
гляду в порядку нагляду;

3. Вирішує, що немає необхідності розглядати стверджуваний 
несправедливий судовий розгляду в порядку нагляду;

4. Постановляє
a) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-

ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач 
має виплатити заявникові 2 000 євро (дві тисячі євро) нематеріаль-
ної шкоди, з урахуванням будь-якого податку, який може бути стяг-
нуто з цієї суми1;

(б) 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;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Учинено англійською мовою і повідомлено в письмовій формі 

21 червня 2007 року, згідно з пунктами 2 і 3 Правила 77 Регламенту 
Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова

1 10 грудня 2007 року було внесено зміни. Слова «мають бути конвертовані в ук-
раїнську гривню за курсом на день здійснення платежу» було видалено.
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Справи, які стосуються доступу до правосуддя 
та тривалості судового провадження

 

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 «БАЛАЦЬКИй ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 34786/03)

Рішення

Страсбург 
25 жовтня 2007 року

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

У справі «Балацький проти України»,

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:
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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,
після обговорення за зачиненими дверима 2 жовтня 2007 року, 

виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою (№ 34786/03), по-
даною до Суду 27 вересня 2003 року громадянином України, паном 
Балацьким Володимиром Васильовичем (далі – заявник), відповід-
но до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі – Конвенція).

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його упов-
новаженим п. Ю. Зайцевим та керівником секретаріату урядового 
уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини пані 
І. Шевчук.

3. 26 жовтня 2006 року Суд вирішив направити Уряду скарги 
щодо доступу до суду та тривалості провадження. Відповідно до 
пункту 3 статті 29 Конвенції Суд вирішив розглядати питання щодо 
суті заяви і та прийнятності одночасно.

ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1958 році та проживає у селі Блідча 
Київської області, Україна.

a. підґгрУнтя спрАви

5. У вересні 2000 року заявник, учитель Блідчанської загально-
освітньої школи (далі – школа), дізнався про зменшення його годин 
педагогічного навантаження та, відповідно, зменшення заробітної 
плати в порівнянні з попереднім навчальним роком.
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6. У зв’язку із зменшенням годин педагогічного навантаження 
та заробітної плати, заявник звернувся до Іванківського районно-
го суду Київської області (далі – районний суд) з двома позовними 
заявами до школи: цивільна справа № 2-384/2001 («Про поновлення 
на роботі») та цивільна справа № 473/2001 («Про незаконне переве-
дення на іншу роботу»).

b. спрАвА про поновлення нА роботі (№ 2-384/2001)

7. 10 січня 2001 року заявник подав позов, стверджуючи, що 
його було незаконно звільнено з займаної посади, вимагав поновити 
його на роботі та виплатити компенсацію за втрачений заробіток.

8. 8 серпня 2001 року районний суд відхилив позовні вимоги за-
явника, оскільки заявник пропустив встановлений місячний строк 
для подання позовної заяви про поновлення на роботі. У своєму рі-
шенні суд визначив датою звернення до суду 24 листопада 2000 року 
(дата звернення до суду з позовом про незаконне переведення на 
іншу роботу, дивись розділ С. нижче).

9. 7 грудня 2001 року апеляційний суд Київської області (далі – 
обласний суд) залишив це рішення без змін.

10. 29 березня 2002 року Верховний Суд України відхилив каса-
ційну скаргу заявника.

C. спрАвА про неЗАКонне переведення (№ 473/2001)

11. 24 листопада 2000 року заявник звернувся до суду зі скаргою 
на незаконне переведення на менш оплачувану посаду.

12. 29 листопада 2000 року районний суд надав заявникові строк 
для виправлення недоліків позовної заяви. Зокрема, суд вказав заяв-
никові на необхідність чітко визначити позовні вимоги та фактичні 
обставини, що стосуються справи. 12 грудня 2000 року заявник на-
дав суду доповнення до позовної заяви.

13. 22 грудня 2000 року районний суд повернув позовну заяву як 
таку, що вважається неподаною, оскільки заявник не усунув недолі-
ки своєї позовної заяви. Заявник оскаржив цю ухвалу.

14. Листом від 16 січня 2001 року районний суд повернув каса-
ційну скаргу заявника, зазначивши, що ухвала від 22 грудня 2000 
року є остаточною та оскарженню не підлягає.
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15. Заявник звернувся зі скаргою до обласного суду на ухвалу 
районного суду про повернення касаційної скарги. 3 квітня 2001 року 
заступник голови обласного суду надав районному суду роз’яснення, 
що зазначена ухвала може бути оскаржена.

16. Відповідно до зазначених вказівок районний суд направив 
касаційну скаргу заявника до обласного суду. 29 травня 2001 року 
обласний суд скасував ухвалу районного суду від 22 грудня 2000 
року та направив справу на новий розгляд. Обласний суд зазначив, 
що районний суд не визначив, які саме недоліки не усунув заявник 
у поданому додатку до позовної заяви від 12 грудня 2000 року.

17. 1 серпня 2001 року районний суд відмовив заявникові у при-
йомі позову, оскільки у провадженні суду вже була справа між тими 
самими особами, про той самий предмет, і з тих самих підстав, а са-
ме справа про поновлення на роботі (справа № 2-384/2001, про яку 
йшлось у розділі В. вище). Заявник оскаржив це рішення.

18. 21 вересня 2001 року обласний суд скасував рішення від 
1 серпня 2001 року та направив справу на новий розгляд до район-
ного суду. Обласний суд зазначив, що заявник подав вказаний вище 
позов раніше позову про поновлення на роботі. Відповідно, цей по-
зов заявника не може бути відхилений у зв’язку з тим, що розгляд 
справи про поновлення на роботі ще триває.

19. Пізніше районний суд не вчинив жодних подальших дій 
у цьому провадженні, незважаючи на те, що заявник звертався до 
різноманітних державних органів з низкою скарг на бездіяльність 
суду. 29 червня 2006 року голова районного суду пояснив заявни-
кові, що не було необхідності розглядати його позовну заяву, ос-
кільки вже є остаточне рішення суду, яке стосується справи про 
поновлення на роботі (№ 2-384/2001).

20. Провадження досі триває в районному суді.

d. інші події

1. Кримінальне провадження за обвинуваченням пані К.

21. Заявник безуспішно намагався ініціювати кримінальне про-
вадження за обвинуваченням пані К., директора школи, у вчиненні, 
за твердженням заявника, різноманітних незаконних дій щодо нього.
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2. цивільне провадження за позовом до судів

22. Заявник подав цивільну скаргу у зв’язку з тим, що районний 
суд не розглянув по суті його позовні вимоги щодо незаконного пе-
реведення. 4 лютого 2003 року районний суд відмовився розглядати 
цю заяву, зазначивши що національне законодавство не надає права 
подавати скарги в порядку цивільного судочинства на судовий орган 
щодо його процесуальної діяльності в цивільному провадженні. За-
явник безуспішно намагався оскаржити це рішення та дії обласного 
суду до Верховного Суду України.

ПРАВО

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 
6 КОНВЕНЦІЇ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ 

ПРО НЕЗАКОННЕ ПЕРЕВЕДЕННЯ

23. Заявник стверджував про два порушення пункту 1 статті 6 
Конвенції, який передбачає таке:

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

24. По-перше, він скаржиться на те, що був позбавлений досту-
пу до суду, оскільки Іванківський районний суд відмовився поста-
новити будь-яке рішення в його справі про незаконне переведення.

25. По-друге, він скаржився, що тривалість зазначеного вище 
провадження, яке розпочалось 24 листопада 2000 року, не відповіда-
ла вимозі «розумного строку».

a. щодо прийнятності

26. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності зазначених 
скарг.

27. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтовані в ро-
зумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Також Суд зазначає, що вони 
не є неприйнятними з інших підстав. Відповідно вони мають бути 
визнані прийнятними.
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b. щодо сУті

1. доступ до суду

28. Уряд стверджував, що неприйняття національними суда-
ми остаточного рішення у справі про незаконне переведення не 
порушує права заявника на доступ до суду. У зв’язку з цим Уряд 
зазначив, що вимоги заявника у справі про поновлення на роботі 
та вимоги у справі про незаконне переведення були ідентичними. 
Відповідно, остаточне вирішення вимог заявника Верховним Судом 
України в ухвалі від 29 березня 2002 року (див. пункт 10 вище) поз-
бавляє необхідності розглядати ті самі вимоги в контексті справи 
про «незаконне переведення».

29. Заявник не погодився, стверджуючи, що зазначені дві позов-
ні заяви не були ідентичними. Зокрема, існувала різниця в строках 
позовної давності, які до них застосовуються. Проте, навіть якщо 
два судових розгляди й були ідентичними, суди повинні були фор-
малізувати вирішення питання шляхом постановлення остаточного 
рішення, чого вони не зробили.

30. Суд знову повторює, що неможливо припустити, щоб пункт 1 
статті 6 Конвенції детально описував процесуальні гарантії, які на-
даються сторонам у спорі, а саме: справедливий, публічний і швид-
кий розгляд, – і водночас не гарантував сторонам, що спір щодо їх 
прав та обов’язків цивільного характеру буде остаточно вирішено 
(див. «Мултіплекс проти Хорватії», № 58112/00, §45, 10 липня 2003; 
«Кутіч проти Хорватії», №. 48778/99, §25, ECHR 2002-II та «Сухоруб-
ченко проти Росії», № 69315/01, §43, 10 лютого 2005).

31. Звертаючись до фактів цієї справи, Суд нагадує, що 24 листо-
пада 2000 року заявник звернувся до суду з позовною заявою, стверд-
жуючи, що його було незаконно переведено на іншу нижче оплачува-
ну посаду. В останньому рішенні в цій справі від 21 вересня 2001 року 
апеляційний суд зобов’язав суд першої інстанції переглянути питання 
прийнятності цієї позовної заяви, визнавши непереконливим поперед-
нє рішення суду першої інстанції про відмову в прийнятті зазначеної 
позовної заяви у зв’язку з тим, що в провадженні суду є справа між 
тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав, а саме спра-
ва про поновлення на роботі. З того часу районний суд не постановив 
жодного процесуального рішення в цій справі. Пояснення районного 
суду щодо ідентичності двох судових спорів, яке було надано заявни-



���

БаЛаЦЬКИЙ прОтИ УКраїНИ

кові в позапроцесуальному порядку, а саме листом від 29 червня 2006 
року (див. пункт 19 вище), та яке не могло бути оскаржено, на думку 
Суду не надавало достатньо переконливого пояснення чому суд не 
постановив жодного процесуального рішення відповідно до вказівки 
апеляційного суду. Більше того, Суд нагадує, що позовні вимоги заяв-
ника про поновлення його на посаді були відхилені, оскільки він не 
дотримався строку позовної давності, передбаченого для цього виду 
спорів (див. пункти 8–10 вище). Відповідно не є очевидним, що роз-
гляд прийнятності позову заявника про незаконне переведення, – тоб-
то визначення, чи є ця позовна заява ідентичною позовній заяві про 
поновлення на роботі, – призвів би до такого ж самого результату.

32. Ґрунтуючись на зазначеному вище, Суд вважає, що Уряд не 
надав переконливого пояснення, чому національні судові органи не 
постановили остаточного процесуального рішення у справі заявника 
про незаконне переведення після повернення справи на новий роз-
гляд 21 вересня 2001 року.

33. Відповідно, було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції, 
а саме порушення права заявника на доступ до суду.

2. тривалість провадження

34. Уряд зазначив, що загальна тривалість розгляду справи су-
дами трьох інстанції становила один рік і чотири місяці та не є над-
мірною.

35. Заявник не погодився.
36. Суд нагадує, що затримка в провадженні була зумовлена тим, 

що національні судові органи не постановили остаточне процесуаль-
не рішення у справі про незаконне переведення заявника. Беручи до 
уваги висновки Суду з зазначеного питання, Суд дійшов висновку, 
що не має необхідності окремо розглядати тривалість розгляду спра-
ви про незаконне переведення.

II. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

37. Крім того, заявник скаржиться за пунктом 1 статті 6 Кон-
венції на відмову національних судових органів розглядати позов 
заявника до судових органів, а також на відсутність у нього мож-
ливості порушити кримінальну справу за обвинуваченням пані К., 
директора школи.
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38. Уважно дослідивши зауваження заявника, виходячи з су-
купності наявних матеріалів, Суд не встановив у тій мірі, в якій він 
є повноважним вивчати заявлені скарги, жодних ознак порушення 
прав та свобод, гарантованих Конвенцією.

39. Таким чином, ця частина заяви є явно необґрунтованою та 
має бути відхилена відповідно до пунктів 3 та 4 статті 35 Конвенції.

III. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

40. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

a. шКодА

41. Заявник вимагав компенсацію за втрачений заробіток, а та-
кож 3 000 грн. (467 євро) компенсації моральної шкоди у зв’язку із 
скороченням часів педагогічного навантаження. Також, заявник ви-
магав 10 000 грн. (1 560 євро) компенсації моральної шкоди у зв’язку 
з тим, що суди не розглянули його позовну заяву про незаконне пе-
реведення.

42. Уряд не погодився з вимогами заявника.
43. Суд не знаходить причинного зв’язку між констатованим по-

рушенням та вимогою відшкодування шкоди у зв’язку із скорочен-
ням часів педагогічного навантаження. З іншого боку, Суд присуд-
жує заявникові суму, яку він вимагав на відшкодування моральної 
шкоди (1 560 євро).

b. сУдові втрАти

44. Також заявник вимагав 80 євро відшкодування судових вит-
рат у зв’язку з провадженнями у національних судах та в Суді, вклю-
чаючи витрати на копіювання, друк, поїздки та поштові послуги.

45. Уряд не погодився з цією вимогою.
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46. Суд вважає за доцільне присудити заявнику суму, яку він 
вимагає.

C. пеня

47. 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, які стосуються права доступу до суду та над-
мірної тривалості провадження щодо незаконного переведення, при-
йнятними, а решту скарг – неприйнятними;

2. Постановляє, що у цій справі було порушення пункту 1 стат-
ті 6 Конвенції;

3. Постановляє,
(а) що протягом трьох місяців з дна, коли рішення стане оста-

точним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції держава-відпові-
дач має сплатити заявникові 1 640 (одну тисячу шістсот сорок) євро 
компенсації моральної шкоди та судових витрат. Ця сума має бути 
конвертована в національну валюту держави-відповідача на день 
здійснення платежу, з урахуванням будь-якого податку, який може 
бути стягнутий із зазначеної суми;

(b) 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.

5. Відхиляє інші вимоги заявника, щодо справедливої сатисфакції.
Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 25 жовт-

ня 2007, відповідно до п.п. 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 «ПОНОМАРЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 13156/02)

Рішення

Страсбург 
14 червня 2007

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

У справі «Пономаренко 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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п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 22 травня 2007 року, 

виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою (№ 13156/02), по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) громадянином 
України, Альбертом Івановичем Пономаренком (далі – заявник), 29 
червня 2001 року.

2. Заявник, якому було надано правову допомогу був представ-
лений п. Л.В. Опришком, юристом, який практикує в м. Києві. 
Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповноваженим 
п. Ю. Зайцевим.

3. 10 липня 2003 року Суд прийняв рішення направити заяву на 
комунікацію Уряду. Суд вирішив, що відповідно до пункту 3 стат-
ті 29 Конвенції, питання прийнятності і суті заяви розглядатимуть-
ся одночасно.

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник 1930 року народження, проживає у м. Гола Пристань, 
Україна.

А. передУмови спрАви

5. У тому ж місті родичі заявника мали будинок, який стояв на 
земельній ділянці, що належала міській раді. Родичі заявника мали 
право користуватись цією ділянкою. Вхід до ділянки розміщувався 
на вулиці Кірова, і будинок був зареєстрований за адресою вул. Кіро-
ва, буд. 14. Рішенням Голопристанської міської ради (далі – міська 
рада) від 10 грудня 1975 року частина цієї земельної ділянки була 
передана третій стороні для будівництва будинку, який побудували 
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в 1976 році. У результаті вхід на земельну ділянку було ліквідовано, 
а родичі заявника не мали прямого доступу до їхнього будинку зі 
сторони будь-якої з прилеглих вулиць.

6. У 1989 році заявник успадкував будинок родичів та отримав 
право користуватись земельною ділянкою, на якій стояв будинок.

7. Невизначеної дати заявник звернувся до міської ради з заявою 
про вирішення питання щодо створення нового під’їзду та входу на 
цю земельну ділянку. 12 грудня 1989 року міська рада вирішила, що 
новий під’їзд та вхід мають бути з вулиці Горького через двір сусід-
нього багатоповерхового житлового будинку. Адреса будинку заяв-
ника (вул. Кірова, буд. 14) не змінилась.

8. Заявник не погодився та подав декілька скарг до місцевих 
органів влади, стверджуючи, що він зазнає деяких труднощів щодо 
доступу до його будинку. Зокрема, він стверджував, що він не може 
завезти на ділянку об’єкти великих розмірів, а також, що його відві-
дувачі стикаються з проблемою визначення місцезнаходження його 
будинку за фактичною адресою. Листом від 16 вересня 1994 року 
міська рада повідомила заявника, що він може вільно використову-
вати прохід через двір сусіднього будинку для того, щоб дістатись 
до свого будинку та, якщо забажає, може звернутись з заявою про 
внесення змін до його адреси.

b. перше сУдове провАдження

9. У березні 1991 року заявник звернувся до Голопристанського 
міського суду (далі – міський суд) зі скаргою на дії міської ради. Він 
стверджував, що міська рада незаконно зменшила розмір земельної 
ділянки, на якій розташовано його будинок, а також, що він зазнає 
труднощів у доступі до будинку. Заявник вимагав повернення части-
ни земельної ділянки, яку забрали в його родичів у 1975 році.

10. 18 квітня 1991 року суд відмовився розглядати скаргу заявни-
ка по суті. Суд встановив, що фактично заявник оскаржує рішення 
міської ради від 10 грудня 1975 року, і, таким чином, його скарга не 
підвідомча судам, оскільки він не вичерпав позасудові засоби захис-
ту, які були доступні в 1975 році. Більше того, заявник не був влас-
ником земельної ділянки, на якій був розташований його будинок.

11. 29 березня 1991 року Херсонський обласний суд залишив 
ухвалу суду першої інстанції без змін.
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C. дрУге провАдження

12. У 2001 році заявник звернувся до міського суду з новою скар-
гою на дії міської ради. Він знову стверджував, що в 1975 році міська 
рада незаконно забрала частину земельної ділянки, на якій розта-
шовано його будинок, та не виплатила компенсації за шкоду, якої 
нібито зазнала сім’я заявника в результаті таких дій. Заявник також 
стверджував, що він зазнає труднощів у доступі та використанні йо-
го будинку та що міська рада незаконно відмовляється вирішити 
його проблему. Він просив суд надати йому право використовувати 
проїзд через земельну ділянку свого сусіда, побудувати проїзд ши-
риною в п’ять метрів та прохід до його будинку зі сторони вулиці 
Кірова. Заявник також просив суд присудити йому компенсацію.

13. 20 лютого 2001 року суд відмовився розглядати скаргу по суті, 
надавши таке ж обґрунтування, як і в ухвалі від 18 квітня 1991 року.

14. Заявник звернувся з касаційною скаргою, стверджуючи, що 
суд першої інстанції помилився при визначенні предмету його скар-
ги. 11 квітня 2001 року Херсонський обласний суд повторив вис-
новки суду першої інстанції та відмовив у задоволенні касаційної 
скарги заявника.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
І ПРАКТИКА

a. КонститУція УКрАїни від 1996 роКУ

15. Відповідні положення Конституції України визначають:

Стаття 8

«…Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду 
для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпо
середньо на підставі Конституції України гарантується».

Стаття 55

«Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи без
діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб…»
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Стаття 124

«Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами…
Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають 
у державі.
Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами 
загальної юрисдикції…»

b. цивільний процесУАльний КодеКс від 1963 роКУ 
(дАлі – КодеКс) (втрАтив чинність 1 вересня 2005 роКУ)

16. Відповідні положення статті 136 кодексу передбачають таке:

«…Суддя відмовляє в прийнятті заяви:
1) якщо заява не підлягає розглядові в судах;
2) якщо заінтересованою особою, що звернулася до суду, не додержано 
встановленого законом для даної категорії справ порядку попереднього 
позасудового вирішення справи …
3) якщо є таке, що набрало законної сили, постановлене по спору між 
тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав рішення суду 
чи ухвала суду про прийняття відмови позивача від позову або про за
твердження мирової угоди сторін. …»

C. рішення КонститУційного сУдУ від 25 листопАдА 1997 роКУ 
У спрАві громАдянКи дЗюби г.п. 

щодо прАвА нА осКАрження 
в сУді непрАвомірних дій посАдової особи

17. Відповідні витяги з резолютивної частини рішення Консти-
туційного Суду передбачають таке:

«Частину другу статті 55 Конституції України необхідно розуміти 
так, що кожен … має гарантоване державою право оскаржити в суді 
загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будьякого органу 
державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і служ
бових осіб…
Такі скарги підлягають безпосередньому розгляду в судах незалежно 
від того, що прийнятим раніше законом міг бути встановлений інший 
порядок їх розгляду…»
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d. постАновА пленУмУ верховного сУдУ від 4 жовтня 1991 роКУ 
№ 7 «про прАКтиКУ ЗАстосУвАння сУдАми ЗАКонодАвствА, 

що регУлюЄ прАво привАтної влАсності громАдян 
нА жилий бУдиноК»

18. Відповідні витяги з частини другої цієї постанови передба-
чають таке:

«2. Судам підвідомчі спори, пов’язані з правом приватної власності на 
жилий будинок, зокрема:
– про визнання права власності на будинок або його частину (частку), 
…, усунення будьяких порушень зазначеного права, хоча б ці пору
шення і не були поєднані з позбавленням володіння…;
– про компенсацію, пов’язану із зниженням цінності будинку, виклика
ну діяльністю підприємств, організацій…»

E. постАновА пленУмУ верховного сУдУ 
від 1 листопАдА 1996 роКУ № 9 

«про ЗАстосУвАння КонститУції УКрАїни 
при Здійсненні прАвосУддя»

19. Відповідні витяги з частини восьмої цієї постанови передба-
чають таке:

«З урахуванням конституційного положення (ст. 124 Конституції), 
судам підвідомчі всі спори про захист прав і свобод громадян. Суд не 
вправі відмовити особі в прийнятті позовної заяви чи скарги лише з тієї 
підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому зако
ном досудовому порядку.
Статтею 55 Конституції кожній людині гарантовано право на оскаржен
ня в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцево
го самоврядування, посадових осіб і службових осіб, … суд не повинен 
відмовляти особі в прийнятті чи розгляді скарги з підстав, передбаче
них законом, який це право обмежує…»

f. постАновА пленУмУ верховного сУдУ від 25 грУдня 1996 роКУ 
№ 13 «про прАКтиКУ ЗАстосУвАння сУдАми Земельного 

ЗАКонодАвствА» (втрАтилА чинність 16 Квітня 2004 роКУ)

20. Відповідні витяги з частини другої цієї постанови передба-
чають таке:
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«…судам підвідомчі, зокрема, справи за заявами:
…
– про захист і поновлення порушених прав власників земельних діля
нок і землекористувачів, усунення перешкод у використанні земельних 
ділянок…»

ПРАВО

І. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ

21. Заявник скаржився, що його незаконно позбавили права 
доступу до суду щодо його скарги, поданої до національних судів 
у 2001 році. Він посилався на пункт 1 статті 6 Конвенції, який у від-
повідній частині передбачає таке:

«Кожен має право на справедливий … розгляд його справи … судом, 
…, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного ха
рактеру…»

22. Далі заявник скаржився за статтею 1 Першого протоколу 
до Конвенції на порушення його права на мирне володіння своїм 
майном, стверджуючи, що державні органи влади постійно відмо-
влялись усунути перешкоди для його доступу до земельної ділянки, 
на якій розміщено його будинок. Також він стверджував, що органи 
місцевої влади не дотримались відповідної встановленої процедури, 
коли передавали третій особі частину земельної ділянки, яка на-
лежала його родичам. Таким чином, заявник стверджував, що він 
мав гарантоване статтею 1 Першого протоколу право власності на ту 
частину земельної ділянки. Ця стаття 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».
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А. попередні ЗАперечення УрядУ

23. Уряд зазначав, що заява була подана з пропущенням шес-
тимісячного строку, визначеного пунктом 1 статті 35 Конвенції, 
та, крім того, стосується подій, які мали місце до набуття чинності 
Конвенцією для України. Зокрема, Уряд зазначив, що скарга, пода-
на заявником у 2001 році, фактично становила звернення про від-
новлення першого провадження, оскільки стосувалась фактів, які 
вже було розглянуто районним судом 18 квітня 1991 року та Хер-
сонським обласним судом 29 травня 2001 року. Вказані судові ухвали 
було винесено до 11 вересня 1997 року, тобто до набуття чинності 
Конвенцією для України, та більш ніж за шість місяців до подачі 
скарги до Суду.

24. Заявник не погодився, наполягаючи, що судові ухвали, ви-
несенні в 1991 році, не визначали остаточне вирішення його справи, 
оскільки суди не розглядали його скаргу по суті. Більше того, на-
ціональні суди, відхиливши його скаргу в 2001 році, не визнали її 
аналогічною скарзі від 1991 року. Заявник також зазначив, що його 
скарга за статтею 1 Першого протоколу стосувалась триваючого по-
рушення його майнових прав.

25. Спочатку Суд зазначає, що ухвала Херсонського обласного 
суду від 29 травня 1991 року, що була предметом попередньої скарги 
заявника (№ 44543/98), визнаної Судом неприйнятною 14 вересня 
1999 року, знаходиться поза межами цієї заяви. Залишається визна-
чити, чи була справа заявника остаточно вирішена в 1991 році.

26. Суд зазначає, що заявник ініціював судові провадження щодо 
його майнових прав у 1991 та 2001 роках. Проте, жодна його скарга не 
була розглянута по суті. Більше того, незважаючи на те, що ці скарги 
мали в більшій частині спільні передумови, вимоги заявника були 
різними. Так, у 1991 році заявник просив суди зобов’язати міську ра-
ду надати йому земельну ділянку, у той час як у 2001 році він просив 
надати йому право використовувати проїзд через земельну ділянку 
свого сусіда та побудувати новий прохід до земельної ділянки, на 
якій знаходиться його будинок. Суд також зазначає, що національні 
суди не визначили скаргу заявника від 2001 року як таку, що була 
вже вирішена судовим рішенням, що набрало законної сили, та не 
відхилив її з таких підстав (див. п.п. 13, 14 та 17 вище). За таких об-
ставин Суд не знаходить підстав, щоб погодитись з Урядом, що спра-
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ва заявника була остаточно вирішена в 1991 році і що його скарга від 
2001 року фактично є спробою відновити перше провадження.

b. щодо прийнятності сКАрг ЗАявниКА ЗА стАттею 1 
першого протоКолУ

27. Суд нагадує, що його юрисдикція не поширюється на заяву 
про втручання, яке мало місце до ратифікації державою-відповіда-
чем Конвенції, навіть якщо відмова усунути втручання має місце вже 
після ратифікації (див. рішення у справі «Блечич  проти Хорватії», 
заява № 59532/00, п. 79). Це правило не застосовується у справах, 
які стосуються триваючої ситуації, для вирішення якої відсутні на-
ціональні засоби захисту (див., наприклад, рішення у справі «Лоїзіду 
проти Туреччини», від 18 грудня 1996 року, Reports of Judgments and 
Dicisions 1996-VI, п.п. 46–47).

28. У цій справі заявник скаржився на стверджуване порушення 
його майнових прав та відсутність можливості захистити ці права 
в судовому порядку. Його зауваження щодо статті 1 Першого прото-
колу складаються з двох аргументів. Перший стосується неможли-
вості використовувати земельну ділянку, яку забрали у його родичів 
у 1975 році. Другий стосується стверджуваної відмови органів місце-
вої влади надати йому офіційний сервітут на земельну ділянку його 
сусіда, спеціальний під’їзд та вхід до його будинку, а також земельну 
ділянку, на якій він знаходиться. За твердженнями заявника така 
ситуація є триваючим порушенням його права на вільний доступ та 
користування своїм будинком.

29. Щодо першого аргументу Суд зазначає, що він стосується 
відібрання земельної ділянки, що мало місце у 1975 році. Це була 
однозначно нетриваюча дія, яка не створила триваючої в часі ситуа-
ції (див. рішення у справі «Papuk Trgovina d.d. v. Croatia», п. 44, від 6 
жовтня 2005 року, заява № 2708/03).

30. Щодо другого аргументу Суд зазначає, що стверджувані 
перешкоди в доступі заявника до своєї власності були результатом 
передачі частини земельної ділянки, яку його сім’я мала право ви-
користовувати, третій особі у 1975 році та будівництва сусіднього 
будинку в 1976 році.

31. Проте, наслідки минулих подій – такі як стверджувані пе-
решкоди в доступі до власності – не створюють триваючу ситуацію, 
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на яку поширюється юрисдикція Суду в часі. Небажання органів 
місцевої влади задовольнити вимогу заявника щодо покращення 
під’їзду та входу до його будинку, які існували до 1975 року (див. 
п.п. 8 та 12), було пов’язано з рішенням міської ради від 10 грудня 
1975 року про передачу земельної ділянки третій стороні. Відокрем-
лення останньої події від її наслідків прирівнювалось би до надан-
ня ретроактивної сили Конвенції, що суперечило б загальним при-
нципам міжнародного права (див. mutatis mutandis, рішення у справі 
«Papuk Trgovina d.d. v. Croatia», п. 45, від 6 жовтня 2005 року, заява 
№ 2708/03). Відповідно, наступна безрезультатність засобів захисту, 
до використання яких вдався заявник у 2001 році з метою усунення 
того втручання, не надає підстав для поширення на цю подію юрис-
дикції Суду в часі.

32. Таким чином, Суд встановлює, що скарги заявника за стат-
тею 1 Першого протоколу не відносяться до триваючої ситуації, 
а стосуються подій, які мали місце у 1975–1976 роках, тобто до на-
брання чинності Конвенцією та Першим протоколом для України 
(11 вересня 1997 року). За таких підстав Суд відхиляє цю частину 
заяви як таку, що несумісна ratione temporis з положеннями Конвен-
ції відповідно до п.п. 3 та 4 статті 35 Конвенції.

C. щодо прийнятності сКАрг ЗАявниКА 
ЗА п. 1 стАтті 6 Конвенції

33. Суд зазначає, що заявник подав окрему скаргу за п. 1 статті 6 
Конвенції щодо стверджуваної відсутності доступу до національних 
судів у 2001 році. Провадження, щодо якого скаржиться заявник, 
відбувалось після набрання чинності Конвенцією для України. 
За таких обставин Суд не може відхилити цю скаргу на підставі 
відсутності юрисдикції в часі (див. ухвалу у справі «Мальхоус  про-
ти Чеської Республіки»,  заява № 33071/96, ЄСПЛ 2000-XII, ухвалу 
у справі «Керімов  проти  Азербайджану», від 28 вересня 2006 року, 
заява № 151/03)

34. Суд вважає, що скарга заявника щодо відсутності доступу до 
судів порушує питання факту та права за Конвенцією, вирішення 
яких вимагає розгляду по суті. Суд не знаходить підстав для визнан-
ня її неприйнятною.
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ІІ. ЩОДО СУТІ

35. Щодо суті скарги заявника за п. 1 статті 6 Конвенції Уряд 
зазначив, що, звертаючись в 2001 році до суду, заявник оскаржу-
вав законність рішення Голопристанської міської ради від 10 груд-
ня 1975 року та вимагав повернення земельної ділянки, яку забрали 
в його родичів у 1975 році. Уряд стверджував, що відповідно до на-
ціонального законодавства суди не мали юрисдикції розглядати його 
скаргу, оскільки він не був власником земельної ділянки, на якій 
знаходився його будинок.

36. Суд повторює, що відповідно до його прецедентної практики 
п. 1 статті 6 передбачає «право на суд», яке включає не тільки пра-
во ініціювати провадження, але також і право домогтися «вирішен-
ня» спору судом (див. mutatis mutandis, рішення у справі «Мултіплекс 
проти Хорватії», заява № 58112/00, від 10 липня 2003 року, п. 45). 
Для того, щоб це право було ефективним, особа повинна мати чіт-
ко визначену та дієву можливість оскаржити подію, яка становить 
втручання в його чи її права (див. рішення у справі «Беллет проти 
Франції», від 4 грудня 1995 року, п. 36).

37. Суд зазначає, що у своїх поданнях до національних судів за-
явник скаржився на втручання в його право доступу до належних 
йому будинку та земельної ділянки. Він стверджував, що втручання 
мало триваючий характер та що органи місцевої влади незаконно 
відмовились вирішити цю проблему. Незважаючи на те, що заявник 
стверджував про незаконність рішення Голопристанської міської ра-
ди від 10 грудня 1975 року, він не просив суд його скасувати. Заяв-
ник просив суд вжити практичних заходів для вирішення проблеми 
щодо доступу до його власності. Суди вирішили, що вони не мають 
юрисдикції розглядати його скаргу.

38. Суд зазначає, що визначати зокрема у світлі національного 
законодавства, чи мали суди юрисдикцію вирішувати скаргу заяв-
ника, не є його завданням. Тим не менш, він зазначає, що ні судові 
рішення, винесені у справі, ні зауваження Уряду не містять поси-
лання на національні закони, чинні на той момент, які б передба-
чали виключення таких скарг з-під юрисдикції судів. Більше того, 
Суд зазначає, що відповідно до тлумачення, наданого Конституцій-
ним та Верховним Судами, відповідне національне законодавство 
та процесуальні норми мають бути такими, що не обмежують прав 
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громадян у прямому доступі до судів, якщо його/її скарга стосується 
стверджуваних порушень або бездіяльності загальнодержавних або 
місцевих органів влади (див. п.п. 17–20). У будь-якому разі Суд ви-
рішує, що йому не було надано прийнятного виправдання відмові 
прийняти скаргу заявника на національному рівні.

39. На думку Суду, така ситуація прирівнюється до відмови 
в правосудді, що позбавляє самої суті права заявника на доступ до 
суду, гарантованого п. 1 статті 6 Конвенції. Відповідно, у цій справі 
було порушення цього положення.

IІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

40. Стаття 41 Конвенції проголошує:

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

А. шКодА

41. Заявник вимагав 30 000 доларів США як компенсацію ма-
теріальної шкоди та 100 000 доларів США на відшкодування мо-
ральної шкоди.

42. Уряд стверджував, що вимоги заявника надмірні та необґрун-
товані.

43. Суд не вбачає жодного причинного зв’язку між визнаним 
порушенням п. 1 статті 6 Конвенції і стверджуваною матеріальною 
шкодою. Таким чином, Суд не знаходить підстав присуджувати ком-
пенсацію матеріальної шкоди.

44. Щодо компенсації моральної шкоди Суд вважає, що конста-
тація порушення п. 1 статті 6 Конвенції за цих обставин сама по собі 
становить справедливу сатисфакцію (див. рішення у справі «Межнаріч 
проти Хорватії» від 15 липня 2005 року, заява № 71615/01, п. 44).

b. сУдові витрАти

45. Щодо цього заявник не надав жодних вимог, відповідно, Суд 
нічого не присуджує.
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на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує скаргу за п. 1 статті 6 Конвенції прийнятною, а ре-
шту скарг неприйнятними;

2. Вирішує, що було порушено п. 1 статті 6 Конвенції;
3. Вирішує, що констатація порушення сама по собі становить 

справедливу сатисфакцію моральної шкоди, яку зазнав заявник;
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Учинено англійською мовою і повідомлено в письмовій формі 

14 червня 2007 року, згідно з пунктами 2 і 3 правила 77 Реґламенту 
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 «ВОЛОВіК ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 15123/03)

У цей текст 3 березня 2008 були внесені виправлення 
відповідно до Правила 81 Регламенту Суду

Рішення

Страсбург 
6 грудня 2007

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

У справі «Воловік 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,
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пані M. Цаца-Ніколовська,
п. Дж. Боррего Боррего,
пані Р. Ягер,
п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 13 листопада 2007 ро-

ку, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою (№ 15123/03), по-
даною до Суду 10 квітня 2003 року громадянином України, паном 
Воловіком Юрієм Тимофійовичем (далі – заявник), відповідно до 
статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі – Конвенція).

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповнова-
женими, п. Ю. Зайцевим та пані І. Шевчук.

3. 22 вересня 2005 року Суд вирішив направити заяву Уряду. 
Відповідно до пункту 3 статті 29 Конвенції Суд вирішив розглядати 
питання щодо суті заяви та її прийнятності одночасно.

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1939 році та проживає у місті Запоріжжя.

a. історичне підґрУнтя спрАви

5. 25 квітня 1993 року син заявника, громадянин Росії, який 
перебував на військовій службі в Збройних силах російської армії, 
загинув при виконанні службових обов’язків. «Військово-страхова 
компанія» Російської Федерації виплатила дружині загиблого та йо-
го дитині, які проживали в Росії, страхову суму, яка їм належала 
відповідно до російського законодавства.

6. У 2001 році заявник звернувся до Запорізького обласного вій-
ськового комісаріату та до державної страхової компанії «Оранта» 
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(далі – компанія «Оранта») з вимогою виплатити йому страхову су-
му, яка за його твердженням належала йому відповідно до положень 
Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та 
членів їх сімей і державне страхування військовослужбовців держав-
учасниць Співдружності Незалежних Держав від 15 травня 1992 року 
(далі – Угода СНД від 15 березня 1992 року, див. відповідне націо-
нальне законодавства), що набрала чинності для України 15 травня 
1992 року. Листами від 9 липня та 1 серпня 2001 року, відповідно, 
компанія «Оранта» та військовий комісаріат відмовили заявникові 
в задоволенні його вимоги, оскільки його син був військовослужбов-
цем Збройних сил Російської Федерації, тому заявник не мав права на 
виплату страхової суми відповідно до українського законодавства.

7. У 2002 році заявник звертався до «Військово-страхової ком-
панії» Російської Федерації з вимогою виплати страхову суму. Лис-
том від 27 вересня 2002 року ця компанія відхилила вимогу заявника 
та повідомила, що сума, яку він має отримати у зв’язку із смертю си-
на, мала бути виплачена компанією «Оранта» згідно з Угодою СНД 
від 15 травня 1992 року.

b. провАдження щодо повернення стрАхової сУми

8. У грудні 2001 року заявник звернувся до Комунарського район-
ного суду міста Запоріжжя з позовом до компанії «Оранта», в якому 
вимагав повернути йому страхову суму, яка за його твердженням ма-
ла бути виплачена йому у зв’язку із смертю сина. Він також вимагав 
компенсацію моральної шкоди. Заявник обґрунтував свої вимоги 
тим, що він мав право на отримання страхової суми у зв’язку із смер-
тю сина, оскільки він, заявник, проживав на території України, яка 
взяла на себе зобов’язання за Угодою СНД від 15 травня 1992 ро-
ку здійснювати такі виплати в разі загибелі військовослужбовця 
Збройних сил однієї з держав-членів СНД при виконанні службових 
обов’язків.

9. 10 квітня 2002 року суд відмовив у задоволенні позовних ви-
мог заявника. Це рішення було залишено без змін апеляційним су-
дом Запорізької області 18 липня 2002 року та Верховним Судом 
України 8 січня 2003 року.

10. Національні суди встановили, що відповідно до українсь-
кого законодавства заявник не мав права на страхову виплату, яка 
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виплачується в аналогічних випадках родичам військовослужбовців 
України. Суди зазначили, що відповідно до угоди СНД від 16 трав-
ня 1992 року, положення якої розтлумачені рішенням Економічного 
суду Союзу незалежних держав (далі – Економічний Суд СНД) від 
20 березня 1997 року, таку виплату повинна була здійснити Росій-
ська Федерація, у Військових силах якої проходив службу син за-
явника.

C. провАдження щодо виплАти грошової КомпенсАції

11. У 2002 році заявник звернувся до Жовтневого районного 
суду Запорізької області з позовною заявою до Запорізького облас-
ного військового комісаріату про стягнення грошової компенсації, 
на яку, за його твердженням, він має право у зв’язку із смертю йо-
го сина та відповідно до Закону України «Про соціальний і право-
вий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 
1991 року (далі – Закон України від 1991 року), який має тлума-
читись відповідно до Угоди СНД від 15 травня 1992 року. Заявник 
наводив таке ж обґрунтування свої вимог, що і в позові до компанії 
«Оранта».

12. 17 жовтня 2002 року суд відмовив заявникові в задоволенні 
позовних вимог, встановивши, що він не має права на отримання 
грошової компенсації відповідно до українського законодавства, ос-
кільки його син був громадянином Росії та служив у Збройних си-
лах Росії.

13. 6 листопада 2002 року заявник подав апеляційну скаргу 
в цей же суд.

14. 7 листопада 2002 року суд надав заявникові час до 25 листо-
пада 2002 року для усунення певних недоліків апеляційної скарги. 
А саме: суд звернув увагу на те, що в апеляційній скарзі невірно 
зазначені найменування сторін, не зазначені підстави оскарження 
рішення від 17 жовтня 2002 року та чітке формулювання вимог за-
явника.

15. 20 листопада 2002 року заявник подав до суду виправле-
ний варіант апеляційної скарги, в якому відповідачем вказаний За-
порізький обласний військовий комісаріат. Щодо причин його нез-
годи з рішенням від 17 жовтня 2002 року, заявник зазначив, що суд 
першої інстанції невірно розтлумачив та застосував певні положення 
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Закону України від 1991 року, а також суд не взяв до уваги гарантії, 
визначені Угодою СНД від 15 травня 1992 року. Заявник просив апе-
ляційний суд Запорізької області скасувати оскаржуване рішення та 
постановити нове рішення по суті позовних вимог.

16. 28 листопада 2002 року Жовтневий районний суд визнав апе-
ляційну скаргу заявника неподаною. Посилаючись на апеляційну 
скаргу заявника від 6 листопада 2002 року, суд встановив, що заявник 
не усунув недоліки апеляційної скарги у визначений для цього судом 
строк. Заявникові були повернуті обидва варіанти його апеляційної 
скарги разом з копією ухвали суду від 28 листопада 2002 року.

17. 6 грудня 2002 року заявник звернувся до того ж суду з апе-
ляційною скаргою на ухвалу від 28 листопада 2002 року. Заявник 
просив скасувати цю ухвалу, оскільки Жовтневий районний суд 
у своїй ухвалі про повернення апеляційної скарги на рішення суду 
від 17 жовтня 2002 року не взяв до уваги виправлений варіант апеля-
ційної скарги, який він подав до суду 20 листопада 2002 року.

18. В апеляційній скарзі від 6 грудня 2002 року заявник виклав 
аргументи, які вже викладав у своїй апеляційній скарзі від 20 листо-
пада 2002 року, в якій вказувались причини оскарження та форму-
лювання вимог заявника

19. У супровідному листі до апеляційної скарги від 6 грудня 
2002 року заявник зазначив, що він додав три копії своєї апеляцій-
ної скарги, копії апеляційних скарг від 6 та 20 листопада 2002 року, 
копії рішення від 17 жовтня 2002 року та ухвал від 7 та 28 листопада 
2002 року.

20. 6 грудня 2002 року Жовтневий районний суд ухвалив, що 
апеляційна скарга заявника від тієї ж дати подана з порушення про-
цесуальних вимог. А саме, суд встановив, що апеляційна скарга по-
дана одночасно як на ухвалу від 28 листопада 2002 року, так і на 
рішення від 17 жовтня 2002 року, а також вона не містить достатньо-
го обґрунтування та переліку письмових матеріалів, що додаються. 
Суд надав заявникові час до 20 грудня 2002 року для виправлення 
вказаних недоліків.

21. 18 грудня 2002 року заявник звернувся до Жовтневого район-
ного суду з апеляційною скаргою на його ухвалу від 6 грудня 2002 ро-
ку. 10 січня 2003 року апеляційний суд Запорізької області встановив, 
що ця ухвала не підлягає оскарженню, та відмовив у розгляді апеля-
ційної скарги заявника.
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22. 27 січня 2003 року Жовтневий районний суд визнав непода-
ною апеляційну скаргу заявника на ухвалу від 28 листопада 2003 ро-
ку на підставі того, що заявник не усунув недоліки скарги, на які 
було вказано в ухвалі від 6 грудня 2002 року.

23. Заявник не оскаржив ухвалу від 27 січня 2003 року.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

a. цивільний процесУАльний КодеКс від 1963 роКУ 
(«КодеКс від 1963 роКУ») (втрАтив чинність 1 вересня 2005 роКУ)

24. Стаття 139 Кодексу від 1963 року передбачає, що суддя, вста-
новивши, що позовну заяву подано без дотримання вимог, викладе-
них у Кодексі, або не оплачено державне мито, постановлює ухвалу 
про залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає 
йому строк для виправлення недоліків.

Заява вважається неподаною і повертається позивачеві, якщо 
останній не виправить недоліків відповідно до вказівок судді.

25. Відповідно до статті 290 сторони мають право оскаржити 
в апеляційному порядку рішення (щодо суті) суду першої інстанції 
повністю або частково. Ухвала суду першої інстанції оскаржується 
в апеляційному порядку окремо від рішення суду у випадках, пере-
дбачених цим Кодексом.

26. Згідно зі статтею 291 ухвала суду першої інстанції може бу-
ти оскаржена, якщо постановлена ухвала перешкоджає подальшому 
провадженню справи. Сторони можуть включити до апеляційної 
скарги або апеляційного подання на рішення суду заперечення про-
ти ухвал, що не підлягають оскарженню.

27. Стаття 293 передбачає, що апеляційна скарга викладається 
машинописним текстом. У ній зазначається:

а) назва суду, до якого подається скарга;
b) особа, яка подає скаргу, та її контактні дані;
c) повна і точна назва інших осіб, які беруть участь у справі, їх 

місце проживання або знаходження та контактні дані;
d) посилання на рішення, ухвалу, що оскаржується, та межі 

оскарження;
e) обґрунтування апеляційної скарги: у чому полягає непра-

вильність рішення (ухвали) суду, обставини справи та закон, яки-
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ми спростовується рішення; нові факти чи засоби доказування, які 
мають значення для справи і заперечення проти доказів, коли суд 
першої інстанції необґрунтовано відмовив у їх прийнятті або коли 
неможливість їх подання раніше зумовлена поважними причинами; 
перелік з використаних судом першої інстанції доказів, що підляга-
ють дослідженню в суді апеляційної інстанції;

f) прохання особи, яка подає скаргу (предмет оскарження);
j) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або її 
представником. До апеляційної скарги, поданої представником, до-
дається довіреність або інший документ, що посвідчує повноважен-
ня представника, якщо в справі немає такого документа. До апеля-
ційної скарги, апеляційного подання прокурора додаються їх копії 
з додатковими матеріалами у кількості примірників відповідно до 
числа осіб, які брали участь у справі.

28. Відповідно до статті 294 апеляційна скарга подається через 
суд першої інстанції, який розглянув справу. До апеляційної скарги 
оформленої з порушенням вимог, встановлених статтею 293 цього 
Кодексу, а також апеляційної скарги, не оплаченої державним ми-
том, застосовуються правила статті 139 цього Кодексу.

29. Положеннями статті 295 передбачається, що суд не пізніше 
наступного дня після отримання належно оформленої апеляцій-
ної скарги надсилає її копії та додані матеріали особам, які беруть 
участь у справі, та встановлює строк, протягом якого вони можуть 
надати пояснення на апеляційну скаргу.

По закінченні строку на апеляційне оскарження суд надсилає 
апеляційну скаргу разом зі справою до апеляційного суду.

30. Статті 301 та 305 передбачають, що при розгляді справи 
в апеляційній інстанції суд перевіряє законність і обґрунтованість 
рішення суду першої інстанції. Суд апеляційної інстанції може вста-
новлювати нові факти, досліджувати нові докази, а також докази, 
які, на думку осіб, які беруть участь у справі, судом першої інстанції 
досліджувались з порушенням встановленого цим Кодексом поряд-
ку. Суд в апеляційному провадженні має право:

a) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги;
b) постановити ухвалу про скасування рішення суду пер-

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

c) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої 
інстанції і закрити провадження у порушеній справі або залишити 
заяву без розгляду;

d) змінити або ухвалити нове рішення по суті позовних вимог.
31. Відповідно до статті 310 за результатами розгляду апеляцій-

ної скарги на ухвалу суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції 
може:

а) відхилити скаргу, якщо судом першої інстанції ухвалу пос-
тановлено з дотриманням вимог закону;

b) змінити ухвалу суду першої інстанції в разі правильного 
по суті вирішення питання, але із помилковим застосуванням норм 
цього Кодексу;

c) скасувати ухвалу і передати питання на новий розгляд до 
суду першої інстанції, якщо суд порушив порядок його вирішення;

d) скасувати ухвалу суду першої інстанції і постановити нову 
ухвалу з питання, яке вирішено судом першої інстанції з порушен-
ням норм цього Кодексу.

b. цивільний процесУАльний КодеКс від 2004 роКУ 
(«КодеКс від 2004 роКУ) 

(нАбрАв чинності 2 вересня 2005 роКУ)

32. Стаття 296 Кодексу від 2004 року передбачає, що заява про 
апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються апеляційно-
му суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судо-
ве рішення. Суд першої інстанції після отримання всіх апеляційних 
скарг у справі від осіб, які подали заяви про апеляційне оскарження, 
або через три дні після закінчення строку на подання апеляційної 
скарги надсилає їх разом зі справою до апеляційного суду. Апеля-
ційні скарги, що надійшли після цього, не пізніше наступного робо-
чого дня після їхнього надходження направляються до апеляційного 
суду.

33. Відповідно до частини 1 статті 295 (297) суддя-доповідач ви-
рішує питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апе-
ляційним судом.
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C. УгодА про порядоК пенсійного ЗАбеЗпечення 
війсьКовослУжбовців тА членів їх сімей 

і держАвне стрАхУвАння війсьКовослУжбовців 
держАв-УчАсниць співдрУжності неЗАлежних держАв 

від 15 трАвня 1992 роКУ («УгодА снд від 15 трАвня 1992 роКУ»)

1. відповідні положення Угоди снд 
від 15 травня 1992 року передбачають таке:

Стаття 1

«Пенсійне забезпечення й обов’язкове державне страхування війсь
ковослужбовців Збройних сил державучасниць Співдружності та ін
ших військових формувань, створених законодавчими органами цих 
держав, Об’єднаних Збройних сил Співдружності, Збройних сил й ін
ших військових формувань колишнього Союзу РСР, а також пенсійне 
забезпечення сімей цих військовослужбовців здійснюються на умовах, 
за нормами і в порядку, що встановлені або будуть установлені законо
давством державучасниць, на території яких проживають зазначені 
військовослужбовці та їх сім’ї, а до прийняття цими державами законо
давчих актів з цих питань – на умовах, за нормами і в порядку, встанов
лених законодавством колишнього Союзу РСР…»

Стаття 2

«…Розмір грошового забезпечення (заробітку) для призначення пенсій 
військовослужбовцям і їх сім’ям визначається в порядку, встановлено
му законодавством державучасниць, на території яких проживають 
військовослужбовці або їх сім’ї».

Стаття 3

«Витрати на пенсійне забезпечення військовослужбовцям та їх сімей 
і обов’язкового державного страхування військовослужбовців здійс
нюються державамиучасницями за рахунок їхнього бюджету без 
взаємних розрахунків між державами».

Стаття 5

«Питання, пов’язані з застосуванням цієї Угоди, при необхідності бу
дуть розглядатися Радою міністрів оборони державучасниць, а також 
міністерствами оборони (комітетами по обороні) державучасниць 
Співдружності на двосторонній і багатосторонній основі».
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Стаття 6

«Угода набуває чинності з моменту її підписання».

d. ЗАКон УКрАїни «про соціАльний і прАвовий ЗАхист 
війсьКовослУжбовців тА членів їх сімей» 

від 20 грУдня 1991 роКУ («ЗАКон від 1991 роКУ)

2. стаття 3 Закону від 1991 року, в редакції станом на період, 
який розглядається, передбачала таке:

«Дія цього Закону поширюється на:
[i] військовослужбовців, які проходять службу на території України, 
і військовослужбовців – громадян України, які виконують військовий 
обов’язок за межами України;
[ii] членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли, пропали 
безвісти або стали інвалідами при проходженні військової служби;
[iii] військовозобов’язаних, призваних на збори, та членів їх сімей».

III. ПРАКТИКА ЕКОНОМІчНОГО СУДУ 
СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИх ДЕРЖАВ

36. Відповідно до статті 32 Статуту Співдружності незалежних 
держав від 22 січня 1993 року та статті 5 Статуту Економічного суду 
Співдружності незалежних держав від 6 липня 1992 року, Еконо-
мічний суд СНД має право тлумачити положення угод та інших 
актів Співдружності. Україна, не ратифікувавши ні Статут Спів-
дружності, ні Статут Економічного суду СНД, не визнає зазначених 
повноважень.

37. Згідно з рішенням та ухвалою, які прийняті Економічним 
судом СНД 4 вересня 1996 року та 20 березня 1997 року відповідно, 
про тлумачення деяких угод Співдружності, включно з Угодою СНД 
від 15 травня 1992 року, виплата страхової суми або одноразової до-
помоги членами сім’ї військовослужбовця, який загинув, має бути 
здійснена державою, в якій військовослужбовець був застрахований, 
незалежно від того, де проживають члени його сім’ї. Страхова ком-
панія або інший уповноважений орган держави, у Збройних силах 
якої служив військовослужбовець, є відповідальною за виконання 
зобов’язань за страховою угодою цього військовослужбовця.
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ПРАВО

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

38. Заявник скаржився на результат та несправедливий характер 
провадження, яке стосувалось його позову щодо страхової виплати. 
Він зазначив, що національні суди не взяли до уваги його доводи, 
що вони невірно застосували відповідне законодавство, а також що 
вони не були безсторонніми при вирішенні спору. Заявник стверд-
жував, що суди, приймаючи рішення, не повинні були керуватись 
практикою Економічного суду СНГ, повноваження якого не були 
визнані Україною. Він також зазначив, що тлумачення, яке було 
здійснено Економічним судом СНД приблизно через п’ять років піс-
ля набрання чинності Угодою СНД від 15 травня 1992 року та через 
чотири роки після смерті його сина (25 квітня 1993 року) не може 
застосовуватись у його справі.

Також заявник скаржився на те, що він був незаконно позбав-
лений права на доступ до суду в зв’язку з неприйняттям його апе-
ляційної скарги на рішення Жовтневого районного суду міста За-
поріжжя від 17 жовтня 2002 року у провадженні про виплату грошо-
вої компенсації1.

Заявник посилався на пункт 1 статі 6 та на статтю 17 Конвенції, 
які у відповідних частинах передбачають таке:

Стаття 6
«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи … 
судом, … який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного 
характеру (…)».

Стаття 17

«Жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитись як таке, що на
дає будьякій державі, групі чи особі право займатися будьякою діяль
ністю або вчиняти будьяку дію, спрямовану на скасування будьяких 
прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх обмеження в біль
шому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції».

1 Виправлення внесені 3 березня 2008 року. Слова «Комунарського районного 
суду міста Запоріжжя від 10 квітня 2002 року» були змінені на «Жовтневого район-
ного суду міста Запоріжжя від 17 жовтня 2002 року».
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39. Суд зазначає, що аргументи заявника за статтею 17 Конвенції 
відносяться до скарги про несправедливий характер провадження та, 
відповідно, повинні розглядатися за пунктом 1 статті 6 Конвенції.

40. Суд також зауважує, що скарги заявника стосуються двох ок-
ремих проваджень, в одному з яких позов заявника розглядав тільки 
суд першої інстанції. Більш того предмети позовів, поданих заявни-
ком у кожному провадженні, відрізнялись по суті. Тому, Суд вважає, 
що скарги заявника мають розглядатись окремо щодо кожного про-
вадження.

a. щодо прийнятності

1. провадження щодо повернення страхової виплати

41. Уряд стверджував, що провадження у справі заявника за по-
зовом до компанії «Оранта» було справедливим. Національні суди, 
ґрунтуючись на тлумаченні Економічним судом СНД міжнародної 
угоди, яка застосовувалась у справі заявника – Угода від 15 травня 
1992 року, діяли згідно з принципом законності провадження.

42. Заявник заперечував.
43. Суд нагадує, що розгляд питань стосовно помилок щодо 

фактів та права, які начебто були припущені національним судом, 
не є функцією Суду доти, доки такі помилки не порушують прав та 
свобод, що захищаються Конвенцією (див. рішення у справі «Гарсіа 
Руїз проти Іспанії», [GC], № 30544/96, §28, ECHR 1999-I)

44. Суд звертає увагу на те, що заявник міг наводити всі свої 
аргументи, що були передбачені достатні підстави для відхилення 
позову заявника, а також на те, що в матеріалах справи немає нічо-
го, що вказувало би на свавілля або небезсторонність національних 
судів при розгляді позову заявника.

45. Щодо факту використання судами практики Економічного 
суду СНД про тлумачення Угоди від 15 травня 1992 року Суд за-
значає, що вирішення проблеми тлумачення національного законо-
давства, частиною якого є міжнародні договори, що ратифіковані 
державою, є функцією національних органів, а саме апеляційного 
суду і суду першої інстанції. Так само, національні суди мають ви-
бирати способи такого тлумачення, які зазвичай можуть включати 
акти законодавства, відповідну практику, наукові дослідження тощо. 
Відповідно, Суд не знаходить жодного питання за пунктом 1 статті 



�39

ВОЛОВІК прОтИ УКраїНИ

6 Конвенції стосовно того, як суди розтлумачили закон, який засто-
совувався у справі заявника.

46. Таким чином, ця частина заяви є явно необґрунтованою 
в сенсі пункту 3 статті 35 Конвенції, та повинна бути відхиленою 
відповідно до частини 4 статті 35 Конвенції.

2. провадження щодо виплати грошової компенсації

47. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національних за-
собів юридичного захисту, оскільки не оскаржив ухвалу від 27 січня 
2003 року, якою Жовтневий районний суд визнав неподаною апеля-
ційну скаргу заявника на ухвалу суду від 28 листопада 2003 року.

48. У відповідь заявник зазначив, що у його справі було б без-
результатним подавати нову апеляційну скаргу на ухвалу суду, який 
двічі відмовив передавати його подібні апеляційні скарги до суду 
вищої інстанції.

49. Суд доходить висновку, що питання вичерпання національ-
них заходів тісно пов’язане з суттю скарги заявника на відсутність 
доступу до суду. Відповідно, уникаючи попереднього вирішення 
скарг заявника по суті, обидва питання мають розглядатись разом. 
Таким чином, Суд вирішує, що розгляд питання вичерпання націо-
нальних засобів юридичного захисту має бути приєднано до розгля-
ду скарги по суті.

50. Також Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою 
в сенсі пункту 3 статті 35 Конвенції, та не є неприйнятною з будь-
яких інших підстав. Відповідно, вона має бути визнана прийнятно.

b. щодо сУті

51. У своїх зауваженнях по суті скарги заявника на відсутність 
доступу до суду Уряд зазначив, що ухвала Жовтневого районного 
суду від 27 січня 2003 року відповідала статтям 139 та 294 Цивіль-
ного процесуального кодексу від 1963 року. Також Уряд наполягав 
на тому, що замість того, щоб оскаржувати ухвалу суду від 6 груд-
ня 2002 року, заявник мав виправити недоліки апеляційної скарги 
в той же день.

52. Заявник не погодився, стверджуючи, що Жовтневий районний 
суд не мав законних підстав визнавати його апеляційну скаргу непода-
ною. Заявник зазначив, що його апеляційна скарга на ухвалу від 6 груд-
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ня 2002 року була спробою звернути увагу суду на несправедливість, 
яка, за його твердженням, мала місце з боку суду першої інстанції.

53. Суд нагадує, що відповідно до пункту 1 статті 6 Конвен-
ції, якщо апеляційне оскарження існує в національному правовому 
порядку, держава зобов’язана забезпечити особам під час розгляду 
справи в апеляційних судах, у межах юрисдикції таких судів, дотри-
мання основоположних гарантій, передбачених статтею 6 Конвенції, 
з урахуванням особливостей апеляційного провадження, а також 
має братись до уваги процесуальна єдність судового провадження 
в національному правовому порядку та роль у ньому апеляційного 
суду (див., наприклад, рішення у справі «Подбієльські та ППУ Пол-
пуре проти Польщі» № 39199/98, §62, 26 липень 2005).

54. Суд зазначає, що заявник стверджував, що йому незаконно 
відмовили в доступі до апеляційного суду Запорізької області, який 
мав повноваження переглянути справу як стосовно фактів, так і сто-
совно права, а також мав повноваження встановлювати нові факти, 
які не досліджувались під час розгляду справи судом першої інстанції 
(див. пункт 30 вище). У своїй апеляційній скарзі на рішення суду пер-
шої інстанції заявник посилався на невірне застосування закону судом 
першої інстанції. Тому Суд вважає, що, беручи до уваги особливості 
порядку апеляційного оскарження за українським законодавством, 
право заявника на доступ до апеляційного суду було захищено осно-
воположними гарантіями, передбаченими статтею 6 Конвенції.

55. У цьому зв’язку Суд нагадує, що «право на суд», одним із 
аспектів якого є право доступу, не є абсолютним і може підлягати 
обмеженням; їх накладення дозволене за змістом, особливо щодо 
умов прийнятності апеляційної скарги. Проте такі обмеження ма-
ють застосовуватись із легітимною метою та мають зберігати про-
порційність між застосованими засобами та поставленою метою 
(див. рішення «Подбієльські та ППУ Полпуре проти Польщі», згадане 
вище, §63).

56. Звертаючись до обставин справи, Суд зазначає, що чинні на 
той час положення статей 294 та 295 Цивільного процесуального ко-
дексу від 1963 року передбачали «фільтр» апеляційних скарг на рі-
шення та ухвали суду першої інстанції, який здійснювався тим же 
судом, який мав право вирішувати питання прийнятності скаги. Під-
ставами визнання апеляційної скарги неподаною були недотримання 
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вимог щодо її форми та змісту, неподання протягом встановленого 
строку та несплата судового мита (дивись п.п. 24, 27–29 вище).

57. Суд не піддає сумніву те, що ця процедура була передбачена 
для забезпечення належного здійснення правосуддя. Проте, беручи 
до уваги процедурні вимоги, які діяли на момент розгляду справи, та 
спосіб, за якого вони були застосовані у справі заявника, Суд дохо-
дить висновку, що застосовані засоби не були пропорційні меті.

58. Зокрема, двома ухвалами від 28 листопада 2002 року та 27 
січня 2003 року Жовтневий районний суд відклав апеляційні скарги 
заявника на рішення цього ж суду у зв’язку із невідповідністю скарг 
вимогам до форми та змісту. Незважаючи на те, що формально заяв-
ник міг подати апеляційну скаргу на ухвалу від 27 січня 2003 року, 
вона однак мала пройти через суд першої інстанції. Апеляційний суд 
Запорізької області не міг розглянути апеляційну скаргу заявника, 
доки Жовтневий районний суд не вирішить передати її на розгляд.

59. Уряд не зазначив про існування доступних у національній 
правовій системі гарантій проти можливих свавільних відмов пе-
редати апеляційну скаргу до апеляційного суду. Таким чином, Суд 
вважає, що судам першої інстанції надано неконтрольоване повно-
важення вирішувати, чи можна передати апеляційну скаргу на рі-
шення цього ж суду до суду вищої інстанції. Така ситуація ймовірно 
може призвести до того, що апеляційну скаргу ніколи не буде пере-
дано до суду вищої інстанції, що й мало місце у справі заявника.

60. Більш того, Суд звертає увагу на те, що заявник вніс зміни 
до апеляційної скарги для усунення недоліків, відповідно до вказі-
вок суду та вимог законодавства. Судова ухвала, якою в передачі 
апеляційної скарги до вищої інстанції було відмовлено, має занад-
то формалізований вигляд та не відповідає самій меті розгляду на 
предмет прийнятності.

61. Ґрунтуючись на зазначеному вище, Суд доходить висновку, 
що заявникові було відмовлено в доступі до суду. Таким чином, Суд 
відхиляє зауваження Уряду щодо невичерпання національних за-
ходів юридичного захисту та встановлює, що в цій справі було пору-
шення пункту 1 статті 6 Конвенції.

62. Суд також зазначає, що з набранням чинності новим Цивіль-
ним процесуальним кодексом від 2005 року суди першої інстанції 
були позбавлені повноваження приймати рішення щодо прийнят-
ності апеляційних скарг на свої рішення. Апеляційні суди здійсню-
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ють виключні повноваження розглядати апеляційні скарги щодо їх 
прийнятності та по суті (див. пункти 32 та 33 вище).

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 
ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ

63. Заявник скаржився на порушення його права власності у зв’язку 
з відмовою органів влади виплатити йому страхову суму та грошову 
компенсацію за смерть сина. Він посилався на статтю 1 Першого про-
токолу 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».

64. Уряд стверджував, що Україна не була зобов’язана виплачува-
ти заявникові страхову суму, оскільки відповідно до угоди СНД від 15 
травня 1992 року ці виплати мала здійснити держава, у Збройних силах 
якої проходив службу син заявника. Таким чином, Уряд запропонував 
визнати цей аспект скарги заявника за статтею 1 Першого протоколу 
до Конвенції таким, що не відповідає принципу ratione personae.

65. Також Уряд зазначив, що скарги заявника щодо виплати гро-
шової компенсації мають бути визнані неприйнятними, оскільки за-
явник не вичерпав національних засобів юридичного захисту, бо не 
оскаржив рішення Жовтневого районного суду від 17 жовтня 2002 ро-
ку у відповідності до процесуальних вимог.

66. Суд вважає, що немає потреби розглядати ці конкретні дово-
ди Уряду щодо прийнятності скарг заявника за статтею 1 Першого 
протоколу до Конвенції, оскільки Суд вважає, що у будь-якому разі 
ці скарги є неприйнятними з підстав, зазначених нижче.

67. Суд знову зауважує, що поняття «власність», яке передба-
чене першою частиною статті 1 Першого протоколу до Конвенції, 
має автономне значення, що не обмежується правом власності на 
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матеріальні речі й не залежить від формальної класифікації в націо-
нальному законодавстві, деякі інші права та інтереси, які станов-
лять майно (наприклад заборгованість), можуть також розглядатись 
як «право на власність» та відповідно як «власність» для цілей цієї 
статті. Там, де майновий інтерес за своєю природою є вимогою, він 
може розглядатися як «майно» тільки тоді, коли він має достатню 
підставу в національному законодавстві, або в разі встановлення та-
кого інтересу остаточним судовим рішенням, яке може бути вико-
нано (див. рішення у справі «Копецький  проти  Словаччини», [GC], 
№ 44912/98, §§52, ECHR 2004-IX, та рішення «Грецькі  нафтопере-
робні заводи «Стрен» і Стратіс Андреадіс проти Греції», від 9 грудня 
1994 року, Серії А, № 301-В, С. 84, §59).

68. Суд вважає, що вимоги заявника за українським законодавст-
вом щодо страхової виплати та грошової компенсації не можуть роз-
глядатись як «власність» у розумінні статті 1 Першого протоколу до 
Конвенції, оскільки вони не були визнані та закріплені в судовому рі-
шенні, що набрало законної сили. В українському законодавстві також 
не передбачені положення (див. відповідне національне законодавст-
во), які б могли дозволити зробити висновок, що заявник, принаймні 
мав легітимні очікування щодо отримання сум, які він вимагав.

69. Ґрунтуючись на зазначеному вище, ця частина заяви не від-
повідає вимозі ratione materiae положенням Конвенції відповідно до 
пункту 3 статті 35 Конвенції та має бути відхилена згідно із пунк-
том 4 статті 35 Конвенції.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

70. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

a. шКодА

71. Заявник вимагав 52 8502 грн. компенсації матеріальної шко-
ди і таку ж суму компенсації моральної шкоди.

2 Приблизно 7 896 євро.
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72. Уряд стверджував, що вимоги заявника були необґрунтова-
ними.

73. Суд не знаходить причинно-наслідкового зв’язку між по-
рушенням пункту 1 статті 6 Конвенції у справі заявника та сумою 
компенсації шкоди, що вимагається. Відповідно, у цій ситуацій Суд 
нічого не присуджує.

74. Щодо компенсації моральної шкоди Суд вважає, що визнан-
ня порушення пункту 1 статті 6 Конвенції саме по собі є достатньою 
справедливою сатисфакцією за цих обставин (див., mutatis mutandis, 
рішення у справі «Межнаріч проти Хорватії», № 71615/01, §44, 15 лип-
ня 2005 року).

b. сУдові витрАти

75. Заявник не заявив жодних вимог у цьому зв’язку. Відповідно, 
Суд нічого не присуджує.

на цих підставах суд одностайно

1. Од’єднує розгляд заяви по суті та розгляд попереднього запе-
речення Уряду щодо невичерпання національних засобів за скаргою 
заявника відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції на відсутність 
доступу до суду, та відхиляє ці зауваження;

2. Визнає скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції на відсутність 
доступу до суду прийнятною, а інші скарги – неприйнятними;

3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статі 6 Конвенції;
4. Постановляє, що визнання порушення само по собі є достат-

ньою справедливою сатисфакцією за моральну шкоду, заподіяну за-
явникові;

5. Відхиляє інші вимоги щодо справедливої сатисфакції.
Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 6 грудня 

2007, 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 «ОГУРЦОВА ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 12803/02)

Рішення

Страсбург 
1 лютого 2007 року

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

У справі «Огурцова 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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п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 8 січня 2006 року, 

виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою (№ 12803/02), поданою проти Ук-
раїни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод (далі – Конвенція) громадянкою 
України, пані Валентиною Ігорівною Огурцовою (далі – заявниця), 
13 серпня 2001 року.

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

3. 5 вересня 2005 року Суд вирішив направити на комунікацію 
Уряду скаргу щодо тривалості провадження у справі заявниці. Від-
повідно до положень пункту 3 статті 29 Конвенції, Суд вирішив роз-
глядати питання щодо прийнятності та суті заяви одночасно.

ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявниця, 1938 року народження, проживає у м. Харкові, Ук-
раїна.

5. У грудні 1988 року за результатами атестації заявницю було 
звільнено з посади в науково-дослідному інституті.

a. перше провАдження

6. У 1988–1994 роках заявниця звернулася з багатьма позовами 
проти її колишнього роботодавця, порушуючи численні питання, 
що стосувались її роботи та подальшого звільнення. Всі рішення 
та ухвали, винесені щодо скарг заявниці, вступили в законну силу 
в 1989-1994 роках.

7. У серпні 1994 року заявниця звернулася з новим позовом до 
Дзержинського районного суду проти свого колишнього роботодав-
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ця. Заявниця вимагала змінити запис у трудовій книжці, надати 
копію трудової книжки, відшкодувати заборгованість із заробітної 
плати, порушуючи низку інших питань щодо її роботи і звільнення. 
Протягом розгляду її справи заявниця багато разів змінювала свої 
скарги і вимоги та зверталася з новими.

8. 6 грудня 1995 року суд частково задовольнив вимоги заявниці.
9. 20 лютого 1996 року Харківський обласний суд частково ска-

сував це рішення і направив справу на новий розгляд.
10. 18 вересня 1997 року судове засідання було перенесено у зв’язку 

з неявкою сторін у суд.
11. 12 грудня 1997 року судове засідання було перенесено у зв’язку 

з неявкою представника відповідача.
12. У 1998 році відбулось чотирнадцять судових засідань. Двічі 

вони були відкладені у зв’язку з неявкою відповідача і тричі у зв’язку 
з тим, що суд витребував додаткові докази та суддя брав участь в ін-
шому судовому засіданні. 30 жовтня 1998 року заявниця звернулася 
з новою скаргою.

13. У січні-лютому 1999 року відбулось чотири судових засідання.
14. 22 лютого 1999 року Дзержинський районний суд задоволь-

нив частково позов заявниці.
15. 18 травня 1999 року Харківський обласний суд частково ска-

сував це рішення і направив справу на новий розгляд.
16. З травня 1999 року до липня 2001 року шість судових засідань 

було перенесено, але жодне з них не відбулось. 16 грудня 1999 року, 
8 червня та 28 грудня 2000 року, 27 лютого 2001 року судові засідан-
ня були відкладені у зв’язку з неявкою сторін, а 2 квітня 2001 року 
і 3 липня 20001 року – у зв’язку з неявкою відповідача.

17. 24 липня 2001 року судове засідання було відкладене у зв’язку 
з клопотанням представника відповідача про отримання додаткових 
документів.

18. З 31 липня до 28 листопада 2001 року відбулось вісім судових 
засідань і два було перенесено у зв’язку з неявкою відповідача і тим, 
що суддя розглядав іншу справу.

19. 28 листопада 2001 року Дзержинський районний суд відмовив 
заявниці в задоволенні позову. Заявниця оскаржила це рішення.

20. 7 березня 2002 року апеляційний суд Харківської області 
(колишній Харківський обласний суд) задовольнив клопотання за-
явниці про відвід судді К. у її справі.
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21. 1 квітня 2002 року апеляційний суд Харківської області за-
лишив без змін рішення від 28 листопада 2001 року. Заявниця ос-
каржила це рішення.

22. 12 червня та 15 серпня 2002 року Дзержинський районний 
суд повернув касаційну скаргу заявниці і відмовив у поновленні 
строку для її подачі.

23. 17 вересня 2003 року апеляційний суд Харківський обласний 
скасував ці ухвали і поновив згаданий вище строк.

24. 14 листопада 2003 року Дзержинський районний суд напра-
вив касаційну скаргу заявниці до Верховного Суду України.

25. 30 червня 2005 року Верховний Суд України відхилив каса-
ційну скаргу заявниці.

26. Заявниця зверталася з численними клопотаннями до Мініс-
терства юстиції України та Спілки адвокатів, вимагаючи забезпечити 
її послугами адвоката. Листами від 11 березня 2001 року та 4 квітня 
2002 року міністерство повідомило заявницю про те, що безкоштовна 
правова допомога надається тільки в кримінальних справах.

b. дрУге провАдження

27. У січні 1992 року, відповідно до скарги п. П., Дзержинський 
районний суд розпочав кримінальне провадження проти заявниці за 
наклеп. У травні 1996 року справу було закрито.

28. У лютому 1997 року заявниця подала позов до цього ж суду 
проти Міністерства юстиції України, вимагаючи відшкодування мо-
ральної шкоди, завданої відкриттям кримінальної справи проти неї.

29. 30 січня 1998 року суд відхилив позов заявниці. 7 березня 
1998 року Харківський обласний суд залишив це рішення без змін.

30. У липні 2003 року заявниця звернулась до суду з клопотан-
ням про перегляд її справи за нововиявленими обставинами. 7 лис-
топада 2003 року Дзержинський районний суд відхилив клопотання 
заявниці. 20 січня 2004 року апеляційний суд Харківської області 
залишив це рішення без змін.

C. третЄ провАдження

31. У березні 1998 року заявниця звернулася з позовом до Фрун-
зенського районного суду, оскаржуючи розмір своєї пенсії.
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32. 21 грудня 1999 року суд залишив без задоволення позовні 
вимоги заявниці. 8 лютого 2000 року Харківський обласний суд ска-
сував це рішення і направив справу на новий розгляд.

33. 24 січня 2001 року Фрунзенський районний суд задовольнив 
частково вимоги заявниці. 13 березня 2001 року Харківський облас-
ний суд залишив це рішення без змін. 5 жовтня 2001 року Верховний 
Суд України відхилив касаційну скаргу заявниці відповідно до нової 
процедури подання касаційної скарги.

d. четверте провАдження

34. У 2001 році заявниця звернулась з позовом до Московського 
районного суду, оскаржуючи результати своєї атестації.

35. 27 червня 2001 року суд відхилив скаргу заявниці. 24 січня 
2002 року апеляційний суд Харківської області залишив зазначену 
ухвалу без змін. Зокрема, суд зазначив, що заявниця не подала за-
яву у відповідності до процесуальних вимог, передбачених законом. 
8 квітня 2002 року Верховний Суд України відхилив касаційну скар-
гу заявниці.

E. п’яте провАдження

36. У квітні 2001 року заявниця звернулася до Харківського об-
ласного суду, оскаржуючи результати своєї атестації.

37. 25 квітня 2001 року Харківський обласний суд повернув 
скаргу заявниці, оскільки її мав розглядати суд нижчої інстанції. 
27 червня 2001 року Верховний Суд України залишив цю ухвалу без 
змін і направив справу заявниці до Дзержинського місцевого суду.

38. 5 червня 2002 року Дзержинський місцевий суд закрив справу 
у зв’язку з тим, що заявниця звернулася з такою ж скаргою до Мос-
ковського місцевого суду, де її було розглянуто 27 червня 2001 ро-
ку. 11 листопада 2002 року апеляційний суд Харківської області 
залишив цю ухвалу без змін. Проте було змінено обґрунтування 
суду нижчої інстанції, оскільки скарга заявниці не була розглянута 
в суді у зв’язку з тим, що в 1988 році законодавство не передбачало 
можливість оскарження в суді звільнення за результатами атестації. 
20 листопада 2003 року Верховний Суд України відхилив касаційну 
скаргу заявниці.
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f. шосте провАдження

39. У 2001–2003 роках заявниця звернулася з численними позо-
вами до апеляційного суду Харківської області та Верховного Суду 
України, скаржачись на те, що місцеві суди не розглянули її скарги 
належним чином. Усі скарги заявниці були відхилені у зв’язку з тим, 
що судді не несуть цивільну відповідальність за рішення, які були 
винесені ними під час виконання своїх обов’язків.

G. сьоме провАдження

40. У 2003–2004 роках заявниця звернулася з численними по-
зовами до Московського районного суду проти Пенсійного фонду 
Московського району міста Харкова, оскаржуючи його дії та вимага-
ючи перерахунку розміру її пенсії.

41. 13 червня 2003 та 28 вересня 2004 року суд частково задо-
вольнив вимоги заявниці. 23 березня 2005 року Харківський об-
ласний апеляційний суд залишив без змін рішення від 28 вересня 
2004 року.

42. Заявниця звернулась до Московського районного суду з ви-
могою винести додаткове рішення в її справі. 1 жовтня 2004 року 
суд відхилив вимогу заявниці й ця ухвала була залишена без змін 
10 серпня 2005 року та 10 листопада 2005 року апеляційним судом 
Харківської області та Верховним Судом України, відповідно.

H. восьме провАдження

43. Заявниця звернулась до Червонозаводського районного су-
ду з двома позовами до підприємства «Європейський» (правонас-
тупника її колишнього роботодавця), вимагаючи надати їй низку 
документів та трудову книжку для надання їх у Пенсійний фонд. 
Заявниця також вимагала відшкодування моральної шкоди. 22 трав-
ня 2003 року суд частково задовольнив вимоги заявниці. 21 жовтня 
2003 року апеляційний суд Харківської області залишив без змін це 
рішення.

44. 26 січня 2005 року суд частково задовольнив вимоги заявниці 
та присудив їй 5 000 грн. відшкодування моральної шкоди. 18 січня 
2006 року апеляційний суд Харківської області скасував це рішення 
й відмовив у задоволенні вимог заявниці.
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ПРАВО

І. СКАРГИ ЩОДО ТРИВАЛОСТІ ПРОВАДЖЕНЬ

45. Заявниця скаржилась згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції 
на тривалість проваджень у її справі. Ця стаття, у відповідних час-
тинах передбачає таке:

Пункт 1 статті 6

«…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…»

А. щодо прийнятності

1. перше провадження

46. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності скарги заявниці.
47. Суд зазначає, що частина оскаржених проваджень стосуєть-

ся періоду до 11 вересня 1997 року, дати, коли Конвенція набрала 
чинності для України. Таким чином, ця частина заяви є несумісною 
ratione temporis з вимогами Конвенції в значенні пункту 3 статті 35 
Конвенції.

48. Щодо проваджень після цієї дати, Суд зазначає, що скарга 
заявниці не є явно необґрунтованою в значенні пункту 3 статті 35 
Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з інших 
підстав. Таким чином, вона має бути визнана прийнятною.

2. інші провадження

49. Суд зазначає, що інші провадження, які були ініційовані за-
явницею, тривали максимум три роки і сім місяців. Суд, беручи до 
уваги матеріали, які були в його розпорядженні, вважає, що три-
валість оскаржуваних проваджень не порушувала вимогу «розумно-
го строку» відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції. Суд відхиляє 
цю частину заяви як явно необґрунтовану відповідно до пунктів 3 
та 4 статті 35 Конвенції.
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b. щодо сУті

1. період, що стосується справи

50. Уряд стверджував, що період, який стосується справи, по-
чався тільки 11 вересня 1997 року, коли Україною було визнано пра-
во громадян подавати індивідуальні заяви, і закінчився 30 червня 
2005 року, коли Верховний Суд України відхилив касаційну скаргу 
заявниці.

51. Заявниця стверджувала, що період, який стосується справи, 
почався в 1994 році, коли вона звернулася з позовом до національ-
них судів.

52. Суд зазначає, що провадження у справі почались у 1994 році 
і закінчилися в 2005 році. Їх загальна тривалість складала приблиз-
но одинадцять років. Суд нагадує, що Конвенція набрала чинності 
для України 11 вересня 1997 року, таким чином, період, що підпа-
дає під компетенцію ratione  temporis, тривав сім років, дев’ять мі-
сяців і двадцять днів. Проте, оцінюючи розумність строку після 11 
вересня 1997 року, слід узяти до уваги стан провадження на цей час 
(див. «Мілосевич проти колишньої республіки Югославії – Македонії», 
№ 15056/02, п. 21, рішення від 20 квітня 2006 року; «Стирановскі про-
ти Польщі», № 28616/95, п. 46, ECHR 1998-VIII; «Фоті та інші проти 
Італії», рішення від 10 грудня 1982 року, Серія А № 56, C. 18, п. 53).

2. розумність тривалості проваджень

53. Уряд висловив заперечення щодо скарги заявниці, стверджу-
ючи про відсутність значних періодів бездіяльності з вини держави. 
Відповідно до зауважень Уряду, – заявниця і відповідач відповідаль-
ні за деякі періоди затримки провадження. Уряд далі стверджував, 
що сім судових засідань були відкладені у зв’язку з неявкою сторін 
та чотири судових засідання було перенесено у зв’язку з неявкою від-
повідача. Справа розглядалася трьома судовими інстанціями і, саме 
заявниця подавали всі апеляційні скарги. Уряд також стверджував, 
що тривалість проваджень у справі заявниці не була нерозумною.

54. Заявниця не погодилась.
55. Суд знову нагадує, що розумність тривалості провадження 

має оцінюватись у світлі обставин справи та з урахуванням наступ-
них критеріїв: складність справи, поведінка заявника та компетент-
них органів, важливість предмету розгляду для заявника (див., серед 
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багатьох інших «Фрідлендер проти Франції» [GC], № 30979/96, п. 43, 
ECHR 2000-VII).

56. Що стосується складності цього спору, Суд зазначає, що він 
стосувався низки питань трудового права, порушених заявницею 
в результаті її звільнення. Зокрема, заявниця оскаржила деякі запи-
си в її трудовій книжці, а також низку рішень, винесених щодо неї 
в період, коли вона працювала; вона вимагала забезпечити її дублі-
катом трудової книжки. Незважаючи на те, що суд був змушений 
розглянути значний обсяг матеріалів, оспорюваними в суді питання 
не були настільки ускладнені, щоб спричинити надмірну тривалість 
розгляду справи заявниці. Таким чином, Суд робить висновок про те, 
що предмет даного спору не може вважатись особливо складним.

57. Що стосується зауважень Уряду про те, що заявниця від-
повідальна за деякі затримки в провадженнях, Суд вважає, що в ма-
теріалах справи, наданих сторонами, немає свідчень про суттєві 
затримки в судовому провадженні у зв’язку з поведінкою заявниці. 
Зокрема, судові засідання не відкладали тільки у зв’язку з неявкою 
заявниці. Незважаючи на те, що саме заявниця зверталася з апеля-
ційними скаргами, Суд зазначає, що цей аргумент не виправдовує 
тривалий розгляд справи судом першої інстанції, оскільки значна 
частина провадження відбувалася в суді першої інстанції (майже чо-
тири роки). Більше того, касаційну скаргу заявниці було надіслано 
до Верховного Суду України тільки через півтора року після її по-
дачі, в результаті чого суд помилково відмовив продовжити строк 
подання заяви.

58. Навіть зважаючи на те, що деякі періоди затримки відбулись 
з вини заявниці, Суд вважає, що тривалість провадження значною 
мірою була спричинена повторним розглядом справи. Суд зазначає, 
що, оскільки новий розгляд призначають у зв’язку з помилками 
судів нижчих інстанцій, повторення таких розглядів у межах одного 
провадження свідчить про серйозні недоліки судової системи (див. 
«Вірціжевська проти Польщі», № 41431/98, п. 46, рішення від 25 лис-
топада 2003 року).

59. Суд далі нагадує, що протягом двох років (з травня 1999 року 
по липень 2001 року) шість судових засідань були відкладені й тіль-
ки одне з них відбулось. Відсутні свідчення того, що суд вжив за-
ходів для притягнення до відповідальності сторін (здебільшого від-
повідача) за неявку в суд, або розглянув справу за відсутності сторін 
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(див., mutatis mutandis, «Смирнова проти України», № 36655/02, п. 69, 
рішення від 8 листопада 2005 року).

60. Отже, беручи до уваги обставини цієї справи, Суд доходить 
висновку про те, що мала місце нерозумна затримка в розгляді спра-
ви заявниці.

61. Таким чином, мало місце порушення пункту 1 статті 6 Кон-
венції.

ІІ. ЩОДО ІНШИх СКАРГ

1. прийнятність

62. Заявниця скаржилася відповідно до статей 6 та 13 Конвен-
ції на стверджувану несправедливість і результат провадження в її 
справі. Вона далі скаржилась на те, що вона не мала можливості от-
римати юридичну допомогу в її справі, оскільки недостатній розмір 
її пенсії не дозволяв їй оплатити адвоката, а законом не передбаче-
но безкоштовну юридичну допомогу в цивільних справах. На думку 
заявниці, відсутність кваліфікованої юридичної допомоги значно 
уповільнила й ускладнила розгляд її справи.

63. Заявниця також скаржилася відповідно до цих самих статей 
на порушення її права на доступ до суду в четвертому і п’ятому про-
вадженнях.

64. Заявниця скаржилась відповідно до статті 1 Першого прото-
колу до Конвенції на порушення її майнових прав у зв’язку з тим, 
що її пенсія була, як стверджується невірно нарахована.

65. Заявниця далі скаржилась відповідно до статті 14 Конвенції 
на те, що її було піддано дискримінації за політичними переконан-
нями та майновим станом.

66. Заявниця насамкінець посилалася на статті 1, 10, 17, 34, 35 та 
45 Конвенції без будь-яких подальших уточнень.

67. У світлі всіх матеріалів справи, що були в його розпоряджен-
ні, та беручи до уваги те, наскільки оскаржувані питання підпада-
ють під його компетенцію, Суд вважає, що вони не містять жодних 
ознак порушення прав і свобод, визначених у Конвенції та Прото-
колах до неї.

68. Таким чином, ця частина заяви має бути оголошена явно 
необґрунтованою відповідно до пунктів 3 та 4 статті 35 Конвенції.
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ІІІ. 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».

А. шКодА

70. Заявниця вимагала 55 168 євро відшкодування матеріальної 
шкоди та 2 000 000 євро відшкодування моральної шкоди.

71. Уряд стверджував, що вимога заявниці про відшкодуван-
ня матеріальної шкоди не стосується тривалості розгляду її справи 
в суді, що була предметом цієї заяви. Уряд, таким чином, вважає цю 
вимогу необґрунтованою. Щодо вимог заявниці про відшкодування 
моральної шкоди, Уряд вважає, що вони мають бути відхилені з тих 
самих підстав.

72. Суд не бачить причинного зв’язку між визнаним порушен-
ням і стверджуваною матеріальною шкодою; таким чином він відхи-
ляє цю вимогу. Однак Суд вважає, що заявниця зазнала моральної 
шкоди і, здійснюючи свою оцінку на засадах справедливості, при-
суджує їй 1 200 євро відповідно.

b. сУдові витрАти

73. Заявниця не зазначила жодних вимог щодо компенсації су-
дових витрат. Отже, Суд нічого не присуджує.

C. пеня

74. 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, скаргу заявниці відповідно до пункту 1 статті 6 Кон-
венції щодо тривалості першого провадження прийнятною, а решту 
скарг – неприйнятними.
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2. Постановляє, що в цій справі було порушення пункту 1 стат-
ті 6 Конвенції;

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

ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач 
зобов’язана виплатити заявниці 1 200 (тисячу двісті) євро відшкоду-
вання моральної шкоди, які мають бути конвертовані в національну 
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу, 
з урахуванням будь-якого податку, який може бути стягнуто із за-
значеної суми;

(в) 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;

4. Відхиляє інші вимоги заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 1 лютого 

2007 року відповідно до п.п. 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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Справи, які стосуються невиконання 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 
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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 «МАсЬ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 11931/02)

Рішення

Страсбург 
11 січня 2007 року

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

У справі «Мась проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова, п. В. Буткевич,
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пані С. Ботучарова,
п. К. Юнґвірт,

пані M. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,

п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 4 грудня 2006 року, 

виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою (№ 11931/02), по-
даною до Суду громадянином України п. Вадимом Михайловичем 
Масем (далі – заявник) 15 листопада 2001 року відповідно до стат-
ті 34 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 
(далі – Конвенція).

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

3. 8 квітня 2005 року Суд вирішив направити скарги за пунктом 1 
статті 6, статтею 13 Конвенції та статтею 1 Першого протоколу стосов-
но невиконання рішень, винесених на користь заявника, на комуні-
кацію Уряду. Відповідно до пункту 3 статті 29 Конвенції Суд вирішив 
розглядати питання щодо суті заяви та її прийнятності одночасно.

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився в 1959 році та проживає у Костянтинівці 
Донецької області.

5. Рішеннями від 30 жовтня 1998 року та 27 вересня 1999 року 
Михайлівський районний суд м. Горлівки зобов’язав ДП «Горлів-
розвідка» (далі – компанія) виплатити заявникові 4 298,971 грн. та 
3 939,61,2 грн., відповідно, заборгованості з заробітної плати та ін-
ших виплат. Ці рішення набули чинності й виконавчі листи були 
передані до виконавчої служби на виконання.

1 1 035,47 євро.
2 832,70 євро.
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6. 17 травня 2002 року відділ державної виконавчої служби Ми-
китівського районного управління юстиції м. Горлівки проінфор-
мував заявника про те, що присуджені суми не можуть бути випла-
чені йому через відсутність коштів на рахунках компанії. Виконавча 
служба зазначила також, що накладенню арешту на майно компанії 
перешкоджав Закон України 2001 року «Про введення мораторію на 
примусову реалізацію майна».

7. Рішення від 30 жовтня 1998 року було виконане кількома частко-
вими виплатами, остання з яких була здійснена 7 березня 2003 року.

8. 30 листопада 2004 року заявник отримав 1 919,033 грн. за рі-
шенням від 27 вересня 1999 року. Залишок боргу й досі залишається 
невиплаченим.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

9. Відповідне національне законодавство було викладене в рі-
шенні справи «Сокур проти України» (№ 29 439/02, п.п. 17–22, рішен-
ня від 26 квітня 2005 року).

ПРАВО

10. Заявник скаржився на невиконання державними органами 
рішень від 30 жовтня 1998 року та 27 вересня 1999 року, винесених 
на його користь. Він посилався на пункт 1 статті 6 Конвенції та на 
статтю 1 Першого протоколу. Більше того, заявник скаржився, що 
він не мав ефективних національних засобів юридичного захисту 
для розгляду його скарг за пунктом 1 статті 6 Конвенції та статтею 1 
Першого протоколу до Конвенції. У оскаржуваних положеннях, зок-
рема, зазначено:

Пункт 1 статті 6

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

3 279,12 євро.
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Стаття 13

«…Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було поруше
но, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національно
му органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійс
нювали свої офіціальні повноваження».

Стаття 1 Першого протоколу

«…Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не можу 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…»

I. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ

11. Уряд подав заперечення, оскаржені заявником, стосовно ста-
тусу жертви заявника та використання національних засобів юри-
дичного захисту, подібні до тих, які вже були відхилені Судом у ці-
лому ряді рішень у справах, що стосувалися невиконання рішень 
стосовно державних підприємств (див, з-поміж багатьох інших, рі-
шення (від 27 липня 2004 року) у справі «Ромашов проти України», 
№ 67534/01, п.п. 25–27, та рішення у справі «Михайленки  та  інші 
проти України», №№ 35091/02 й наступні, п.п. 38–40, ECHR 2004-
XII). Суд вважає, що ці заперечення мають бути відхилені з тих же 
підстав.

12. Суд вважає, що скарги заявника за пунктом 1 статті 6 Кон-
венції та статті 1 Першого протоколу стосовно затримки у виконан-
ні рішень, винесених на його користь, порушує питання факту та 
права відповідно до Конвенції, визначення яких вимагає вивчення 
справи щодо суті. Суд не вбачає підстав для оголошення цих скарг 
неприйнятними. Тому Суд має оголосити їх прийнятними. З тих же 
підстав Суд оголошує прийнятними скарги заявника за статтею 13 
Конвенції.
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II. ЩОДО СУТІ

a. стверджУвАне порУшення пУнКтУ 1 стАтті 6 Конвенції 
тА стАттею 1 першого протоКолУ

13. У своїх зауваженнях щодо суті скарг заявника Уряд доводив, 
що не було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції та статтю 1 Першо-
го протоколу.

14. Заявник не погодився.
15. Суд зазначає, що рішення від 30 жовтня 1998 року залишалось 

невиконаним протягом чотирьох років та чотирьох місяців, а рішення 
від 27 вересня 1999 року – протягом семи років та восьми місяців.

16. Суд нагадує, що він уже визнав порушення пункту 1 статті 
6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу в ряді подібних справ 
(див., наприклад, згадане вище рішення у справі «Сокур проти Ук-
раїни», п.п. 36–37 та рішення (від 22 лютого 2005 року) у справі «Ша-
ренок проти України», № 35087/02, п.п. 37–38).

17. Дослідивши всі надані йому матеріали, Суд вважає, що Уряд 
не надав жодних фактів чи доводів, що могли б переконати його 
дійти іншого висновку в цій справі.

18. Отже, було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції та статтю 1 
Першого протоколу.

b. стверджУвАне порУшення стАтті 13 Конвенції

19. Уряд стверджував, що заявник мав ефективні засоби оскар-
ження, посилаючись на ті ж доводи, які використовувались при дове-
денні факту невикористання заявником національних засобів юри-
дичного захисту. Уже відхиливши наведені вище докази (пункт 11), 
Суд доходить висновку, що заявник не мав ефективного засобу юри-
дичного захисту, як цього вимагає стаття 13 Конвенції, щоб відшко-
дувати шкоду, спричинену йому затримкою цього провадження (див. 
рішення (від 29 червня 2004 року) у справі «Войтенко проти України», 
№ 18966/02, п.п. 46–48). Відповідно, це положення було порушено.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

20. Стаття 41 Конвенції зазначає:

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

a. шКодА

21. Заявник вимагав виплати боргу, який йому належить за 
рішенням суду, та додаткову суму у 83 337,68 грн. (13 324 євро) як 
компенсацію матеріальної шкоди. Він вимагав також 400 000 грн. 
(63 950 євро) як компенсацію нематеріальної шкоди.

22. Уряд зауважив, що ці вимоги є надмірними та необґрунто-
ваними.

23. Суд вважає, що Уряд має виплатити заявникові борг, який 
належить йому за рішенням суду, що складатиме повне та остаточне 
задоволення його вимог щодо матеріальної шкоди.

24. Суд зазначає, що заявник усе ж таки зазнав певної нема-
теріальної шкоди в результаті визнаних порушень. Здійснюючи 
свою оцінку на засадах справедливості, як цього вимагає стаття 41 
Конвенції, Суд присуджує заявникові 2 600 євро компенсації нема-
теріальної шкоди.

b. сУдові витрАти

25. Заявник не подав жодних вимог щодо цього пункту. Тому 
Суд нічого йому не присуджує.

C. пеня

26. 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;
2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції;
4. Постановляє, що було порушено статтю 1 Першого протоколу 

до Конвенції;
5. Постановляє, що
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(a) після трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним, 
відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач 
зобов’язана виплатити заявникові борг, який йому належить за досі 
невиконаним рішенням, а також 2 600 євро (дві тисячі шістсот євро) 
нематеріальної шкоди, що мають бути конвертовані в національну 
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу, 
з урахуванням будь-якого податку, який може бути стягнуто з за-
явника;

(б) 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, що діятиме в цей період, плюс три відсотки;

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

Вчинено англійською мовою і повідомлено в письмовій формі 
11 січня 2007 року, згідно з пунктами 2 і 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 «ПАРХОМЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 5531/04)

Рішення

Страсбург 
11 січня 2007

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

У справі «Пархоменко 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. Дж. Боррего Боррего,

п. Р. Марусте,
п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
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після обговорення за зачиненими дверима 4 грудня 2007 року, 
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою (№ 5531/04), пода-
ною до Суду громадянином України, паном Іваном Миколайовичем 
Пархоменком (далі – заявник), 30 грудня 2003 року відповідно до 
статті 34 Конвенції про захист прав людини та основоположних сво-
бод (далі – Конвенція).

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

3. 5 грудня 2005 року Суд вирішив направити на комунікацію 
Уряду скаргу заявника. Відповідно до положень пункту 3 статті 29 
Конвенції, Суд вирішив розглядати питання щодо прийнятності та 
суті заяви одночасно.

ФАКТИ

4. Заявник, громадянин України, народився в 1935 році. Заяв-
ник помер 14 листопада 2005 року. Листом від 16 лютого 2006 року 
дружина заявника, пані О.П. Пархоменко, повідомила Суд, що вона 
має намір підтримати заяву.

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. У 1995 році заявник подав позов до Краснодонського міського 
суду (далі – Краснодонський суд) проти державної шахти «Дуванна» 
(далі – Шахта), вимагаючи відшкодування у зв’язку з втратою пра-
цездатності.

6. 5 травня 1995 року суд виніс рішення на користь заявника 
і зобов’язав Шахту виплатити заявниковові 273 171,500 карбован-
ців1 (грошова одиниця України до вересня 1996 року) як допомогу 
у зв’язку з втратою працездатності. 15 червня 1995 року Луганський 
обласний суд залишив зазначене рішення без змін.

1 Дорівнює 2 731,72 грн. (приблизно 454 євро).
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7. 22 грудня 1995 року цей же суд зобов’язав Шахту виплатити 
заявникові 527 638,000 карбованців2 як допомогу у зв’язку з втратою 
працездатності.

8. Двома окремими рішеннями від 25 жовтня 2000 року пре-
зидія Луганського обласного суду, задовольняючи протест заступни-
ка прокурора Луганської області, скасувала вищезазначені рішення 
та направила справу на новий розгляд.

9. За не встановленої дати скарги заявника були об’єднані. 16 трав-
ня 2002 року Краснодонський суд відхилив їх. За не встановленої дати 
Луганський обласний апеляційний суд скасував рішення від 16 травня 
2002 року та направив справу на новий розгляд.

10. 18 грудня 2002 року Краснодонський суд частково задоволь-
нив вимоги заявника і присудив йому 13 854 грн. 11 коп.3 як допо-
могу у зв’язку з втратою працездатності та інші виплати. 22 квітня 
2003 року суд відхилив апеляційну скаргу Шахти на рішення від 
18 грудня 2002 року у зв’язку з порушенням процесуальних вимог.

11. 24 квітня 2003 року Краснодонський суд направив два вико-
навчі листи на виконання рішення від 18 грудня 2002 року до відділу 
виконавчої служби Краснодонського міського управління юстиції.

12. 12 травня 2003 року виконавчою службою було відкрито ви-
конавчі провадження.

13. Відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики від 
23 січня 2003 року Шахта стала структурним підрозділом державно-
го підприємства «Краснодонвугілля».

14. 27 жовтня 2003 року Краснодонським судом було змінено 
боржника у виконавчому провадженні й зобов’язано ДП «Красно-
донвугілля» виплатити заявникові суму, присуджену рішенням суду 
від 18 грудня 2002 року.

15. Відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики 
ДП «Краснодонвугілля» було реорганізовано на ВАТ «Краснодон-
вугілля».

16. 2 серпня 2004 року Краснодонський суд змінив боржника 
у виконавчому провадженні і зобов’язав ВАТ «Краснодонвугілля» 
виплатити заявникові суму, присуджену рішенням суду від 18 груд-
ня 2002 року.

2 Дорівнює 5 276,38 грн. (приблизно 880 євро).
3 Приблизно 2 308 євро.
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17. 29 вересня 2005 року виконавчою службою було направлено 
листа до заявника із зазначенням необхідності повідомити банківсь-
кі реквізити для перерахування стягнутої суми боргу. Відповіді від 
заявника не надійшло.

18. Між 29 вересня 2005 року та 1 лютого 2006 року загальна 
сума стягнутого боргу була перерахована на депозитний рахунок ви-
конавчої служби, і цю суму можна було отримати.

19. 7 листопада 2006 року виконавчу службу було повідомлено 
про смерть заявника. Цього ж дня виконавче провадження було зу-
пинено до встановлення правонаступників заявника.

20. Оскільки правонаступники заявника не звернулись до Крас-
нодонського суду із заявою про заміну стягувача у виконавчому про-
вадженні, стягнуті на користь заявника кошти залишаються на ра-
хунку виконавчої служби.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

21. Відповідне національне законодавство викладене в рішенні 
«Ромашов  проти  України» (№ 67534/01, п.п. 16–18 та 39–41, від 27 
липня 2004 року).

22. Пункт 5 статті 11 Закону України «Про виконавче провад-
ження» зазначає, що в разі вибуття однієї зі сторін державний вико-
навець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама за-
інтересована сторона мають право звернутися до суду з заявою про 
заміну сторони її правонаступником.

ПРАВО

23. Заявник скаржився на неспроможність державних органів 
виконати вчасно рішення суду від 18 грудня 2002 року. Він стверд-
жував про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першо-
го протоколу, які у відповідних частинах передбачають:

Пункт 1 Статті 6

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

Стаття 1 Першого протоколу

«…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…»

І. ЩОДО LOCUS STANDI ПАНІ ПАРхОМЕНКО

24. Заявник помер 14 листопада 2005 року. 16 лютого 2006 року 
дружина заявника, пані О.П. Пархоменко повідомила Суд про своє 
бажання підтримати заяву. Уряд не заперечував.

25. Суд зазначає, що ця заява стосується права власності, яке, 
в принципі, переходить до спадкоємців. У цій справі один з родичів 
хотів продовжити розгляд справи. За цих обставин Суд зазначає, що 
вдова заявника (далі – правонаступниця) наполягала на продовжен-
ні розгляду справи замість заявника. Однак надалі в цьому тексті 
зазначатиметься інформація про заявника.

ІІ. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ

26. Уряд не надав жодних зауважень щодо прийнятності заяви.
27. Суд зазначає, що скарга заявника відповідно до пункту 1 

статті 6 Конвенції стосовно тривалості виконання рішення, ви-
несеного на його користь, не є явно необґрунтованою в значенні 
пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що заява не є не-
прийнятною з будь-яких інших причин. Таким чином, вона має 
бути визнана прийнятною. З цих самих причин скарга заявника 
відповідно до статті 1 Першого протоколу не може бути визнана 
неприйнятною.
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ІІІ. ЩОДО СУТІ

28. Уряд стверджував, що право заявника на присуджене відш-
кодування не було оскаржене і його не було позбавлено власності. 
Уряд також зазначив, що відповідальність держави в цій ситуації 
обмежувалась організацією та належним проведенням виконавчого 
провадження, та що тривалість виконавчих проваджень була спричи-
нена складним фінансовим становищем боржника. Уряд наголосив, 
що виконавчою службою було здійснено всі необхідні дії і не може 
бути звинувачена в затримці. Також Уряд зазначив, що відповідно 
до законодавства, після смерті заявника спадкоємці заявника мають 
звернутися до суду з відповідною заявою, після чого суд має визна-
чити стягувача у виконавчому провадженні.

29. Правонаступниця з цим не погодилась і наполягла на тому, 
що заборгованість за рішенням суду повинна бути перерахована на 
її рахунок без будь-яких подальших рішень суду.

30. Суд зазначає, що рішення в цій справі залишалось невико-
наним до 1 лютого 2006 року, тобто до моменту, коли загальна сума 
заборгованості стала доступною. Суд бере до уваги те, що право-
наступниця була повністю поінформована про можливість отримати 
кошти, призначені рішенням суду від 18 грудня 2002 року. Однак 
вона не розпочала відповідні провадження щодо успадкування (див. 
mutatis mutandis, «Замула та інші проти України», № 10231/02, п. 43, 
від 8 листопада 2005 року).

31. Незважаючи на той факт, що правонаступниця не дотрима-
лась процедури, визначеної законом для отримання заборгованості, 
Суд усе ж таки вважає, що, не вживаючи відповідних заходів для 
виконання рішення від 18 грудня 2002 року протягом трьох років 
і одного місяця, державні органи порушили положення пункту 1 
статті 6 Конвенції у всіх його позитивних аспектах.

32. Суд нагадує, що ним уже було встановлено порушення пунк-
ту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу у справах, що 
стосувались питань, схожих до цієї заяви (див. вищезазначене рішен-
ня Ромашов, п.п. 42–46). Суд також вважає, що Уряд не надав пере-
конливих пояснень тривалості виконання рішення (див. «Шмаль-
ко  проти  України», № 60750/00, рішення від 20 липня 2004 року, 
п. 45).
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33. Таким чином, мало місце порушення пункту 1 статті 6 Кон-
венції та статті 1 Першого протоколу.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

34. 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

35. Заявник вимагав відшкодування матеріальної шкоди, вихо-
дячи з суми, призначеної йому рішенням суду. Він також вимагав 
15 000 грн.4 на відшкодування моральної шкоди.

36. Суд зазначає, що правонаступниця заявника, визначена від-
повідно до національного законодавства, має право отримати суму 
боргу за оскаржуваним рішенням, яка знаходиться на рахунку ви-
конавчої служби і може бути виплачена. Щодо вимоги заявника про 
відшкодування моральної шкоди, Суд вважає цю суму надмірною. 
Здійснюючи свою оцінку на засадах справедливості, як цього вима-
гає стаття 41 Конвенції, Суд присуджує суму в розмірі 800 євро на 
відшкодування моральної шкоди.

b. витрАти

37. Заявник не зазначив жодних вимог щодо компенсації судо-
вих витрат. Таким чином, Суд нічого не присуджує в цьому зв’язку.

C. пеня

38. Суд вважає належним призначити пеню, виходячи з розмі-
ру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, 
плюс три відсотки.

4 Приблизно 2 370 євро.
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на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує, що дружина заявника (пані Олена Павлівна Пархо-
менко) продовжує представляти інтереси останнього в Суді;

2. Оголошує заяву прийнятною;
3. Постановляє, що в цій справі було порушення пункту 1 стат-

ті 6 Конвенції;
4. Постановляє, що в цій справі було порушення статті 1 Пер-

шого протоколу;
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 пані Олені Павлівні Пархоменко 800 євро (вісімсот єв-
ро) як компенсацію за моральну шкоду;

(б) ця сума має бути конвертована в національну валюту дер-
жави-відповідача на день здійснення платежу, плюс будь-який пода-
ток, який може бути стягнуто з заявника;

(в) після зазначеного тримісячного строку і до повного розра-
хунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) в розмірі граничної позичкової ставки Європейського цент-
рального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсотки;

6. Відхиляє інші вимоги заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 січня 

2007 року відповідно до п.п. 2 і 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 «КОЛОсАй ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 25452/03)

Рішення

Страсбург 
11 січня 2007 року

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

У справі «Колосай 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. Дж. Боррего Боррего,

п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
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після обговорення за зачиненими дверима 4 грудня 2006 року, 
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було порушено проти України за заявою (№ 25452/03), 
поданою до Суду громадянином України, п. Миколою Івановичем 
Колосаєм (далі – заявник), 15 липня 2003 року відповідно до стат-
ті 34 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 
(далі – Конвенція).

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповно-
важеними – пані З. Бортновською та пані В. Лутковською.

3. 27 листопада 2003 року Суд вирішив направити заяву на ко-
мунікацію Уряду. Відповідно до пункту 3 статті 29 Конвенції Суд ви-
рішив розглядати питання щодо суті заяви та її прийнятності разом.

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник, громадянин України, народився в 1940 році і про-
живає у місті Нова Каховка Херсонської області, Україна. Він є ко-
лишнім працівником державного підприємства ВАТ «Південелект-
ронмаш» (далі – компанія).

5. Факти, що стали основою справи, викладено в рішенні спра-
ви «Семенов проти України» (№ 25463/03, п.п. 5–8, рішення від 13 
грудня 2003 року).

6. 20 березня 2003 року Новокаховський міський суд Херсонсь-
кої області зобов’язав компанію виплатити заявникові 4 8271 грн. 
в рахунок погашення заборгованості з заробітної плати. Це рішення 
набрало чинності, а виконавчі листи були направлені до виконавчої 
служби.

7. Листом від 7 липня 2003 року виконавча служба проінформу-
вала заявника про те, що виконавче провадження було призупинено 
через порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

1 Близько 874 євро.
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8. 15 січня 2004 року виконавча служба поновила виконавче 
провадження у справі заявника. 23 січня та 10 лютого 2004 року 
вона наклала арешт на рахунки компанії. Проте, 27 лютого 2004 ро-
ку за клопотанням керуючого санацією господарський суд скасував 
ці постанови, оскільки Законом України «Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання його банкрутом» передбаче-
не обов`язкове зупинення виконавчого провадження до вирішення 
справи про банкрутство боржника.

9. Рішення, винесене на користь заявника, залишається неви-
конаним.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

10. Відповідне національне законодавство було викладене в рі-
шеннях у справах «Ромашов проти України» (№ 67534/01, п.п. 16–18, рі-
шення від 27 липня 2004 року) та «Трихліб проти України» (№ 58312/00, 
п.п. 25–32, рішення від 2 вересня 2005 року).

ПРАВО

11. Заявник скаржився на відмову державних органів виконати 
рішення від 20 березня 2003 року, винесеного на його користь. Він 
стверджував, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції та статтю 
1 Першого протоколу до Конвенції, у яких зазначено:

Пункт 1 статті 6 Конвенції

«…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…»

Стаття 1 Першого протоколу

«…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.
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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».

I. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ

12. Уряд надав зауваження стосовно використання національ-
них засобів юридичного захисту подібні до тих, які Суд уже від-
хилив у цілому ряді своїх рішень у справах стосовно невиконання 
рішень, винесених проти державних підприємств (див., наприклад, 
згадані вище рішення у справах «Ромашов проти України» та «Трихліб 
проти України», п.п. 23–32 та 36–42 відповідно). Суд вважає, що ці 
зауваження мають бути відхилені з тих же підстав.

13. Суд доходить висновку, що скарга заявника за пунктом 1 
статті 6 Конвенції щодо затримки у виконанні рішення від 20 берез-
ня 2003 року порушує серйозні питання факту та права відповідно 
до Конвенції, визначення яких вимагає вивчення справи щодо суті. 
Суд не вбачає підстав для оголошення цієї скарги неприйнятною. 
Тому вона має бути оголошена прийнятною. За цих же підстав Суд 
оголошує прийнятною скаргу заявника за статтею 1 Першого про-
токолу.

II. ЩОДО СУТІ

14. Уряд стверджував, що тривале невиконання рішення, винесе-
ного на користь заявника, було спричинено провадженням у справі, 
що й досі триває про банкрутство компанії-боржника та його склад-
ним фінансовим станом. Більше того, Уряд стверджував, що вико-
навча служба здійснила всі необхідні дії й не може бути відповідаль-
ною за затримку. Заявник не погодився.

15. Суд зазначає, що рішення від 20 березня 2003 року залиша-
лось невиконаним протягом періоду, що перевищував три роки та 
сім місяців.

16. Більше того, Суд нагадує, що він уже визнавав порушення 
пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу у ціло-
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му ряді подібних справ, включно зі справами, що стосуються того 
ж державного підприємства – ВАТ «Південелектромаш» (див., на-
приклад, згадані вище справи «Трихліб проти України» п.п. 52–53; 
«Семенов проти України», п.п. 24–25, рішення (від 26 липня 2005 ро-
ку) у справі «Черняєв  проти  України», № 15366/03, п.п. 19–20 та 
23–25, та згадане вище рішення у справі «Анацький проти України», 
п.п. 21–22).

17. Дослідивши всі надані у його розпорядження матеріали, Суд 
вважає, що Уряд не надав жодних фактів чи доказів, які могли б пе-
реконати його дійти іншого висновку в цій справі.

18. Отже, було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції та статтю 1 
Першого протоколу.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

19. 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».

a. шКодА

20. Заявник вимагав компенсацію матеріальної шкоди в роз-
мірі, що відповідає сумі, присудженій йому рішенням від 20 берез-
ня 2003 року. Більше того, він вимагав компенсації нематеріальної 
шкоди, але визначення конкретної суми заявник залишив на розсуд 
Суду.

21. Уряд зауважив, що ці вимоги мають бути відхилені як не-
обґрунтовані.

22. Суд зазначає, що, оскільки рішення від 20 березня 2003 року 
залишається невиконаним, то Уряд має виплатити заявникові борг, 
що належить йому за судовим рішенням, для задоволення його ви-
мог стосовно відшкодування матеріальної шкоди.

23. Більше того, Суд вважає, що заявник зазнав певної нема-
теріальної шкоди в результаті визнаних порушень. Здійснюючи свою 
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оцінку на засадах справедливості, як цього вимагає стаття 41 Кон-
венції, Суд присуджує заявникові суму 1 300 євро компенсації нема-
теріальної шкоди.

b. сУдові витрАти

24. Заявник вимагав також 25,83 грн. (4,3 євро) відшкодування 
поштових витрат. Він надав поштові квитанції.

25. Уряд не надав жодних коментарів стосовно цього пункту.
26. Відповідно до прецедентної практики Суду, заявник має пра-

во на відшкодування судових витрат лише тоді, коли буде доведено, 
що вони були справді й необхідно витрачені та були обґрунтовани-
ми стосовно їх кількості. Таким чином, Суд присуджує заявникові 
суму, яку він вимагав.

C. пеня

27. 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;
2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено статтю 1 Першого протоколу 

до Конвенції;
4. Постановляє, що

(a) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане оста-
точним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-від-
повідач має виплатити заявникові борг, який йому належить за 
рішенням суду, а також 1 304,3 євро (тисячу триста чотири євро та 
тридцять центів) як компенсацію нематеріальної шкоди та судових 
витрат;

(б) суми, зазначені вище, мають бути конвертовані в націо-
нальну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення 
платежу, з урахуванням будь-якого податку, який може бути стягну-
то з заявника;
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(в) 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, що діятиме в цей період, плюс три відсотки.

Вчинено англійською мовою й повідомлено в письмовій формі 
11 січня 2007 року, згідно з пунктами 2 і 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 «РАКіТіН ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 7675/04)

Рішення

Страсбург 
11 січня 2007

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

У справі «Ракітін 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. Дж. Боррего Боррего,
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п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 4 грудня 2006 року, 

виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою (№ 7675/04), пода-
ною до Суду громадянином України, паном Борисом Борисовичем 
Ракітіним (далі – заявник), 18 грудня 2003 року відповідно до стат-
ті 34 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 
(далі – Конвенція).

2. Заявника представляв п. Руслан Анатолійович Ульянов, ад-
вокат, який практикує у м. Кременчуці. Уряд України (далі – Уряд) 
був представлений його уповноваженим – п. Ю. Зайцевим.

3. 5 грудня 2005 року Суд вирішив направити на комунікацію 
Уряду скаргу заявника відносно пункту 1 статті 6 і статті 13 Кон-
венції та статті 1 Першого протоколу щодо невиконання рішення, 
винесеного на користь заявника. Відповідно до положень пункту 3 
статті 29 Конвенції, Суд вирішив розглядати питання щодо прий-
нятності та суті заяви одночасно.

ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився в 1948 році та проживає в м. Кременчуці 
Полтавської області, України.

5. 8 квітня 2003 року Крюківський районний суд м. Кременчука 
(далі – районний суд) зобов’язав Кременчуцьку об’єднану державну 
податкову інспекцію (далі – податкова інспекція) виплатити заявни-
кові 113 984 грн. 80 коп.1, надлишково сплаченої суми прибуткового 
податку.

6. 29 травня 2003 року відділом державної виконавчої служби 
Крюківського районного управління юстиції м. Кременчука було 

1 20 629,70 євро.
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відкрито виконавче провадження на виконання вищезгаданого рі-
шення.

7. 4 листопада 2003 року податкова інспекція відмовилась випла-
тити заборгованість за рішенням суду і стверджувала, що кошти ма-
ють бути стягнуті з Державного казначейства України.

8. 26 грудня 2003 року державні виконавці звернулись до район-
ного суду щодо роз’яснення порядку виконання рішення суду від 
8 квітня 2003 року.

9. 29 грудня 2003 року районний суд ухвалив, що заборго-
ваність за рішенням суду має бути виплачена з державного бюджету, 
і зобов’язав відділ Державного казначейства м. Кременчука (далі – 
казначейство) виплатити заявникові заборгованість.

10. На вимогу казначейства 20 травня 2004 року районний суд 
виніс ухвалу про роз’яснення порядку виконання рішення суду від 8 
квітня 2003 року. Зокрема, суд ухвалив провести виплату з банківсь-
кого рахунку податкової інспекції.

11. 16 травня 2005 року податкова інспекція повідомила вико-
навчу службу про те, що надлишково сплачена заявником сума при-
буткового податку була перерахована до державного бюджету, і нада-
ла реквізити відповідного рахунку казначейства.

12. На вимогу державних виконавців 8 серпня 2005 року район-
ний суд змінив роз’яснення від 20 травня 2004 року і підтвердив, що 
виконавча служба має стягнути присуджену заявникові суму з ра-
хунку казначейства.

13. 21 червня 2006 року рішення від 8 квітня 2003 року було 
повністю виконане.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

14. Відповідне національне законодавство викладене в рішенні 
«Васильєв проти України» (№ 10232/02, п.п. 19-22, від 13 липня 2006 
року).

ПРАВО

15. Заявник скаржився на неспроможність державних органів 
виконати рішення від 8 квітня 2003 року протягом встановленого 
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періоду. Він посилався на пункт 1 статті 6 Конвенції та статтю 1 
Першого протоколу. Заявник також скаржився на відсутність ефек-
тивних засобів юридичного захисту щодо його скарг відповідно до 
Конвенції, як цього вимагає стаття 13 Конвенції. Зазначені статті 
у відповідних частинах передбачають таке:

Пункт 1 Статті 6

«…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…»

Стаття 13

«…Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було поруше
но, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національно
му органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здій
снювали свої офіційні повноваження».

Стаття 1 Першого протоколу

«…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…»

І. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ

16. Уряд надав зауваження, які заявник заперечив щодо невичер-
пання засобів юридичного захисту на національному рівні. Такі за-
уваження були схожі, що Суд уже відхилив в інших своїх рішеннях, 
винесених проти України щодо невиконання рішень (див. наприклад, 
«Васильєв проти України», вищезгадане рішення, п.п. 30–31). Суд вва-
жає, що ці зауваження мають бути відхилені з тих самих причин.

17. Суд робить висновок про те, що скарги заявника відповідно 
до пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу щодо 
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тривалості виконання рішення від 8 квітня 2003 року порушують 
важливі питання фактів та права за Конвенцією, визначення яких 
потребує розгляду по суті. Суд не знаходить жодних підстав для виз-
нання їх неприйнятними. Таким чином, Суд визнає їх прийнятни-
ми. З цих же причин Суд оголошує скарги заявника відповідно до 
статті 13 Конвенції прийнятними.

ІІ. ЩОДО СУТІ

А. стверджУвАне порУшення пУнКтУ 1 стАтті 6 Конвенції 
тА стАтті 1 першого протоКолУ

18. У своїх зауваженнях щодо суті скарг заявника Уряд стверд-
жував, що не було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 
Першого протоколу.

19. Заявник із цим не погодився.
20. Суд зазначає, що рішення Крюківського районного суду 

м. Кременчука від 8 квітня 2003 року залишалось невиконаним 
протягом більше трьох років і двох місяців. Він також зазначає, що 
заборгованість за рішенням суду була виплачена заявникові тільки 
після комунікації заяви Уряду.

21. Суд нагадує, що ним уже було встановлено порушення пунк-
ту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу у справах, що 
стосувались питань, схожих на цю заяву (див. «Волосюк проти Ук-
раїни», № 60712/00, п.п. 37-38, від 29 червня 2006 року та «Васильєв 
проти України», рішення зазначене вище, п.п. 34–36).

22. Розглянувши всі матеріали справи, надані Суду, він вирішує, 
що Уряд не навів жодного переконливого факту чи аргументу, які 
змусили б Суд дійти іншого висновку в цій справі.

23. Відповідно, в цій справі мало місце порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу.

b. стверджУвАне порУшення стАтті 13 Конвенції

24. Уряд стверджував, що заявник мав ефективні засоби юри-
дичного захисту щодо його скарги на тих же підставах, відповідно до 
яких Уряд стверджував про те, що заявник не вичерпав усіх засобів 
захисту на національному рівні. Відхиливши вище зазначені аргу-
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менти (див. п. 16), Суд робить висновок про те, що заявник не мав 
доступу до ефективного засобу юридичного захисту на національно-
му рівні, як цього вимагає стаття 13 Конвенції, на відшкодування 
шкоди, завданої заявникові затримкою в цій справі (див. вищеза-
значене рішення Васильєв, п. 41). Відповідно, мало місце порушення 
положення цієї статті.

ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

25. 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».

А. шКодА

1. матеріальна шкода

26. Заявник вимагав невиплачену заборгованість за рішен-
ням суду в розмірі 113 984,80 грн. (18 610,40 євро) на відшкодуван-
ня матеріальної шкоди та додатково суму в розмірі 41 481,40 грн. 
(6 788,04 євро) як компенсацію у зв’язку з інфляцією. Як альтернати-
ву компенсації у зв’язку з інфляцією, заявник вимагав 69 933,70 грн. 
(11 418,10 євро) за втрату доходу з розрахунку середньої облікової 
ставки у 16%, запропонованої національним комерційним банком.

27. Уряд зазначав, що заборгованість за рішенням суду була пов-
ністю виплачена заявникові і стверджував, що заявникові необхідно 
було вимагати компенсацію у зв’язку з інфляцією на національному 
рівні. Уряд також стверджував, що скарга заявника про втрату дохо-
ду є необґрунтованою.

28. Суд нагадує, що 21 червня 2006 року заявник отримав забор-
гованість за рішенням суду (див. п. 13) і , таким чином, відхиляє цю 
частину скарги.

29. Щодо скарги заявника стосовно компенсації у зв’язку з інф-
ляцією, Суд вважає, що заявникові не обов’язково було звертатись 
до того механізму, який пропонував Уряд (див. нещодавно прийняте 
рішення «Левін проти Росії», № 33264/02, п. 31, від 2 лютого 2006 ро-
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ку). Однак Суд зазначає, що розрахунки заявника не підтверджені 
офіційними документами, які б надали можливість Суду визначити 
розмір суми. Таким чином, він відхиляє цю частину скарги (див., 
наприклад, «Глова та Брегін проти України», № 4292/04 та 4347/04, 
п. 29, від 28 лютого 2006 року).

30. І щодо скарги заявника про втрату прибутку, то Суд вважає, 
що твердження заявника є неправдиві й не вказують на будь-який 
зв’язок між визнаним порушенням та відшкодуванням, якого він 
вимагає. Таким чином, він відхиляє цю частину скарги (див., на-
приклад, «Продан проти Молдови», № 49806/99, п. 73, ECHR 2004-III 
(витяги)).

2. моральна шкода

31. Заявник вимагав 15 000 євро на відшкодування моральної 
шкоди.

32. Уряд стверджував, що ця вимога надмірна й необґрунтована.
33. Суд бере до уваги те, що заявникові було завдано деякої мо-

ральної шкоди, однак Суд зауважує, що саме тільки визнання пору-
шення в цьому випадку не буде достатнім відшкодуванням. Проте 
сума, що її вимагає заявник, є надмірною. Суд, здійснюючи свою 
оцінку на засадах справедливості, відповідно до статті 41 Конвен-
ції, присуджує заявникові 1 000 євро на відшкодування моральної 
шкоди.

b. сУдові витрАти

34. Заявник також вимагав 45 000 грн. (7,364 євро) на відшкоду-
вання судових витрат.

35. Уряд стверджував, що ця вимога необґрунтована та надмірна 
й пропонував Суду визначити на засадах справедливості розмір від-
шкодування заявникові.

36. Відповідно до прецедентної практики Суду, заявник має 
право на відшкодування судових витрат тільки в тому разі, якщо 
справді були витрати, необхідні та в розумних межах. У цій справі, 
беручи до уваги інформацію, що була в розпорядженні Суду, а та-
кож вищезазначені критерії, Суд вважає доцільним присудити суму 
в розмірі 600 євро на відшкодування всіх витрат.
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C. пеня

37. Суд вважає, що пеня, що нараховуватиметься в разі несвоє-
часної сплати, дорівнюватиме граничній позичковій ставці (marginal 
lending rate) Європейського центрального банку, плюс три відсоткові 
пункти.

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 в цій справі було порушення статті 1 Першо-

го протоколу 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 1 000 (одну тисячу) євро на відшкодуван-
ня моральної шкоди та 600 євро на відшкодування судових витрат, 
плюс будь-який податок, який може бути стягнуто з заявника;

(б) 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, що діятиме в цей період, плюс три відсотки.

6. Відхиляє інші вимоги заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 січня 

2007 року відповідно до п.п. 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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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 «дОНИЧЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 19855/03)

Рішення

Страсбург 
5 квітня 2007 року

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

У справі «Дониченко 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 M. Цаца-Ніколовська,

п. Р. Марусте,
п. Дж. Боррего Боррего,
пані Р. Ягер,
п. М. Віллігер,

та пані К. Вестердік, секретар секції,
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після обговорення за зачиненими дверима 13 березня 2007 року, 
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена проти України за заявою (№ 19855/03), по-
даною до Суду 30 травня 2003 року громадянином України п. Іва-
ном Петровичем Дониченком (далі – заявник), відповідно до статті 
34 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 
(далі – Конвенція).

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

3. 6 квітня 2006 року Суд вирішив направити скаргу на комуні-
кацію Уряду. Відповідно до пункту 3 статті 29 Конвенції Суд вирішив 
розглядати питання щодо суті заяви та її прийнятності одночасно. 
Суд також вирішив надати справі статус пріоритетної відповідно до 
Правила 41 Регламенту Суду з огляду на вік заявника.

ФАКТИ

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився 1919 року та проживає в селищі Лебедин.

a. сУдові провАдження

5. 16 серпня 2000 року заявник звернувся до Бориспільського 
міського суду з позовом до Бориспільського міжрайонного відділу 
Головного управління МВС України в Київській області (далі – Бо-
риспільський МРВ) та Державного казначейства України, вимагаю-
чи компенсації. Заявник стверджував, що пани К. та М. намагалися 
незаконно зайти до його квартири та обшукати її, а також образили 
його в присутності сусідів. Пани К. та М. брали участь у проваджен-
ні як треті особи. 30 серпня 2000 року суд відхилив позов заявника. 
Невизначеної дати апеляційний суд Київської області скасував це 
рішення та направив справу на новий розгляд.
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6. 11 вересня 2001 року Бориспільський міський суд ухвалив рі-
шення на користь заявника та присудив йому 12 125,091 грн. ком-
пенсації моральної шкоди та судових витрат. Невизначеної дати апе-
ляційний суд Київської області скасував це рішення та направив 
справу на новий розгляд.

7. 24 травня 2002 року Бориспільський міський суд своїм рішен-
ням частково задовольнив позов заявника. Він установив, що пани 
К. та М., які на той час були працівниками Бориспільського МРВ, 
отримали доручення здійснити обшук квартири заявника. 25 квітня 
2000 року в ході виконання згаданого вище доручення, вони неза-
конно спробували зайти до квартири заявника та образливо вислов-
лювались на його адресу. Суд вирішив, що державні органи несли 
відповідальність за дії працівників міліції та зобов’язали Державне 
казначейство виплатити заявникові 2 393,092 грн. компенсації мо-
ральної шкоди та судових витрат. Суд, посилаючись на статтю 25 
Закону України «Про міліцію» (див. п. 18 нижче), зобов’язав панів 
К. та М. вибачитись за свої незаконні дії в присутності заявника та 
його сусідів, які були свідками події.

8. 1 липня 2002 року той самий суд визнав апеляційну скаргу за-
явника неподаною та повернув її позивачеві через несплату судового 
збору та невідповідність іншим процесуальним вимогам. 9 серпня 
2002 року та 2 січня 2003 року, відповідно, апеляційний суд Київсь-
кої області та Верховний Суд України залишили рішення від 1 лип-
ня 2002 року без змін.

b. виКонАвче провАдження

9. 26 квітня 2003 року державна виконавча служба Печерського 
району міста Києва відкрила виконавче провадження щодо виплати 
суми, присудженої заявникові рішенням від 24 травня 2002 року.

10. 27 серпня 2003 року заявникові було виплачено присуджену 
суму в повному обсязі.

11. 5 вересня 2003 року заявник подав до Бориспільської міської 
державної виконавчої служби виконавчий лист на виконання нема-
теріальної частини рішення.

1 Близько 1 994 євро.
2 Близько 389 євро.
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12. 8 вересня 2003 року державна виконавча служба відкрила ви-
конавче провадження стосовно зобов’язання п. К. вибачитись перед 
заявником.

13. 3 та 14 жовтня 2003 року державна виконавча служба наклала 
штраф на п. К. за невиконання ним рішення від 24 травня 2002 року.

14. 22 жовтня 2003 року виконавча служба закрила виконавче 
провадження проти п. К., без зазначення причин для прийняття та-
кого рішення.

15. 23 березня 2004 року п. К. звільнився з Міністерства внут-
рішніх справ. Його теперішнє місце проживання невідоме.

16. 25 квітня 2006 року п. М. разом із двома іншими праців-
никами міліції відвідав місце проживання заявника. Згідно з тверд-
женнями Уряду, заявник та його дочка прийняли вибачення від 
п. М. за події, що сталися 25 квітня 2000 року. Заявник твердив, що 
під час цього візиту його не було вдома.

17. 14 вересня 2006 року у місцевій газеті «Трудова слава» було 
опубліковано оголошення, в якому зазначалось:

«…[п. М.], працівник МВС [Міністерства внутрішніх справ], офіційно 
вибачається перед [паном] Дониченком Іваном Петровичем за мораль
ну шкоду, завдану йому міліціонером у ході виконання його службових 
обов’язків у 2001 році».

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

a. ЗАКон УКрАїни «про міліцію» від 20 грУдня 1990 роКУ

18. Стаття 25 Закону України «Про міліцію» регулює питання, 
пов’язані з юридичною відповідальністю працівників міліції.

19. У частині 1 цієї статті зазначається, що працівник міліції 
в межах повноважень, наданих Законом України «Про міліцію», са-
мостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або без-
діяльність дисциплінарну чи кримінальну відповідальність.

20. Відповідно до частини 2 при порушенні працівником міліції 
законних прав і інтересів громадянина, міліція зобов’язана вжити 
заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріаль-
них збитків. На вимогу громадянина міліція зобов’язана також пуб-
лічно вибачитись.
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21. Частина 3 звільняє працівника міліції від відповідальності 
за завдані збитки, якщо він виконував свої обов’язки відповідно до 
наданих законодавством повноважень та в межах закону. Такі збитки 
компенсуються за рахунок держави.

22. Згідно з частиною 4, правомірність дій працівників міліції 
може бути оскаржена до органів внутрішніх справ, прокуратури або 
суду.

23. У частині 5 зазначено, що службова особа міліції, яка по-
рушила вимоги закону або неналежно виконує свої обов’язки, несе 
відповідальність у встановленому порядку.

b. КонститУція УКрАїни від 1996 роКУ

24. Наведені вища положення Закону України «Про міліцію» 
застосовуються у світлі Конституції, яка прийнята 28 червня 1996 
року, та, зокрема, передбачає таке:

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».

ПРАВО

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 

СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

25. Заявник скаржився на неспроможність органів державної 
влади виконати в повному обсязі рішення Бориспільського місько-
го суду від 24 травня 2002 року протягом «розумного строку». Він 
посилався на пункт 1 статті 6 Конвенції, у якому зокрема зазначено 
про таке:

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

26. Заявник доводив, що гроші, присуджені йому зазначеним 
вище рішенням, були виплачені йому із значною затримкою, а не-
матеріальна частина рішення залишалася невиконаною.

27. Суд зазначає, що ця частина заяви стосується двох частин 
згаданого рішення, а саме: грошової компенсації та нематеріального 
зобов’язання, тривалість виконання яких значною мірою різняться. 
Таким чином, Суд розглядатиме скарги, що стосуються двох частин 
оскаржуваного рішення, окремо.

a. щодо прийнятності

1. скарги заявника на тривале невиконання рішення 
від 24 травня 2002 року в частині виплати грошової компенсації

28. Уряд стверджував, що затримка у виплаті заявникові грошо-
вої компенсації не порушувала вимогу «розумного строку», відповід-
но до пункту 1 статті 6 Конвенції. Тому Уряд запропонував визнати 
цю частину заяви неприйнятною.

29. Заявник не погодився.
30. Суд зазначає, що виконавче провадження щодо виплати 

компенсації, присудженої рішенням від 24 травня 2002 року, було 
відкрите 26 квітня 2003 року та було закрите державною виконав-
чою службою 27 серпня 2003 року. Таким чином, тривалість ви-
конавчого провадження становить близько чотирьох місяців. Суд 
зазначає, як уже встановлено в його рішеннях у подібних справах 
проти України (див., наприклад, ухвалу у справі «Корнілов та ін-
ші проти України», № 36575/02 від 7 жовтня 2003 року), зазначена 
тривалість не є настільки надмірною, щоб виявити будь-які ознаки 
порушення Конвенції. Суд робить висновок, що ця частина заяви 
є повністю необґрунтованою в значенні пункту 3 статті 35 Конвен-
ції, та має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Кон-
венції.

2. Скарга заявника на невиконання органами державної влади 
нематеріального зобов’язання за рішенням від 24 травня 2003 року
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a. Відповідальність держави

31. Уряд наполягав, що зобов’язання вибачитись було покладе-
но на панів М. та К. як на приватних осіб, і тому держава не може 
вважатися відповідальною за невиконання ними цього зобов’язання 
в належний час.

32. Заявник не погодився.
33. Суд зазначає, що, відповідно до національного законодавства, 

чинного на той час, зокрема статті 25 Закону України «Про міліцію», 
міліція несе відповідальність за вжиття заходів, необхідних для вип-
равлення порушень прав громадян, що відбулися через дії її праців-
ників (див. п. 20 вище). Те ж положення передбачає низку засобів 
юридичного захисту для такого порушення, включаючи відновлення 
прав громадян, компенсацію завданої шкоди та публічне вибачення. 
Наведене вище положення Закону України «Про міліцію» допов-
нювалося статтею 56 Конституції України, яка гарантує кожному 
право на компенсацію державними органами влади за шкоду, що 
була завдана внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності цих 
органів влади або їх представників під час виконання службових 
обов’язків (див. п. 24 вище).

34. Далі Суд зазначає, що Бориспільський міський суд у своєму 
рішенні від 24 травня 2002 року визначив, що право заявника на 
повагу до гідності та честі було порушено працівниками міліції, які 
виконували свої службові обов’язки. Суд установив, що національні 
органи державної влади відповідальні за дії цих працівників міліції. 
Більше того, він вирішив, що моральна шкода, заподіяна заявникові, 
мала бути відшкодована за рахунок видатків з державного бюджету.

35. На думку Суду, той факт, що саме двоє працівників міліції 
були особисто згадані в резолютивній частині рішення, а не район-
ний відділ міліції, у якому вони працювали, чи Міністерство внут-
рішніх справ, не звільнив органи міліції, а й відповідно державу, від 
зобов’язання виправити вчинки своїх працівників.

36. За цих обставин держава зобов’язана нести відповідальність 
за виконання рішення від 24 травня 2002 року в повному обсязі, 
включаючи його нематеріальну частину.

б. Статус жертви заявника

37. Уряд зазначив, що, оскільки п. М. вибачився перед заявни-
ком особисто та через газету, рішення від 24 травня 2002 року було 
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виконано в повному обсязі. Таким чином, заявник не міг більше 
стверджувати, що він є жертвою порушення його прав, закріплених 
у пункті 1 статті 6 Конвенції.

38. Заявник доводив, що він не отримав вибачень від панів М. 
та К. у присутності своїх сусідів. Таким чином, вони не виконали 
своїх зобов’язань за рішенням від 24 травня 2002 року.

39. Суд, погоджуючись із тим, що рішення може вважатися вико-
наним, оскільки п. М. опублікував свої вибачення у вересні 2006 ро-
ку, нагадує, що той факт, що рішення, винесене на користь заявни-
ка, було виконане, не позбавляє його статусу жертви на той період, 
протягом якого це рішення не виконувалось (див. рішення у справі 
«Войтенко  проти України», № 18966/02, п.п. 34–35, рішення від 29 
червня 2004 року). Відповідно Суд відхиляє попередні зауваження 
Уряду стосовно відсутності в заявника статусу жертви.

в. Висновки

40. Суд доходить висновку, що скарга заявника за пунктом 1 
статті 6 Конвенції стосовно затримки у виконанні нематеріальної 
частини рішення Бориспільського міського суду від 24 травня 2002 
року стосується важливих питань фактів і права за Конвенцією, виз-
начення яких вимагає розгляду справи по суті. Він не вбачає підстав 
для визнання заяви неприйнятною.

b. щодо сУті

41. У своїх зауваженнях Уряд стверджував, що державна вико-
навча служба вдалася до всіх необхідних заходів, спрямованих на 
забезпечення виконання панами М. та К. своїх зобов’язань за рішен-
ням, що розглядається. Більше того, Уряд стверджував, що держава 
не мала у своєму розпорядженні інших засобів, щоб примусити ос-
танніх вибачитись перед заявником.

42. Заявник не погодився.
43. Суд нагадує, що він уже визнавав порушення пункту 1 статті 6 

Конвенції у справах, у яких держава не виконувала своїх зобов’язань 
за остаточними та обов’язковими рішеннями протягом значного пе-
ріоду часу (див., з-поміж інших рішення у справі «Ромашов проти Ук-
раїни», № 67534/01, п.п. 42–46, рішення від 27 липня 2004 року).



�95

ДОНИЧЕНКО прОтИ УКраїНИ

44. Що стосується цієї справи, то Суд зауважує, що пани М. та 
К. не виконали те, що зобов’язав їх зробити Бориспільський місь-
кий суд рішенням від 24 травня 2002 року. Суд також зазначає, що 
п. К звільнився з лав Міністерства внутрішніх спав у 2004 році та 
Уряду не відоме його місце знаходження. Суд зазначає, що 14 вересня 
2006 року п. М., який досі працює у міліції, опублікував свої виба-
чення в місцевій газеті. Хоча п. М. послався на інший рік, ніж той, 
у який стався випадок, що розглядається, Суд вважає, що за особ-
ливих обставин цієї справи, міліція може вважатися такою, що ви-
конала свої зобов’язання стосовно публічного вибачення за випадок, 
як це передбачено у національному законодавстві (див. п. 20 вище). 
Відповідно, Суд вважає, що нематеріальна частина рішення була ви-
конана із затримкою у виконанні, яка склала близько трьох років.

45. Далі Суд зазначає, що заходи, які вживала державна вико-
навча служба в ході виконавчого провадження та на які посилався 
Уряд, виявились неефективними. Суд вважає, що до його завдань 
не належить вирішення питання того, який спосіб буде для держа-
ви найбільш прийнятним для забезпечення повного виконання рі-
шення. Тим не менш, беручи до уваги висновки Суду стосовно від-
повідальності держави у виконанні рішення, яке розглядається (див. 
п.п. 35–36 вище), Суд вважає, що національні органи державної 
влади, включаючи міліцію, у зв’язку із невиконанням зобов’язання 
вибачитись перед заявником за неправомірну поведінку своїх пра-
цівників відповідно до остаточного та обов’язкового рішення суду, 
не змогли повністю виконати свої зобов’язання за пунктом 1 статті 6 
Конвенції.

46. Розглянувши всі надані йому матеріали, Суд вважає, що 
Уряд не надав жодних фактів чи аргументів, які могли б переконати 
його в тому, що затримка у виконанні нематеріальної частини рі-
шення в цій справі була виправдана.

47. Отже, було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції.

II. ІНШІ СКАРГИ

48. Заявник скаржився відповідно до пункту 1 статті 6 Конвен-
ції на результат та незаконність провадження в його справі, не по-
годжуючись із сумою компенсації, присудженої йому за рішенням 
Бориспільського міського суду від 24 травня 2002 року.
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49. Він скаржився також на порушення права на повагу до його 
житла через незаконні спроби панів К. та М. потрапити до його квар-
тири та обшукати її. Заявник посилався на пункт 1 статті 8 Конвенції.

50. Що стосується останньої скарги, Суд зазначає, що заявник 
звертався з нею до національних судів. Незважаючи на те, що він не 
погодився з рішенням Бориспільського міського суду від 24 травня 
2002 року, яким суд визнав порушення прав заявника на повагу до 
честі й гідності та присудив йому компенсацію, заявник не оскар-
жив це рішення в судах вищої інстанції відповідно до вимог проце-
суального законодавства через власне тлумачення цих вимог.

51. Відповідно, заявник не може вважатися таким, що використав 
національні засоби юридичного захисту, доступні йому за національ-
ним законодавством, стосовно обох скарг. Таким чином, ця частина 
заяви має бути відхилена згідно з пунктами 1 та 4 статті 35 Конвенції.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

52. 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».

a. шКодА

53. Заявник вимагав 6 000 євро відшкодування моральної шкоди.
54. Уряд стверджував, що заявник не обґрунтував суму, яку ви-

магав, та зазначив, що сам факт визнання порушення буде справед-
ливою сатисфакцією.

55. Суд, здійснюючи свою оцінку на засадах справедливості, як 
цього вимагає стаття 41 Конвенції, присуджує заявникові 1 200 євро 
відшкодування моральної шкоди.

b. сУдові витрАти

56. Заявник не подав жодних вимог за цим пунктом. Тому Суд 
нічого йому не присуджує.
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C. пеня

57. 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 скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції стосовно 
тривалого невиконання нематеріальної частини рішення Бориспіль-
ського міського суду від 24 травня 2002 року прийнятною, а решту 
заяви неприйнятною;

2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє

(a) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач 
зобов’язана виплатити заявникові 1 200 (тисячу двісті) євро відш-
кодування моральної шкоди, що мають бути конвертовані в націо-
нальну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення 
платежу, з урахуванням будь-якого податку, який може бути стягну-
то із зазначеної суми;

(b) 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, що діятиме в цей період, плюс три відсотки;

4. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою й повідомлено в письмовій формі 
5 квітня 2007 року, згідно з пунктами 2 і 3 правила 77 Регламенту 
Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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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 «сВЯТО-МИХАйЛіВсЬКА ПАРАФіЯ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 77703/01)

Рішення

Страсбург 
14 червня 2007 року

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

У справі «Свято-Михайлівська парафія проти України»,

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



�99

СВЯтО-МИХаЙЛІВСЬКа параФІЯ прОтИ УКраїНИ

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,
після обговорення за зачиненими дверима 22 травня 2007 року, 

виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу порушено за заявою (№ 77703/01), поданою проти Ук-
раїни 4 січня 2001 року до Суду на підставі статті 34 Конвенції про 
захист прав та основоположних свобод (далі – Конвенція) релігій-
ною громадою, Свято-Михайлівською Парафією (далі – громада-за-
явник).

2. Заявника представлено п. К. Бузаджі, адвокатом, який прак-
тикує в місті Києві. Український Уряд (далі – Уряд) представлено 
його уповноваженими особами з Міністерства юстиції (пані В. Лут-
ковською, пані З. Бортновською та п. Ю. Зайцевим).

3. 22 травня 2003 року Суд надіслав на комунікацію до Уряду-
відповідача скарги громади-заявника стосовно порушень статей 9 та 
1 Першого протоколу до Конвенції. Згідно з положеннями пункту 3 
статті 29 Конвенції Суд вирішив розглядати питання щодо прийнят-
ності та суті заяви разом.

4. 31 серпня 2004 року Суд звернувся до сторін за додатковою 
інформацією та коментарями щодо скарг громади-заявника згідно 
зі статтею 9, узятою окремо та в поєднанні зі статтею 11 Конвенції, 
також стосовно скарг відповідно до статті 1 Першого протоколу до 
Конвенції.

ФАКТИ

5. Громада-заявник, Свято-Михайлівська парафія (далі – Па-
рафія) Української Православної церкви Київського патріархату 
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«Храму на честь 1000-ліття хрещення Київської Русі», що знаходить-
ся в Дарницькому районі м. Києва, є релігійною групою. 6 жовтня 
2000 року вона нараховувала 29 членів. Відповідно до інформації, 
наданої її представником 9 лютого 2005 року, ця цифра зросла до 
30 в 2005 році. Всі члени громади є членами Парафіяльних зборів. 
Головою громади-заявника є п. Володимир Макарчиков.

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

А. фУнКціонУвАння пАрАфії до прийняття рішення 
Змінити Конфесію

6. 5 квітня 1989 року група з 25 осіб, включно з головою парафії, 
вирішила сформувати релігійну громаду під егідою Російської пра-
вославної церкви. Того самого дня вони вирішили збудувати церкву 
та назвати її «Храм  на  честь  1000-ліття  хрещення Київської  Русі». 
Група звернулася до Ради у справах релігій при Кабінеті Міністрів 
України та до Державного виконавчого комітету з проханням за-
реєструвати громаду.

7. 22 лютого 1990 року Рада у справах релігій зареєструвала гру-
пу як релігійну громаду Російської православної церкви в Дарниць-
кому районі міста Києва (далі – релігійна громада).

8. 26 лютого 1990 року Київська міська рада поінформувала п. 
Макарчикова, що релігійній громаді надано дозвіл на будівництво 
церкви для потреб її членів.

9. 4 березня 1990 року релігійна громада затвердила свій статут 
та обрала органи управління (парафіяльні збори, парафіяльну ра-
ду й ревізійну комісію). Було вирішено прийняти до Парафіяльних 
зборів дванадцять нових членів та обрати шість із них до парафіяль-
ної ради та ревізійної комісії. Пана Макарчикова було обрано чле-
ном парафіяльної ради та її головою.

10. 29 березня 1990 року Рада з питань релігій зареєструвала 
зміни до органів управління релігійної громади. Пана Макарчико-
ва було зареєстровано як голову громади, Ф.Л.Є. – як заступника 
голови та О.Л.В. – як скарбника релігійної громади. Рада також за-
реєструвала зміни до складу ревізійної комісії.

11. З дати створення у квітні 1989 року до грудня 1999 року кіль-
кість членів парафіяльних зборів коливалася від 20 до 27 членів. 
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Протягом цього періоду парафіяльні збори брали активну участь 
у прийнятті важливих рішень щодо керування й управління релігій-
ною громадою (призначення голови, скарбника, ревізійної комісії, 
затвердження кандидатури архієрея, затвердження статутів філій, 
місій, братств церкви, важливих фінансових і матеріально-техніч-
них питань та питань щодо побудови нової церкви й ін.). У цей пе-
ріод п. Макарчиков діяв як голова релігійної громади, а часто як 
секретар парафіяльних зборів.

12. 22 березня 1992 року парафіяльні збори ухвалили рішення 
про зміну конфесії релігійної громади через незадоволення керів-
ництвом митрополита Філарета, голови щойно зареєстрованої Ук-
раїнської православної церкви Київського патріархату, та за для от-
римання незалежного статусу в організаційній, релігійній та госпо-
дарській діяльності. Також було вирішено, що церква в канонічних 
питаннях діятиме під духовним керівництвом предстоятеля Фінсь-
кої православної церкви.

13. 19 листопада 1992 року парафіяльні збори затвердили новий 
статут з метою реєстрації як юридичної особи. Збори звернулися до 
Архієпископа Володимира Української православної церкви (Мос-
ковський патріархат) з проханням затвердити їх статут. Назву грома-
ди було змінено на «Свято-Михайлівську парафію Української право-
славної церкви Київської єпархії «Храму на честь 1000-ліття хрещення 
Київської Русі (далі – Парафія).

14. 8 лютого 1993 року представник Президента України в Києві 
прийняв рішення зареєструвати статут релігійної організації. З цьо-
го моменту Парафія, зареєстрована як юридична особа, належала до 
Української православної церкви (Московського патріархату). Новий 
статут передбачав:

«(…) 1.1. СвятоМихайлівська Парафія (релігійна громада) Українсь
кої Православної Церкви Київського Патріархату «Храму на честь 
1000ліття хрещення Київської Русі» (далі – Парафія) утворена з метою 
спільного сповідання і поширення християнської віри і складається із 
священнослужителів, церковнослужителів і мирян і входить до складу 
Київської єпархії Української Православної церкви.
(…) 2.1. Вищим органом Парафії є Парафіяльні збори, які правомочні 
при присутності не менше як 2/3 членів Парафіяльних зборів. Рішен
ня Парафіяльних зборів приймаються простою більшістю голосів від 
присутніх.
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2.2. Парафія у своїй релігійній діяльності знаходиться під духовним 
керівництвом священиканастоятеля, якого обирають Парафіяльні 
збори, і у своїй адміністративнофінансовій діяльності підзвітна Пара
фіяльним зборам.
(…) 2.12. Парафіяльні збори приймають нових членів Парафіяльних 
зборів з числа кліриків та мирян за їх заявою, які досягли 18річного 
віку, відвідують богослужіння та сповіді, перебувають у канонічному 
послухові настоятеля і не знаходяться під забороною чи церковним 
судом.
(…) 2.5. Усі офіційні папери Парафії, що йдуть з Парафії, підписуються 
настоятелем та головою Парафіяльної ради; банківські та інші фінансові 
документи підписуються головою Парафіяльної ради та скарбником.
(…) 6.1. Рішення з приводу змін та доповнень до статуту подаються Па
рафіяльною радою і приймаються на Парафіяльних зборах Парафії…
6.2. Зміни і доповнення до діючого статуту підлягають реєстрації в то
му ж порядку і в ті ж терміни, що й реєстрація статуту».

15. 9 квітня 1994 року парафіяльні збори відповідно до про-
позицій нового настоятеля відмовилися вносити будь-які зміни та 
доповнення до статуту до закінчення будівництва нової церкви 
для потреб релігійної громади. Версія запропонованого статуту 
мала узгоджуватися з типовими статутами релігійних громад, які 
належать до Української православної церкви (Московський пат-
ріархат).

16. У 1994 та 1999 роках п. Макарчиков як голова парафіяльної 
ради підписав низку документів стосовно побудови нової церкви. 
Ці документи, до яких входять контракти та рішення архітектурних 
і державних органів, були затверджені ним як головою парафіяльних 
зборів та погоджені посадовцями багатьох державних установ.

17. 6 жовтня 1999 року парафіяльні збори розглянули скарги 
стосовно управління церквою, які раніше було надіслано новими 
членами до Блаженнійшого митрополита Володимира. Збори також 
вирішили не вносити змін та доповнень до статуту Парафії, необ-
хідні приведення у відповідність із типовим статутом Української 
православної церкви (Московського патріархату).

18. 14 жовтня 1999 року парафіяльні збори ознайомилися з хо-
дом будівничих робіт на місці нової церкви й вирішили не вносити 
змін та доповнень до статуту до закінчення будівництва. Також було 
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розглянуто скарги членів зборів щодо стверджуваного незаконно-
го використання коштів паном Макарчиковим, які були призначені 
на будівництво церкви, та скарги на настоятеля Парафії, який, як 
стверджувалося, не мав повноваження на вчинення дій.

19. 4 листопада 1999 року комісія, утворена Московським пат-
ріархатом, визнала неналежним ведення господарської діяльності 
парафії й вилучила бухгалтерські книги.

20. 10 листопада 1999 року парафіяльні збори не погодились 
із призначенням священика Теслюка настоятелем і звернулися до 
митрополита Володимира Московського патріархату з проханням 
призначити іншого настоятеля. Вони також визнали незадовільною 
діяльність колишнього настоятеля, Отця Ніколая, який, як стверд-
жувалось, використовував благодійну допомогу з Італії не за призна-
чення та займався шахрайством. Парафіяльні збори також вирішили 
знов звернутися до органів внутрішніх справ із заявами про при-
тягнення до кримінальної відповідальності отця Теслюка та отця 
Ніколая.

21. 1 грудня 1999 року 26 членів парафіяльних зборів задоволь-
нили прохання двох членів про вихід з складу зборів через тиск 
з боку Московського патріархату на Парафію та через спроби отця 
Ніколая розколоти Парафію. Шість членів зборів було обрано по-
чесними членами з правом «дорадчого голосу». Одного нового члена 
було прийнято до зборів. Збори засудили доповідь від 4 листопада 
1999 року й рішення про вилучення фінансових документів Пара-
фії. Пан Макарчиков також поінформував збори, що отець Ніколай 
незаконно використав благодійні кошти, надані Парафії в розмірі 
2 880 000 доларів США. Збори вирішили відмовитися від отця Ні-
колая та отця Теслюка як настоятелів Парафії й вимагали їх пере-
ведення із Парафії. На цих же зборах один із членів повідомив, що 
митрополит Володимир відмовився обговорювати з ним внутрішній 
конфлікт Парафії.

22. Відповідно до інформації, наданої громадою-заявником, 
станом на 24 грудня 1999 року Парафіяльні збори складалися з 27 
осіб: п. Б.С., пані Б.І., п. Б.М., п. Г.С., п. Г.В., п. Д.С., п. Є.С., пані 
З.Н., п. К.А., пані К.Л., п. К.В., п. Л.В., п. В.І. Макарчикова (голови 
парафіяльних зборів), пані М.С., п. М.А., пані Н.М., пані Р.В., п. Р.В., 
п. С.С., п. Т.Л., п. Ц.Л., пані Ч.В., пані Ч.І., п. Ш.Є., п. Ш.М., п. Щ.Д. та 
пані Я.В.
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b. рішення пАрАфіяльних Зборів від грУдня 1999 роКУ 
про ЗмінУ КАнонічного підпорядКУвАння

23. 24 грудня 1999 року парафіяльні збори у складі присутніх 21 
з 27 членів парафіяльних зборів вирішили вийти із складу Українсь-
кої церкви Московського патріархату та увійти до складу Української 
православної церкви Київського патріархату. 6 членів Парафіяльних 
зборів не були присутніми й не голосували за зміну конфесії, а саме: 
п. Г.С., п. Г.В., п. Д.С., п. К.В., п. М.А. та п. Ш.М. Збори уповнова-
жили двох своїх членів, п. Макарчикова та п. Ш.Є., подати заяву до 
голови Київської державної адміністрації про внесення змін і допов-
нень до статуту Парафії. Збори звернулися до архієпископа Філарета 
Київського патріархату з проханням затвердити зміни.

24. 25 грудня 1999 року та 10 січня 2000 року Патріарх Київський 
і всієї Русі-України Філарет визнав Парафію частиною Української пра-
вославної церкви Київського патріархату. Він також призначив п. Пав-
ла Основ’яненка настоятелем та духовним наставником Парафії.

25. 27 грудня 1999 року п. Макарчиков та п. Є.Ш. подали заяву 
до Київської міської державної адміністрації з проханням зареєстру-
вати зміни до статуту внаслідок зміни конфесії.

26. 28 грудня 1999 року п. Макарчиков підписав контракт від 
імені Парафії з приватним підприємство «Хадес і Кє» про надання 
послуг з охорони церковних приміщень і частково побудованої нової 
церкви.

с. події січня тА лютого 2000 роКУ

27. Громада-заявник стверджує, що 1 січня 2000 року приблизно 
150–200 духовних осіб та мирян, адептів Московського патріарха-
ту, увечері прибули до церкви й захопили церковні приміщення. Всі 
члени парафіяльних зборів підписали заяву, яка засуджує втручання 
в їхні внутрішні справи представників іншої конфесії. Роботи щодо 
побудови нової церкви також було зірвано. Відповідно до інформації 
приватної фірми, відповідальної за безпеку в церкві, посадові особи 
Дарницького районного відділу внутрішніх справ застерегли їх від 
втручання в конфлікт.

28. 2 січня 2000 року архієпископ Володимир Московського пат-
ріархату уповноважив протоієреїв Філарета (Лук’янчука), В. Русинку, 
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М. Терещука та Д. Григорака, юриста Київської метрополії В.Ф. Во-
линця провести парафіяльні збори у Свято-Михайлівській церкві.

29. Того самого дня 309 адептів Московського патріархату, які, 
як стверджує громада-заявник, були з різних церков міста (хоча, від-
повідно до інформації, наданої Урядом, 295 із них були активними 
членами Парафії), провели збори, на яких висловили вотум недовіри 
п. Макарчикову як голові парафіяльних зборів й обрали нові органи 
управління церквою. Зокрема, вони обрали новий склад парафіяль-
них зборів з 19 членів (далі – Нові Збори), скарбника та ревізійну 
комісію.

Збори також схвалили типовий статут для церков, які належать 
до Української православної церкви (Московського патріархату). Було 
схвалено пропозицію протоієрея Філарета (Лук’янчука) Московсько-
го патріархату обрати отця Ніколая (Миколу) головою парафіяльних 
зборів. 3 січня 2000 року протоколи Зборів було затверджено секре-
тарем Московського патріархату, протоієреєм В. Косовським.

30. 2 січня 2000 року члени первинних парафіяльних зборів 
звернулися до Міністра внутрішніх справ, голови Київської міської 
державної адміністрації, Генерального Прокурора України та інших 
правоохоронних із заявами про захист їх церкви та майна.

31. 3 січня 2000 року заступник голови Дарницького районного 
суду Києва поінформував п. Макарчикова, що при звернені органів 
до суду зі скаргами щодо захоплення церковного майна, він має до-
тримуватися вимог статей 137 та 138 Цивільного процесуального ко-
дексу. Заступник голови суду також повідомив, що будь-яка заява 
про скоєння злочину має бути подана до органів внутрішніх справ 
або прокуратури за територіальною підвідомчістю.

32. 4 січня 2000 року архієпископ Філарет Київського патріар-
хату публічно виступив проти «захоплення церкви» представниками 
Московського патріархату. Зокрема, він зазначив у листах до голо-
ви Київської міської державної адміністрації, Міністра внутрішніх 
справ, Генерального Прокурора України, голови Київського управ-
ління внутрішніх справ, Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини та Голови Верховної Ради, що парафіяльні збори, які 
вирішили вийти з-під канонічного підпорядкування Московського 
патріархату, є правомочним органом управління Парафії

33. 8 січня 2000 року 21 член первинних парафіяльних зборів, які 
складалися з 27 осіб, провели засідання з приводу подій 1–3 січня 
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2000 року. Вони обрали парафіяльну раду, а саме: п. Макарчиков – 
голова; п. Буртовий – скарбник та п. Красноок – помічник голови. 
За пропозицію Київського патріархату п. Павла Основ’янка було 
призначено настоятелем Парафії. Збори обрали склад ревізійної ко-
місії та подали архієпископу Філарету їх рішення для погодження.

34. Того самого дня архієпископ Московського патріархату Во-
лодимир поінформував Київську міську державну адміністрацію, 
що документи, подані для реєстрації зміни конфесії, підроблені, ос-
кільки більшість членів Парафії та сам настоятель були проти пере-
ходу в підпорядкування Київського патріархату.

35. 10 січня 2000 року архієпископ Філарет Київського патріарха-
ту видав указ, який затвердив склад первинних керівних органів уп-
равління Парафії. Він також підтвердив, що п. Павло Основ’яненко 
може бути настоятелем Парафії.

36. 10 та 14 січня 2000 року внаслідок рішення парафіяльних 
зборів відповідно до рішення від 24 грудня про зміну конфесії, дві 
приватні особи, пані А.М.І. та п. З., виявили бажання стати членами 
первинних парафіяльних зборів .

37. 11 січня 2000 року державна податкова інспекція виявила 
низку правопорушень у господарській діяльності колишніх керівни-
ків Парафії.

38. 12 січня 2000 року група з 9 членів Верховної Ради України 
звернулася до Президента України з проханням сприяти в залагод-
женні конфлікту між Київським і Московським патріархатами щодо 
церковних приміщень та рішення її членів змінити конфесію.

39. 16 січня 2000 року Дарницький відділ внутрішніх справ 
у м. Києві заборонив доступ до церкви та іншої власності Парафії 
до того моменту, коли суд вирішить питання щодо зміни конфесії. 
Після цього приміщення церкви та її майно було взято під охорону 
органів внутрішніх справ.

40. 15 січня 2000 року секретар Московського патріархату поін-
формував Державний департамент у справах релігій, що конфесію 
було змінено внаслідок шахрайських дій п. Макарчикова. Він також 
зазначив, що парафіяльні збори є неправомочними, оскільки їх було 
скликано без дотримання вимог статті 2.1. статуту. Більше того, всу-
переч вимогам статті 2.12 статуту, членство в Парафії не спиралося 
на дотримання канонічних настанов настоятеля, оскільки п. Макар-
чиков впливав на рішення не приймати членів нелояльних до нього. 
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Секретар додав, що зміна конфесії суперечить чинному статуту Па-
рафії та внутрішнім інструкціям Московського патріархату, включа-
ючи рекомендований типовий статут парафії Української православ-
ної церкви для релігійних об’єднань Московського патріархату.

41. У період з 17 до 31 січня 2000 року члени Парафії та архієпис-
коп Київського патріархату подали низку скарг депутатові Верхов-
ної Ради (Нечипорукові В.П.), комітету по боротьбі з організованою 
злочинністю, міністрові внутрішніх справ та прокурору міста Києва 
з проханням вжити заходів, щоб запобігти міліції, яка, за їхніми 
словами, підтримує Московський патріархат, незаконно втручатися 
у справи Парафії.

42. 21 січня 2000 року Київська міська державна адміністрація 
відмовилася зареєструвати зміни, про які йшлося в заяві від 24 груд-
ня 1999 року (див. пункт 23 вище), через те, що вони суперечать стат-
ті 2.5 статуту Парафії, оскільки документи, подані на реєстрацію, не 
були підписані настоятелем та головою Парафіяльних зборів.

43. 29 січня 2000 року парафіяльні збори в складі 22 членів за-
судили дії Московського патріархату щодо Парафії та її майна. Вони 
вирішили подати скарги до правоохоронних органів з метою забез-
печення захисту від незаконного втручання в діяльність Парафії.

44. 31 січня 2000 року Голова первинних парафіяльних зборів 
п. Макарчиков подав скаргу в прокуратуру Дарницького району 
стосовно втручання в діяльність Парафії. Зокрема, він стверджував, 
що Московський патріархат та органи внутрішніх справ не дотри-
мались вимог рішення від 16 січня 2000 року, яке забороняє доступ 
до всіх приміщень Парафії до моменту, коли справу буде вирішено 
судом.

45. 31 січня 2000 року настоятель Парафії та голова первинних 
парафіяльних зборів подав другу заяву до Київської міської держав-
ної адміністрації з проханням зареєструвати зміни та доповнення 
до статуту Парафії. Збори знову поінформували Київську міську де-
ржавну адміністрацію про те, що 8 січня 2000 року було вирішено, 
що п. Павло Основ’яненко буде настоятелем Парафії, а п. Макар-
чиков – її головою, та що обидва відповідно до положень статуту 
мають право підписувати документи від імені Парафії. Жодної від-
повіді на цю заяву не було отримано.

46. З метою вивчення конфлікту навколо Свято-Михайлівської 
парафії, 3 лютого 2000 року Київська міська рада заснувала комітет 
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у складі чотирьох членів (депутатів ради К.Й.Г., Д.Д.Г., О.П.К та В.О.Б.) 
та голови Управління у справах релігій Київської міської ради.

47. 8 лютого 2000 року начальник Дарницького районного уп-
равління Головного управління МВС України у м. Києві попередив 
п. Макарчикова, що до нього буде вжито заходи згідно із законом, 
якщо він і надалі продовжуватиме підбурювати мирян зайняти при-
міщення церкви та влаштовувати сутички з прибічниками Мос-
ковського патріархату.

48. 9 лютого 2000 року п. Макарчиков знову подав скарги до 
Дарницького районного управління Головного управління МВС Ук-
раїни в м. Києві з проханням порушити кримінальну справу проти 
осіб, які незаконно захопили церковні приміщення, а також проти 
осіб, які перешкоджають його доступу до приміщень та до особистих 
речей, що знаходяться в церкві.

49. 14 лютого 2000 року Київський патріархат засвідчив, що Па-
рафія є складовою патріархату з 25 грудня 1999 року.

d. сУдове провАдження щодо рішення 
про відмовУ У реЄстрАції

50. 17 лютого 2000 року громада-заявник подала позов до Київсь-
кого міського суду, стверджуючи, що відмова Київської міської де-
ржавної адміністрації від 21 січня 2000 року зареєструвати зміни до 
статуту Свято-Михайлівської парафії є незаконною.

51. 21 квітня 2000 року Київській міський суд у складі трьох суд-
дів відмовив у задоволенні позовних вимог релігійної громади, вирі-
шивши, що розпорядження від 21 січня 2000 року є законним (див. 
пункт 42 вище). Зокрема, суд вирішив, що парафіяльні збори з 27 
членів не представляють усю релігійну громаду та що документи, по-
дані на реєстрацію, не було підписано уповноваженими на те особа-
ми (настоятелем та головою парафіяльних зборів), а також, що від 24 
грудня 1999 року члени парафіяльних зборів більше не підпорядкову-
вались Московському патріархату, оскільки ця меншість обрала іншу 
конфесію. Суд дійшов висновку, що заявник не може довести неза-
конність розпорядження Київської міської державної адміністрації.

Київський міський суд, зокрема, зазначив:

«…відмова Київської міської адміністрації в реєстрації змін і допов
нень до статуту базувалася на тому, що ці зміни і доповнення прийняті 
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всупереч статутним вимогам, а їх реєстрація буде порушувати права 
віруючих релігійної громади.
Судова колегія вважає, що це розпорядження [Київської міської дер
жавної адміністрації] відповідає дійсним обставинам справи, правам 
обох релігійних громад, вимогам статуту Парафії… та Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні організації»
…Відповідно до статей 6.1 та 6.2 статуту… рішення щодо внесення змін 
та доповнень до статуту подаються Парафіяльною Радою і приймають
ся на Парафіяльних зборах…
…Як можна побачити з протоколів Парафіяльних зборів від 24 грудня 
1999 року релігійна громада СвятоМихайлівської парафії прийняла рі
шення щодо внесення змін до статуту релігійної громади, яка належить 
до Української православної церкви [Московський патріархат], але яку 
вже було приєднано до Української православної Церкви Київського 
Патріархату.
…Такий метод внесення змін до статуту суперечить Закону та статтям 
6.1 та 6.2 статуту та безперечно порушує права релігійної громади, яка 
підпорядковується Українській Православній Церкві [Московський 
Патріархат], яка прийняла цей статут. Зміни до статуту можуть бути 
прийняті лише Парафіяльними зборами цієї громади.
Вбачається, що позов було подано паном Макарчиковим від імені 
релігійної групи, яка підпорядковується Український Православній 
Церкві [Московський Патріархат]. Проте, ця церква не уповноважила 
його діяти від її імені, на ділі він представляє інтереси релігійної грома
ди, яка належить до Української Православної Церкви Київського Пат
ріархату, яку було засновано 24 грудня 1999 року та яка має право на іс
нування відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації»…
Беручи до уваги все вище зазначене, колегія вважає, що представник 
релігійної громади Української Православної Церкви Київського Пат
ріархату, п. В.І. Макарчиков, не довів суду, що розпорядження Київсь
кої міської адміністрації від 21 січня 2000 року… була незаконною. От
же, скарга підлягає відхиленню».

52. 5 липня 2000 року колегія Верховного Суду України в складі 
трьох суддів залишила в силі рішення від 21 квітня 2000 року. Вона 
відхилила касаційну скаргу громади-заявника, тому що положення 
статуту Парафії суперечили відповідному законодавству. Колегія та-
кож зазначила, що положення статуту відносно фіксованого членства 
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суперечили законодавству, оскільки не дозволяли більшості релігій-
ної групи проявляти свої релігійні переконання шляхом участі в уп-
равлінні церковними справами.

Зокрема, Верховний Суд зазначив:

«…статут (положення) релігійної організації не повинен суперечити 
чинному законодавству.
Оскільки діюче законодавство не передбачає обов’язкового чи іншого 
фіксованого членства віруючих даного віросповідання, в правовому 
значенні парафіяльні збори та загальні збори релігійної громади є по
няттями тотожними, судова колегія приходить до висновку, що п.п. 2.12, 
2.13 статуту … не повністю відповідає діючому законодавству, призве
ло до фактичного усунення від вирішення статутних питань більшості 
релігійної громади і порушення їх права на віросповідання.
Безпідставними є і доводи відсутності порушень при оформленні до
кументів на внесення змін і доповнень до статуту від імені релігійної 
громади».

53. 5 березня 2001 року 15 членів первинних парафіяльних зборів 
подали клопотання до Генеральної Прокуратури України з прохан-
ням розпочати провадження в порядку нагляду у Верховному Суді 
України. Проте, цього не було зроблено.

е. подАльші провАдження в нАціонАльних сУдАх

54. 22 лютого 2000 року начальник Дарницького районного уп-
равління Головного управління МВС України в м. Києві у відповідь 
на скарги п. Макарчикова від 9 лютого 2000 року повідомив, що в ре-
зультаті їх розгляду доказів правопорушень, про які стверджується 
у скарзі, не встановлено. Пана Макарчикова було також повідомле-
но, що він може без перешкод забрати з церкви свої особисті речі, до 
яких йому нібито було закрито доступ.

55. 23 лютого 2000 року настоятель Парафії та голова зборів 
подали нові скарги до прокуратури м. Києва та Державного депар-
таменту у справах релігії з вимогою порушити кримінальну справу 
проти осіб, які вчинили незаконне захоплення приміщень Парафії 
та її майна. Вони також оскаржували відмову Київської міської дер-
жавної адміністрації зареєструвати зміни до статуту Парафії на під-
ставі спільного рішення її членів змінити конфесію.
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56. 25 лютого 2000 року управління у справах релігій Київської 
міської державної адміністрації звернулося до п. Макарчикова з про-
ханням надати протоколи парафіяльних зборів, на яких п. Павла 
Основ’яненка обрано настоятелем, та документи, які б доводили, що 
настоятель Парафії належить до Московського Патріархату, і доку-
менти, що свідчили б про те, що посада настоятеля була вакантною 
з грудня 1999 року до 8 січня 2000 року.

57. 6 березня 2000 року п. Т., архієпископ Київського патріар-
хату, звернувся до начальника районної електромережі з проханням 
припинити забезпечення церкви електроенергією, оскільки церкву 
було незаконно зайнято Московським патріархатом та з огляду на 
те, що Київський патріархат не має до неї доступу.

58. 23 березня 2000 року Прокуратура міста Києва повідомила 
п. Макарчикова та п. Основ’яненка, що за результатами перевірки не 
було встановлено порушення в діяльності Московського патріархату 
стосовно церкви та не було виявлено жодних незаконних дій, на які 
скаржився заявник.

59. 10 квітня 2000 року комітет Київської міської ради підготу-
вав проект висновку щодо ситуації навколо Парафії. Висновок не бу-
ло взято до розгляду Київською міською радою, оскільки його було 
підписано лише трьома з п’яти членів комітету.

60. 5 червня 2000 року парафіяльні збори, які складаються з 30 
членів, але за присутності 21 з них, вирішили, що п. С.Г. не мо-
же залишатися членом, оскільки він приєднався до нової релігійної 
групи. Парафіяльні збори обговорили рішення, в якому Київський 
міський суд визначив, що парафіяльні збори налічують 309 членів. 
Проте, збори повторно висловили думку, що з 24 грудня 1999 року 
вони складалися лише з 27 членів. Двоє з членів зборів (К.В. та Т.Л.) 
зазначили, що їхні свідчення були записані невірно. Збори також 
переобрали органи управління Парафії (п. Макарчикова було знову 
обрано головою).

61. 13 червня 2000 року п. Макарчиков подав скаргу до проку-
ратури Дарницького району, в якій зазначав, що 2 квітня 2000 року 
на нього було вчинено напад та завдано ушкодження невідомою осо-
бою, яка вкрала його дипломат, в якому були офіційні документи, 
що належать Парафії. Він також зазначав, що він уже скаржився до 
органів внутрішніх справ з приводу нападів на нього, але останніми 
не було вжито жодних заходів (8 квітня та 13 червня 2000 року орга-
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ни внутрішніх справ винесли дві постанови про відмову в порушен-
ні кримінальної справи за скаргами громади-заявника).

62. 21 червня 2000 року парафіяльні збори вирішили, що авто-
мобіль, який належить Парафії, має бути використано для погашен-
ня боргів Парафії.

63. 18 серпня 2000 року п. Макарчикова було затримано пра-
цівниками Дарницького районного управління МВС України та 
«запрошено для бесіди» до управління. Його поінформували про 
розгляд заяви щодо нього. Протягом «бесіди» п. Макарчиков нібито 
розпочав лайку із службовцями. Його попередили, що на нього може 
бути накладено адміністративне стягнення, але це його не зупинило. 
19 серпня 2000 року суддя Дарницького районного суду м. Києва 
притяг п. Макарчикова до адміністративної відповідальності за його 
поведінку, проте до нього не було застосовано адміністративного чи 
кримінального покарання.

64. 30 серпня 2000 року Дарницьке районне відділення МВС 
України закрило кримінальну справу щодо громади-заявника, яку 
було порушено на підставі заяви, поданої паном Б. Штимом, ново-
призначеним настоятелем Свято-Михайлівської парафії (Московсь-
кого патріархату), оскільки склад злочину в діях п. Макарчикова був 
відсутній.

65. 8 вересня 2000 року прокурор Дарницького району відмовив 
у порушенні кримінальної справи за фактом зловживання владою 
працівниками органами внутрішніх справ.

66. 29 вересня 2000 року п. Б. Штим звернувся до Київської 
міської державної адміністрації із заявою про реєстрацію подальших 
змін до статуту Парафії. Запит було підписано 10 членами нових 
зборів, тільки один з них (Г. С.) був членом первинних парафіяль-
них зборів.

67. 6 жовтня 2000 року парафіяльні збори, які складалися з 29 
членів, з яких були присутні 22, осудили ухвалу Верховного Суду 
України від 21 квітня 2000 року та вирішили, що за захистом своїх 
прав Парафія звернеться до Європейського суду з прав людини. Збо-
ри уповноважили п. Макарчикова представляти їхні інтереси в Єв-
ропейському суді. Також було обговорено питання тиску, до якого 
вдалися національні правоохоронні органи та приватні особи сто-
совно Ц.О., К. А., п. Макакрчикова та С.С.
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68. 5 грудня 2000 року заступник міністра внутрішніх справ та 
голова міського управління внутрішніх справ м. Києва перегляну-
ли скарги п. Макарчикова та визнали їх необґрунтованими. Вони 
також зазначили, що кримінальну справу щодо п. Макарчикова за 
звинуваченням у крадіжці майна з церкви було закрито, а слідчо-
го у справі було притягнуто до адміністративної відповідальності. 
З цих самих підстав 15 грудня 2000 року скарги було відхилено про-
куратурою м. Києва.

69. 25 грудня 2000 року Київська міська державна адміністрація 
вирішила зареєструвати зміни до статуту Свято-Михайлівської па-
рафії відповідно до заяви, поданої п. Штимом 29 вересня 2000 року.

70. 20 травня 2001 року 22 члени парафіяльних зборів провели 
засідання, на якому вони обговорили ситуації тиску на них з боку 
правоохоронних органів. Було вирішено шукати підтримки в Ад-
міністрації Президента України та Генеральній прокуратурі Украї-
ни задля вирішення спору навколо Парафії. Вони також розглянули 
прохання пані Є.С., яка була членом парафіяльних зборів з 25 липня 
1991 року, виключити її з членів через тиск на її брата, священика 
Московського патріархату.

71. 21 лютого 2003 року прокуратура Дніпровського району (пра-
вонаступник прокуратури Дарницького району) переглянула скарги, 
подані сестрою п. Макарчикова про напад на неї й сина та її неза-
конне виключення її з Парафії. Щодо незаконного виключенні їй 
порадили звернутися до суду.

72. У 2003–2004 роках через переслідування в Україні сестра 
п. Макарчикова попросила притулку в Норвегії. Вона залишалася 
в Норвегії в той час, коли розглядалася її заява про надання полі-
тичного притулку.

73. Уряд поінформував Суд, що 7 серпня 2003 року та 30 вересня 
2004 року настоятель Парафії, Б. Штим, повідомив про те, що п. Ма-
карчикова ніколи не було уповноважено на звернення до Європей-
ського суду з прав людини від імені Парафії, оскільки 2 січня 2000 
року він склав обов’язки голови парафіяльних зборів. Пан Штим 
також повідомив Уряд, що 7 з первинних членів (Г.С., Г.В., Д.С., 
Є.О., Р.В., Я.В. та М.А.) виявили бажання зберегти членство. Троє 
з них (Є.О., Р.В. та Я.В.) відкликали свої підписи з протоколу № 5 
від 24 грудня 1999 року, яким Парафіяльні збори вирішили перейти 
до Київського патріархату.



3�4

справи, які стосуються свободи думки, совісті і релігії

74. 25 лютого 2004 року Управління у справах релігій Київської 
міської державної адміністрації повідомило представника громади-
заявника, що їхня релігійна група відокремилась від інших членів 
Парафії та стала релігійною групою в складі Київського патріархату. 
Проте зазначалося, що вони не зареєструвалися як релігійна група 
в Київській міській державній адміністрації.

75. 8 лютого 2005 року Київський патріархат повідомив Суд, 
що Парафія, яка нараховує 30 членів, не здатна задовольнити свої 
релігійні потреби, оскільки вони не мали можливості використову-
вати своє майно та приміщення. Зазначалося, що це відбувається 
через відмову Київської міської адміністрації зареєструвати зміни до 
статуту Парафії, які були внесені в січні 2000 року.

76. Листом від березня 2005 року К.А, Ш.Є., Н.М., Ч.Л., Р.В., 
Т.Л., З.Н., З.В., А.М., Ч.А., Ч.В., Л.В., Риб. В., К.В., С.С. та Б.М. – усі 
підтримали скарги п. Макарчикова, подані до Європейського суду 
з прав людини, та зазначили, що вони не мають можливості вико-
ристовувати приміщення церкви чи сповідувати свою релігію в при-
міщенні церкви, яку вони як релігійна громада раніше використову-
вали протягом тривалого часу.

f. сУдові провАдження щодо повернення мАйнА, 
яКим володілА пАрАфія

77. 31 січня 2002 року п. Макарчиков та п. Б.М. (член грома-
ди-заявника) звернулися до суду з позовом до Свято-Михайлівської 
парафії (Московського патріархату), вимагаючи повернення їхньо-
го особистого майна, яке було привласнено новими зборами в січні 
2000 року. Вони також вимагали відшкодування шкоди.

78. 25 лютого 2004 року Дніпровський районний суд м. Києва 
відхилив позов п. Макарчиков та Б.М..

79. Відповідно до матеріалів справи 18 серпня 2004 року це рі-
шення залишено без змін апеляційним судом м. Києва (сторони не 
надали копії відповідної ухвали). З матеріалів справи вбачається, що 
цю ухвалу не оскаржували.

80. У листопаді 2002 року К.С. звернувся з позовом до Дарниць-
кого районного відділення МВС України про повернення автомобі-
ля, який до вилучення поліцією, було передано у власність К.С. як 
сплата боргу від Парафії. Результат цього розгляду невідомий.
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81. Громада-заявник також надіслала до Суду низку документів, 
які доводять, що п. Макарчиков діяв від імені парафіяльних зборів 
з 1991 до 1999 років, представляючи інтереси у відносинах із третіми 
особами.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

А. КонститУція УКрАїни від 1996 роКУ

82. Відповідні положення Конституції України передбачають:

Стаття 35

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право 
включає свободу сповідувати будьяку релігію або не сповідувати нія
кої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні 
культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.
Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах 
охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або 
захисту прав і свобод інших людей.
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, 
а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як 
обов’язкова.

в. ЗАКон УКрАїни «про свободУ совісті тА релігійні оргАніЗАції» 
від 23 Квітня 1991 роКУ (в редАКції нА той чАс)1

83. Відповідні положення Закону передбачають:

Розділ 7. Релігійні організації

Релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення 
релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють 
відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирають, 
призначають і замінюють персонал згідно із своїми статутами (поло
женнями).
Релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління 
і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), 

1 До цього Закону шість разів вносилися зміни.
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духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються з ви
щезазначених релігійних організацій. Релігійні об’єднання представля
ються своїми центрами (управліннями).
На інші організації, утворені за релігійною ознакою, дія цього Закону 
не поширюється.

Розділ 8. Релігійна громада

Релігійна громада є місцевою релігійною організацією віруючих грома
дян одного й того ж культу, віросповідання, напряму, течії або толку, 
які добровільно об’єдналися з метою спільного задоволення релігійних 
потреб.
Держава визнає право релігійної громади на її підлеглість у канонічних 
і організаційних питаннях будьяким діючим в Україні та за її межами 
релігійним центрам (управлінням) і вільну зміну цієї підлеглості.
Повідомлення державних органів про утворення релігійної громади не 
є обов’язковим.
Відповідно до статті 12 Закону, статут релігійної організації визначає її 
правоздатність. Він приймається на загальних зборах віруючих грома
дян або на релігійних з’їздах, конференціях. Статут має містити серед 
іншого, відомості про вид релігійної організації, її віросповідну належ
ність і місце знаходження; місце релігійної організації в організаційній 
структурі релігійного об’єднання; майновий стан релігійної організації; 
права релігійної організації на заснування підприємств, засобів масо
вої інформації, інших релігійних організацій, створення навчальних 
закладів; порядок внесення змін і доповнень до статуту релігійної ор
ганізації; порядок вирішення майнових та інших питань у разі припи
нення діяльності релігійної організації. Статут релігійної організації не 
має суперечити чинному законодавству.
Згідно зі статтею 13 Закону релігійна організація визнається юридич
ною особою з моменту реєстрації її статуту.
Згідно зі статтею 14 для отримання релігійною громадою правоздат
ності юридичної особи громадяни в кількості не менше десяти чоловік 
подають заяву та статут на реєстрацію до обласної, Київської та Севас
топольської міських державних адміністрацій, а в Республіці Крим – до 
Уряду Республіки Крим. Орган, який здійснює реєстрацію, в місячний 
термін розглядає заяву, статут релігійної організації, приймає відповід
не рішення і не пізніше як у десятиденний термін письмово повідом
ляє про нього заявникам. Зміни та доповнення статутів релігійних ор
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ганізацій підлягають реєстрації в тому ж порядку і в ті ж терміни, що 
й реєстрація статутів. У разі необхідності в розгляді питання про реєст
рацію статуту можуть брати участь із дорадчим голосом представники 
релігійної організації.
Згідно зі статтею 15 Закону в реєстрації статуту релігійної організації 
може бути відмовлено, якщо її статут або діяльність суперечать чинно
му законодавству. Рішення про відмову в реєстрації статуту релігійної 
організації із зазначенням підстав відмови повідомляється заявникам 
письмово в десятиденний термін.
Згідно зі статтею 16 Закону діяльність релігійної організації може бути 
припинено у зв’язку з її реорганізацією (поділом, злиттям, приєднан
ням) або ліквідацією. Реєстрація новоутворених релігійних організацій 
здійснюється в порядку, встановленому статтею 14 цього Закону.
Релігійні організації мають право використовувати для своїх потреб 
будівлі й майно, що є у власності держави, неурядовими організація
ми або громадянами (стаття 17). Згідно зі статтею 18 ці організації во
лодіють, користуються та розпоряджаються майном, що належить їм на 
праві власності. Право власності релігійних організацій охороняється 
законом (стаття 18). Відповідно до статті 19 релігійні організації мають 
право для виконання своїх статутних завдань засновувати видавничі, 
поліграфічні, виробничі, сільськогосподарські та інші підприємства, 
а також благодійні заклади, що мають право юридичної особи.
Релігійні організації мають право засновувати й утримувати вільно до
ступні місця богослужінь або релігійних зібрань (стаття 21), на придбан
ня релігійної літератури, а також інших предметів і матеріалів релігійного 
призначення (стаття 22), на здійснення благодійництва та іншої культур
ноосвітньої діяльності (стаття 23) й підтримувати міжнародні зв’язки із 
зарубіжними релігійними організаціями та віруючими (стаття 24).

с. інші нормАтивно-прАвові АКти

84. Відповідні положення правил, що регулюють діяльність 
релігійних організацій, такі:

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» 
від 22 жовтня 1999 року лише зареєстровані релігійні організації 
мають право на гуманітарну допомогу.

Статті 12 та 25 Закону України «Про видавничу справу» від 5 черв-
ня 1997 року визначають, що релігійні організації, незареєстровані 
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в Державному реєстрі України видавців, виготовлювачів і розповсюд-
жувачів видавничої продукції, не мають права на видання та розпов-
сюдження видавничої продукції без реєстрації.

Відповідно до статті 55 Господарського кодексу України від 16 
січня 2003 року релігійні організації можуть здійснювати госпо-
дарську діяльність або торгівлю.

Згідно з положеннями Земельного кодексу від 21 січня 1994 року 
та Водного кодексу України від 6 червня 1995 року релігійні органі-
зації мають право використовувати земельні та водні ресурси для 
своїх потреб.

Відповідно до рекомендації № 132 ради з питань релігії при Кабі-
неті Міністрів України від 15 липня 1992 року кожна релігійна органі-
зація володіє власним майном і в разі зміни конфесії фінансові та май-
нові питання мають вирішуватись на підставі статуту кожної релігійної 
організації та згідно з положеннями відповідного законодавства.

d. УхвАлА КонститУційного сУдУ УКрАїни 
від 5 червня 2002 роКУ (спрАвА №2-36/2002)

85. 5 червня 2002 року Конституційний Суд України відмовив 
у відкритті конституційного провадження у справі за конституцій-
ним поданням 51 народного депутата України про офіційне тлу-
мачення поняття «церква», що міститься у частині третій статті 35 
Конституції України. У своїй ухвалі Конституційний Суд України 
зазначив, що розбіжності щодо суті термінів «церква» та «релігій-
ні організації», які вживаються передусім у законодавстві, існують. 
У деяких інстанціях поняття «церква» та «релігійні організації» або 
були ототожнені, або вжиті в різних значеннях.

ІІІ. ДОКУМЕНТИ РАДИ ЄВРОПИ ТА ВІДПОВІДНІ 
ЗВІТИ/ВИСНОВКИ НЕУРЯДОВИх ОРГАНІЗАЦІЙ

А. доКУменти рАди Європи

86. Відповідні витяги з висновку № 190 (1995) щодо вступу Ук-
раїни до Ради Європи передбачає таке:

«…11. відповідно до ст. 4 Статуту Ради Європи Україна здатна і бажає 
виконувати обов’язки члена Ради Європи, визначені у ст. 3: «Кожний 
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член Ради Європи обов’язково повинен визнати принципи верховенс
тва права та здійснення прав і основних свобод людини всіма особами, 
які перебувають під його юрисдикцією, і щиро та ефективно співпра
цювати в досягненні мети Ради Європи», — у контексті запевнень ви
щих посадових осіб держави (лист Президента України, Голови Верхов
ної Ради України та Прем’єрміністра України від 27 червня 1995 року) 
та на основі наведеного нижче…:

…xi. мирне вирішення існуючих конфліктів між православними церк
вами буде прискорено при забезпеченні незалежності церкви в її відно
синах з державою, буде запроваджено нову недискримінаційну систему 
реєстрації церков і встановлено правове вирішення питання про по
вернення церковної власності;…»

87. Відповідні витяги з Доповіді моніторингового комітету Пар-
ламентської асамблеї «Дотримання зобов’язань, взятих на себе Ук-
раїною» передбачає таке (док. 10676, 19 вересня 2005):

«F. Свобода совісті та віросповідання

269. Україна зобов’язалася запровадити нову недискримінаційну сис
тему реєстрації церков та знайти правове рішення для повернення 
церковного майна. Чинний Закон «Про свободу совісті та релігійні ор
ганізації» датується 1991 роком. Незважаючи на те, що він вважається 
одним із найкращих законів про свободу віросповідання в регіоні, де
яким із його положень бракує ясності. Цим законом обмежуються фор
ми, у яких можуть створюватись релігійні організації, встановлюється 
обмеження на мінімальну кількість засновників, які можуть зареєстру
вати статут організації, у кількості 10 осіб (водночас для інших громад
ських організацій вимагається 3 особи), забороняється створювати 
місцеві або регіональні відділення без статусу юридичної особи, не пере
дбачається надання статусу юридичної особи релігійним об’єднанням, 
проводиться дискримінація іноземців та осіб без громадянства. Прозо
рості бракує і в питанні того, які організації реєструються обласними 
державними адміністраціями, а які – Державним комітетом України 
у справах релігій. Закон також містить низку інших нечітких положень, 
що залишають широкий вибір виконавчим органам. Тому досить про
гресивний закон на час його прийняття зараз потребує значних змін. 
Водночас існуючий принцип реєстрації статутів релігійних організацій 
для отримання статусу юридичної особи та відсутність вимог до реєст
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рації релігійної організації як такої слід зберегти у відповідності з Реко
мендацією Парламентської асамблеї № 1556 (2002).
270. Законодавству України все ще бракує ефективних правових спо
собів повернення церковного майна. До цього часу таке повернення 
здійснювалося несистематично на підставі постанови Верховної Ради 
України від 1991 року та кількох указів президента. Правова пробле
ма реституції в основному породжена тим, що релігійні об’єднання не 
мають права на отримання статусу юридичної особи і, таким чином, 
не можуть володіти майном. Більшість організацій, що володіли май
ном, яке має бути повернене, перестали існувати, а Православна церква 
представлена декількома організаціями. Це призводить до практики 
повернення майна ad hoc, що повністю залежить від преференцій ор
ганів місцевої влади і що в більшості випадків тягне за собою не віднов
лення права власності, а передачу майна в безоплатну оренду. Тому ми 
закликаємо українське керівництво виробити чіткі правила повернен
ня майна релігійних організацій».

88. Доповідь моніторингового комітету Ради Європи щодо «Ви-
конання зобов’язань, узятих на себе Україною» (док. 8272 від 2 груд-
ня 1998 року) передбачає таке:

«С. Свобода совісті та віросповідання

51. Одним із зобов’язань України, зазначених у пункті 11 (хі) Висновку 
№ 190, є сприяння «мирному вирішенню існуючих суперечок між пра
вославними церквами […] при забезпеченні незалежності церкви в її 
відносинах з державою; буде запроваджено нову недискримінаційну 
систему реєстрації церков та встановлено правове вирішення питання 
про повернення церковної власності.
52. Після вступу України до Ради Європи суперечки між православними 
церквами в Україні, між ними самим та з державою, не були розв’язані.
53. Висловлюються скарги з боку представників різних конфесій сто
совно відсутності співпраці між органами влади на місцевому рівні, 
а також системи оподаткування… Відсутня належна координація між 
державними й місцевими органами влади з цього приводу».

89.Відповідні витяги з Рекомендації 1556 (2002) Парламентської 
Асамблеї Ради Європи «Релігія та зміни в Центральній та Східній 
Європі:
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«…Юридичні гарантії та їх дотримання

i. сприяти гармонізації національного законодавства та Європейської 
конвенції про захист прав людини та основоположних свобод з особ
ливим наголосом на статтю 9, у якій передбачено, що релігійні свободи 
підлягають лише обмеженням, встановленим законом та необхідним 
у демократичному суспільстві, а також рішенню Європейського суду 
з прав людини (1983) про те, що обмеження стосовно прав людини ма
ють мотивуватися «нагальними суспільними потребами» та бути «про
порційними законній меті, яку вони поставили»;
ii. Гарантувати всім церквам, релігійним організаціям, центрам та 
об’єднанням статус юридичної особи в тому разі, якщо їхня діяльність 
не порушує прав людини чи міжнародне право…;
vi. запропонувати посередництво у врегулюванні конфліктів та спорів 
між сторонами за їх згоди при ретельному дотриманні вимоги про 
невтручання органів державної влади в питання догмі та інші внутріш
ні релігійні спори;…»

b. доповіді ндо

90. Відповідні витяги з Доповіді правозахисних організацій – 
Права людини в Україні – 2004 містять таке:

«… 1.2. Процедура реєстрації

Суди часто не визнають порушенням права на свободу релігії та віро
сповідання перепони з боку органів влади в реєстрації релігійних ор
ганізацій.
…В Україні важливість отримання певного правового статусу збіль
шується, оскільки тільки таким чином релігійне утворення може утри
мувати культові будівлі, друкувати та поширювати літературу, запро
шувати представників іноземних організацій, організовувати публічні 
акції та отримувати статус неприбутковості, так само як і займатися 
благодійністю. Усе це практично неможливо в Україні без реєстрації 
релігійного утворення, без статусу юридичної особи.
…Позитивним є добровільність реєстрації релігійної організації та 
можливість існувати громадам без реєстрації. Проте статус таких неза
реєстрованих громад, їхні права законом не визначені. Виходячи з логі
ки позитивізму, який панує в Держкомрелігій та інших органів влади, 
такі організації взагалі не мають прав, оскільки законом вони не перед



3��

справи, які стосуються свободи думки, совісті і релігії

бачені. Йдеться, наприклад, про право відправлення релігійних культів 
у громадських місцях, запрошення іноземних священиків, право на аль
тернативну службу осіб, які належать до таких громад, та багато інших.

Релігійні організації за законом реєструють статут (положення), проте 
подають значно більше документів, і всі вони проходять перевірку від
повідно до статті 12 та 15 Закону про релігійні організації. Тобто фак
тично здійснюється реєстрація не статуту, а самої організації.

На практиці, документи перевіряються не на відповідність законодавст
ву, а часто оцінюється сама релігія. …

…Процедура реєстрації первинної релігійної організації полягає в по
дачі реєстраційних документів із заявою, що підписана не менше 10 
громадянами України. Така заява має розглядатися протягом місяця, 
а у виключних випадках протягом трьох місяців. На практиці в серед
ньому така заява розглядається приблизно три місяці, а в разі необхід
ності висновку, що для профілактики роблять у більшості випадків, 
реєстрація затягується до 6 місяців. Це порушення закону є усталеною 
адміністративною практикою, що не має під собою розумного обґрун
тування…

У законодавстві не визначено чітких підстав відмови в реєстрації релігій
них організацій, що замінюється загальним виразом «статут організації 
суперечить законодавству», що не відповідає Європейській Конвенції че
рез нечіткість у визначенні підстав обмеження права людини.

Законодавство не дозволяє реєстрації релігійних організацій, що мають 
канонічне підпорядкування духовному лідеру (харизматичних органі
зацій), оскільки дозволяється канонічне чи господарське підпорядку
вання виключно релігійному центру (організація, що об’єднує декілька 
релігійних громад), що вже зареєстрований. Таким чином, неможливо 
утворити релігійні організації, що належать до нових релігій і які ще не 
мають релігійних центрів. Так само неможливо утворити нові церкви, 
оскільки під ними розуміються вже ієрархічні структурні об’єднання.

Під час реєстрації державні органи повертають подані документи зі 
своїми зауваженнями та своїми пропозиціями до статуту, хоча такої 
процедури взагалі не передбачено законодавством. Зауваження органів 
влади часто стосуються аспектів сповідування релігії та обмежують 
права особи.

Є загальна пропозиція перенести акцент регулювання з процесу реєст
рації на моніторинг діяльності релігійних організацій…»
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91. Відповідні витяги з Доповіді правозахисних організацій – 
Права людини в Україні – 2005 містять таке:

«…4. Процедура реєстрації релігійних організацій

В Україні отримання статусу юридичної особи необхідне для здійс
нення практично будьякої «культової діяльності»: винаймання для 
релігійної діяльності приміщення, здійснення публічних богослужінь 
чи запрошення представників іноземних священослужителів, друку та 
поширення літератури тощо.

Незареєстровані громади зустрічаються з проблемами в організації 
релігійних заходів, запрошенні священослужителів зза кордону, заміні 
військової служби на альтернативну тощо. Очевидно такі обмеження 
порушують релігійну свободу, оскільки право організовувати бого
служіння, навчатися й научити релігії, поширювати власні переконан
ня та інше випливає безпосередньо з права на релігійну свободу люди
ни й не має залежати від правового статусу організації.

…У законі відсутнє чітке визначення правового статусу діяльності 
незареєстрованих релігійних груп, тому часом виникають випадки 
зловживання таким статусом. Зокрема відомі випадки, коли незареєс
тровані релігійні спільноти орендують приміщення для релігійних 
практик у державних установах чи навчальних закладах, що в Україні 
заборонено законами.

Хоча за законом релігійні організації зобов’язані реєструвати статут, 
проте на практиці від них вимагається значно більше документів[9]. 
Тобто, фактично здійснюється реєстрація не статуту, а самої організа
ції. Важливо зазначити, що встановлення законодавцем вичерпного 
переліку форм релігійних організацій: релігійна громада, управління 
і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), 
духовні навчальні заклади та об’єднання, що складаються з вищезазна
чених релігійних організацій, є виразним порушенням як права окре
мих осіб самим визначати форму власного релігійного об’єднання, так 
і права на автономію самої релігійної групи, елементом якої є самостій
не визначення своєї структури та незалежність в управлінні.

Щодо часу реєстрації – згідно зі ст. 14 Закону «Про свободу совісті та 
релігійні організації» він становить 3 місяці, включно з усіма необхід
ними консультаціями. Однак на практиці період розгляду документів 
може затягнутися на 6 і більше місяців…
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…для мультирелігійної України… це питання не є простим. Статус 
юридичної особи для релігійного об’єднання чи Церкви як інституції, 
у першу чергу, дасть майнові права, зокрема на храми, якими зараз во
лодіють окремі релігійні організації (за класифікацією закону: громади, 
монастирі тощо). Теоретично вони належать до однієї з конфесій, однак 
тенденція змінювати з тих чи інших причин юрисдикцію ускладнює 
чіткий поділ. Чинне законодавство гарантує право окремої релігійної 
одиниці в разі зміни з тих чи інших причин юрисдикційної (конфесій
ної) належності залишати за собою майно, набуте цією організацією. 
Іншими словами, для законодавця парафія УГКЦ може за декілька мі
сяців стати парафією УПЦ (МП) з храмом та майном, і навпаки. За умо
ви невирішеності питання з колишньою власністю релігійних органі
зацій, – експропрійованого за радянської влади, такого, що перебуває 
на даний час у володінні іншого власника, служить кільком релігійним 
організаціям, або належало одній організації, а тепер передане іншій – 
форсування надання статусу юридичної особи релігійним об’єднанням 
може загострити давні конфлікти.
З іншого боку, такий спосіб регулювання порушує структурну цілісність 
окремого релігійного об’єднання, якщо не деюре, то дефакто і вимагає 
якщо не змін, то перегляду. В ідеалі, держава зобов’язана забезпечити 
обидві можливості – як існування окремих релігійних груп, які не вхо
дять до жодного об’єднання, так і права релігійного об’єднання із чіт
кою ієрархічною чи іншою структурою.
1 червня Верховний Суд України скасував рішення колишнього гу
бернатора Житомирської області п. Рижука про скасування внесених 
у статут СвятоПокровської громади м. Малин змін, за якими грома
да ввійшла в підпорядкування до Російської православної церкви за 
кордоном. Таким чином, ВСУ визнав законним перехід громади з УПЦ 
(МП) під юрисдикцію РПЦЗ. За громадою зберігся також храм, за який 
ішла боротьба з іншою частиною громади, яка не побажала змінювати 
конфесійну належність».

ПРАВО

І. МЕЖІ СПРАВИ

92. Суд зазначає, що нові скарги було подано після комунікації 
щодо стверджуваного порушення пункту 1 статті 6 Конвенції, взя-
того в поєднанні із статтею 13. Скарги ґрунтувалися на твердженнях 
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громади-заявника про нерозгляд національними органами скарг про 
порушення кримінальної справи, поданих громадою-заявником та її 
головою (див. пункти 54–55, 58, 65, 68 та 71 вище). Стаття 13 перед-
бачає таке:

«…Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було поруше
но, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національно
му органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійс
нювали свої офіційні повноваження».

93. Суд не вважає за необхідне розглядати ці питання окремо, 
оскільки вони зовсім не випливають із первинної скарги, поданої до 
Суду 4 січня 2001 року (див. «Пиряник проти України», № 75788/01, 
§20, 19 April 2005).

ІІ. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ

А. ЗАперечення УрядУ

1. стверджуване зловживання правом на подання скарги

94. Уряд стверджував, що, подаючи скаргу до Суду від імені 
релігійної групи, п. Макарчиков вчинив зловживання правом на по-
дання скарги у світлі пункту 3 статті 35 Конвенції. Зокрема, Уряд 
стверджував, що заява умисно була побудована на описі фактів, 
з яких було вилучено найважливіші події.

95. Громада-заявник висловила заперечення.
96. Суд, розглянувши зауваження сторін та зважаючи на практику 

Суду з цього питання, (див. «Аль Нашиф проти Болгарії», № 50963/99, 
§89, 20 червеня 2002; та «Вербанов проти Болгарії», № 31365/96, §36, 
ECHR 2000-X), не вбачає в цій справі порушення права на подання 
заяви. Заперечення Уряду є цілком необґрунтованими та підлягають 
відхиленню.

2. стверджувана відсутність повноважень представника 
громади-заявника та відсутність статусу жертви у громади-заявника

(а) Доводи сторін

97. Уряд відзначив, що громада-заявник, Свято-Михайлівська 
парафія, є релігійною громадою, інтереси якої представляє п. Ма-
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карчиков. Проте, Уряд зауважив, що 29 березня 2001 року, коли за-
яву було подано до Суду, п. Макарчиков уже не був членом грома-
ди-заявника та не був особою, уповноваженою подавати заяву до 
Суду від імені Парафії. Уряд у цьому аспекті посилався на рішення 
національних судів (див. п.п. 50–52 вище). Більше того, сама грома-
да-заявник ніколи не подавала жодних заяв до Суду та не уповнова-
жувала п. Макарчикова діяти від її імені (див. параграф 73 вище).

98. Більше того, Уряд стверджував, що з моменту його звіль-
нення з посади голови парафіяльних зборів 2 січня 2000 року й до 
сьогодні п. Макарчиков належить до лав Української православної 
церкви Київського патріархату, до складу якого Парафія ніколи не 
входила. Уряд наголошував на тому, що п. Макарчиков та група, 
яку він нібито представляв, належить до іншої церкви та вийшла із 
складу громади-заявника у грудні 1999 року. Уряд пропонував Суду 
вилучити заяву з реєстру справ, оскільки скаргу було подано не жер-
твою порушення або її уповноваженим представником.

99. Громада-заявник надала свої заперечення. Вона зазначила, що 
п. Макарчиков діє від імені членів парафіяльних зборів, які виріши-
ли змінити конфесію своєї церкви на Українську православну церкву 
Київського патріархату та звернутися до Європейського суду з прав 
людини за захистом їх права сповідувати релігію, оскільки органи де-
ржавної влади не захистили громаду-заявника. Також громада-заяв-
ник зазначила, що у своїх рішеннях національні суди не оспорювали 
повноваження п. Макарчикова представляти Парафію та розглянули 
за суттю позови, які він подав від імені громади-заявника.

(b) Оцінка Суду

100. Щодо першого заперечення Уряду стосовно відсутності 
повноважень п. Макарчикова Суд зазначає, що у справі достатньо 
документальних доказів, які дозволяють дійти висновку про те, що 
п. Макарчиков діє від імені релігійної групи, яка 24 грудня 1999 
року вирішила змінити конфесію з Московського патріархату на 
Київський. Права цієї групи було порушено відмовою Київської 
міської державної адміністрації, яку підтримали національні суди, 
зареєструвати зміни до статуту (див. пункти 42 та 50-52 вище). Та-
кож ця ж група 6 жовтня 2000 року схвалила рішення звернутися до 
Суду (див. пункт 67 вище). Отже, Суд відхиляє попередні заперечен-
ня Уряду щодо відсутності повноважень групи та п. Макарчикова.
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101. Крім того Суд зазначає, що Парафія є релігійною групою, 
яку визнано Київським патріархатом (див. пункти 24, 49 та 75 вище), 
яка як така може від імені своїх прихильників користуватися пра-
вом, гарантованим статтею 9 Конвенції (див. «Ча’ар Шалом Ве Цедек 
проти Франції» [GC], № 27417/95, §72, ECHR 2000-VII). Таким чи-
ном, п. Макарчиков як обраний голова громади віруючих, яка виз-
нана Київським патріархатом, мав усі повноваження представляти 
їх групу в Суді.

102. Щодо статусу жертви релігійної групи Суд нагадує, що 
термін «жертва», який використаний у статті 34 Конвенції, озна-
чає особу, яка безпосередньо постраждала від дій чи бездіяльності, 
що є предметом скарги (див. «Еклє проти Німеччини», рішення від 
15 липня 1982, Series A № 51, С. 30, §66). Більше того, поняття «жерт-
ви» в статті 34 Конвенції необхідно тлумачити автономно та неза-
лежно від понять існуючих у внутрішньому праві (див. «Замула та 
інші проти України», № 10231/02, §34, 8 листопада 2005).

103. Беручи до уваги вищезазначені принципи та той факт, що 
існуюча ситуація, в якій знаходиться релігійна група не відрізняєть-
ся від тієї, в якій вона опинилася після відмови національних ор-
ганів у січні 2000 року зареєструвати зміни до статуту, Суд вважає, 
що громада-заявник може претендувати на статус жертви порушень, 
на які вона скаржиться у світлі статті 34 Конвенції. Щоб пересвід-
читись, чи була вона насправді жертвою, необхідно вивчити справу 
по суті.

b. стверджУвАне порУшення стАтті 1 першого протоКолУ

104. Громада-заявник скаржилася на те, що відмова національ-
них органів влади зареєструвати зміни та доповнення до статуту 
Парафії призвела до присвоєння їхнього майна Українською пра-
вославною церквою Московського патріархату, яка фактично керує 
майном та активами, які раніше належали Парафії як юридичній 
особі. Вона посилається на статтю 1 Першого протоколу, що перед-
бачає:

«…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.
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Проте попередні положення жодним чином не обмежують право дер
жави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здій
снювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних 
інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або 
штрафів».

105. Уряд оскаржив цей аргумент. Він додав, що громада-заяв-
ник не вичерпала всіх засобів юридичного захисту на національному 
рівні відповідно до законодавства України.

106. Громада-заявник висловила заперечення.
107. Що стосується провадження стосовно відмови національних 

органів зареєструвати зміни та доповнення до статуту (див. пункти 
50–53 вище), Суд зазначає, насамперед, що це провадження прямо 
не стосується тверджень громади-заявника про порушення її майно-
вих прав, оскільки компетентні «органи національної влади» не роз-
глядали скарг по суті за статтею 1 Першого протоколу та не могли 
забезпечити належне й адекватне відшкодування. Відповідно, скарга 
громади-заявника за статтею 1 Першого протоколу є передчасною та 
підлягає відхиленню відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції 
(див. «Меріт проти України», № 66561/01, §48, 30 March 2004).

C. стверджУвАне порУшення стАтті 9 Конвенції

108. Громада-заявник скаржилася, що відмова зареєструвати змі-
ни до статуту та подальші рішення національних судів порушують 
статтю 9 Конвенції, яка передбачає:

«…1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право вклю
чає свободу змінювати свою релігію або переконання, а також свободу 
сповідувати свою релігію або переконання під час богослужіння, навчан
ня, виконання та дотримання релігійної практики і ритуальних обрядів 
як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно.
2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише 
таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демок
ратичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони 
публічного порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод 
інших осіб».
Громадазаявник також зазначила, що її право на свободу зібрання було 
порушено, оскільки органи національної влади відмовилися зареєстру
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вати відповідні зміни та доповнення до статуту громади, всупереч стат
ті 9 Конвенції, витлумаченої у світлі статті 11 Конвенції, яка передбачає 
таке:
«…1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання 
з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та всту
пати до них для захисту своїх інтересів.
2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком 
тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспіль
стві в інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для 
захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровад
женню законних обмежень на здійснення цих прав особами, що входять 
до складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави».

109. Висловивши суттєві заперечення стосовно прийнятності 
скарг, Уряд зазначив, що не було порушення прав громади-заявника 
згідно зі статтею 9 Конвенції. Уряд зазначив, що відмова реєструва-
ти зміни до статуту була законною.

110. Громада-заявник висловила свої заперечення. Вона зазна-
чила, що мало місце втручання у право, передбачене статтею 9 Кон-
венції, як узятої окремо та разом зі статтею 11, і що це втручання 
не може бути виправданим обмеженнями, встановленими в пункті 2 
статті 9 Конвенції.

111. Суд нагадує, що у світлі тверджень сторін скарга порушує 
серйозні питання фактів та права відповідно до Конвенції, вирі-
шення яких вимагає розгляду справи по суті. Суд дійшов висновку, 
що ця скарга не є явно необґрунтованою у світлі пункту 3 статті 35 
Конвенції. Інших підстав для визнання заяви неприйнятною не 
встановлено.

ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 9 КОНВЕНЦІЇ

А. ЗАгАльні принципи, встАновлені прАКтиКою сУдУ

112. Суд нагадує, що в той час, як свобода віросповідання – це, 
перш за все, особиста справа кожного, вона також  означає, серед 
іншого, свободу «сповідувати релігію» самому або в об’єднанні з ін-
шими, публічно та в колі тих, хто поділяє цю віру. Оскільки релігій-
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ні громади традиційно існують у вигляді організованих структур, 
стаття 9 має тлумачитися у світлі статті 11 Конвенції, яка захищає 
об’єднання від невиправданого втручання з боку держави.

113. З цього погляду право віруючих на свободу віросповідання, 
яке включає право кожного сповідувати релігію разом із іншими, пе-
редбачає очікування, що віруючі матимуть змогу вільно об’єднуватися 
без жодного свавільного втручання з боку держави. Будь-які повно-
важення держави оцінювати легітимність релігійних поглядів є не-
сумісними з її обов’язком, визначеним у практиці Суду, бути ней-
тральною та безсторонньою (див. «Церква Бессарабської митрополії 
та інші проти Молдови», цитоване вище, §§118 та 123; та «Гасан і Чауш 
проти Болгарії» [GC], № 30985/96, §62, ECHR 2000-XI).

114. Суд нагадує, що перелік обмежень свободи віросповідання 
та зібрання, передбачених у статтях 9 та 11 Конвенції, є вичерпним, 
такі обмеження мають чітко тлумачитись, і лише переконливі та не-
здолані підстави можуть виправдовувати застосування таких обме-
ження. Держава має незначні межі для власної самостійної оцінки 
в цих питанням. (див. «Станков та об’єднана македонська організа-
ція «Ілінден» проти Болгарії», №№ 29221/95 та 29225/95, §84, ECHR 
2001-IX).

115. Як неодноразово зазначалось у рішеннях Суду, у світлі пун-
кту 2 статті 11 і так само статті 9 Конвенції, втручання може бути 
виправданим, якщо воно «встановлено законом» та здійснено «згід-
но із законом», оскільки оскаржувані заходи мають не тільки мати 
законодавче підґрунтя, але й передбачатися якісним законом, що 
має бути достатньо доступним та передбачуваним щодо наслідків 
його застосовування, тобто бути сформульованим у спосіб, який дає 
змогу кожній особі – у разі потреби, за допомогою відповідної кон-
сультації – регулювати свою поведінку (див. «Ларісіс та інші проти 
Греції», judgment of 24 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 
1998-I, С. 378, §40; та «Церква Бессарабської митрополії та інші проти 
Молдови», цитоване вище, §109).

116. Суд також зазначає, що втручання має бути «необхідним 
у демократичному суспільстві» (див. «Об’єднана  турецька  комуніс-
тична партія та інші проти Туреччини», judgment of 30 January 1998, 
Reports 1998-I, §§43–45; and «Партія добробуту та інші проти Туреч-
чини» [GC], №№ 41340/98, 41342/98, 41343/98 та 41344/98, §§86–89, 
ECHR 2003-II). Кожне втручання має відповідати «нагальній сус-
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пільній потребі»; отже, поняття «необхідний» не має того ступеню 
гнучкості, як поняття «корисний» чи «бажаний» (див. «Ґоржелік та 
інші проти Польщі», цитоване вище, §§94-95, with further references).

117. Крім того, одним із засобів користування правом сповідува-
ти певну релігію, особливо для релігійної громади в її колективному 
вимірі, є можливість забезпечити судовий захист громади, її членів 
та її майна. Таким чином, стаття 9 має розглядатися не тільки у світ-
лі статті 11, а також світлі статті 6 (див. «Церква Бессарабської митро-
полії та інші проти Молдови», № 45701/99, §118, ECHR 2001-XII).

118. Таким чином, Суд розглядатиме зазначені чинники по чер-
зі. До того ж він має пересвідчитись, чи забезпечила держава достат-
ній судовий захист згаданої релігійної громади.

b. чи мАло місце порУшення прАв громАди-ЗАявниКА

1. доводи сторін

119. Уряд зазначив, що він не втручався у справи громади-за-
явника; громада-заявник діяла за відсутності будь-якого контролю 
з боку держави. Більше того, відмовляючи в реєстрації змін та до-
повнень до статуту Парафії, органи державної влади керувалися на-
ціональним законодавством та положеннями статуту, який прийня-
ла сама Парафія. Держава не вживала активних дій з метою змусити 
громаду приєднатися до того чи іншого патріархату. Так само держа-
ва не вживала дій щодо голови релігійної групи, – п. Макарчикова.

120. Громада-заявник зазначила, що її право змінити релігійну 
орієнтацію, як це гарантовано статтею 9 Конвенції, було порушено. 
Мало місце порушення свободи віросповідання, оскільки держава 
відмовилася зареєструвати зміни та доповнення до статуту без жод-
них законних підстав, адже всі умови внесення змін та доповнень 
були дотримані. Більше того, громада-заявник була позбавлена мож-
ливості використовувати церковні приміщення, які вона збудувала 
для релігійних церемоній, а також використовувати свою власну об-
рану назву.

2. оцінка суду

121. Суд неодноразово зазначав, що відмова органів національної 
влади надати громаді віруючих статус юридичної особи є порушен-
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ням права на свободу віросповідання згідно зі статтею 9 Конвен-
ції (див. «Церква Бессарабської митрополії та інші проти Молдови», 
цитоване вище, §105) та право на свободу зібрання (див. «Ґоржелік 
та інші проти Польщі», цитоване вище, §§52 et seq., та «Сідіропулос 
та  інші  проти  Греції», цитоване вище, §§31 et seq.). Право вірую-
чих на свободу віросповідання передбачає, що громада зможе фун-
кціонувати мирно без будь-якого свавільного втручання держави. 
(див. «Гасан  і Чауш проти Болгарії»  [GC], № 30985/96, §62, ECHR 
2000-XI).

122. Щодо твердження Уряду про те, що вимога реєстрації 
релігійної групи не була передбачена законодавством, і відповідно 
не мало місце втручання у зв’язку з відмовою зареєструвати зміни 
до статуту громади-заявника, оскільки громада-заявник могла існу-
вати і без реєстрації, Суд зазначає, що стаття 7 Закону України «Про 
свободу совісті та релігійні організації» дійсно дозволяла релігійній 
групі діяти без реєстрації і, як наслідок, без статусу юридичної осо-
би. Проте, внутрішнє законодавство обмежує правоздатність неза-
реєстрованих релігійних груп, яким недозволено вчиняти низку дій, 
що безпосередньо пов’язані з їхньою релігійною діяльністю (див. 
пункти 83–84 та 90–91 вище).

123. Суд вважає, що ситуація, коли релігійна організація воче-
видь конфліктує з керівництвом церкви, до якої вона належить (див. 
пункти 17–21 та 23 вище), та зобов’язана внести зміни до статуту 
й зареєструвати їх, інакше вона ризикує бути виключеною зі скла-
ду юридичної особи, яку вона сама створила, вимагала від органів 
державної влади надзвичайно делікатного й нейтрального підходу 
до конфлікту. Суд робить висновок, що відмова Київської міської 
державної адміністрації зареєструвати зміни до статуту громади-за-
явника, що була підтримана Київським міським судом та Верховним 
Судом України (див. пункти 42 та 50–52 вище), становить втручан-
ня у право громади-заявника на свободу віросповідання, передбаче-
ною статтею 9 Конвенції, взятої окремо та в поєднанні зі статтею 11. 
Зокрема Суд зазначає, що цим втручанням органи державної влади 
обмежили можливість згаданої релігійної групи, яка не мала статусу 
юридичної особи, здійснювати в повній мірі релігійну діяльність та 
діяльність, яку зазвичай здійснювали зареєстровані неурядові юри-
дичні особи (див. пункти 83–84 та 9–91 вище). Втручання також 
перешкодило приєднанню до Київського патріархату як незалежної 
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релігійної групи, що керує справами церкви, яку вона збудувала і, де 
зазвичай відправляла релігійні обряди.

124. Отже, Суд зобов’язаний визначити, чи таке втручання від-
повідало вимогам пункту 2 цих положень, тобто чи було воно «вста-
новлено законом», чи мало за одну чи більше легітимних цілей, та чи 
було «необхідним у демократичному суспільстві» (див. серед інших 
рішень, «Церква Бессарабської митрополії та  інші  проти Молдови», 
цитоване вище, §106).

с. чи бУло втрУчАння встАновлено ЗАКоном

1. доводи сторін

125. Уряд зазначив, що втручання було законним. Зокрема він 
зауважив, що українське законодавство містило певні вимоги до ста-
тутів релігійних організацій. Ці вимоги мали загальний характер та 
були сформульовані в спосіб, що запобігав втручанню держави у сво-
боду віросповідання. Уряд посилався зокрема на статтю 12 Закону 
України «Про свободу совісті та релігійні організації» (далі – Закон), 
у якому викладено особливі вимоги до статутів релігійних організа-
цій. Київська міська державна адміністрація відмовила в реєстрації 
змін до статуту (див. пункт 42 вище) через те, що ці документи не 
відповідали статуту громади-заявника.

126. Громада-заявник висловила заперечення. Зокрема, вона за-
значила, що документи, подані на реєстрацію, відповідали вимо-
гам статуту, включаючи ті, які визначені в статтях 6.1 та 6.2 (див. 
пункт 14 вище). Також зауважила, що відмова реєструвати зміни 
є незаконною.

2. оцінка суду

127. Суд нагадує, що «закон» має бути сформульовано з достатнім 
ступенем передбачуваності, щоб надати громадянинові можливість 
у розумній, залежно від обставин, мірі, передбачити наслідки певної 
дії (див., наприклад, «Реквеньї проти Угорщини» [GC], № 25390/94, 
§34, ECHR 1999-III; та «Українська  медійна  група  проти  України» 
№ 72713/01, §48, 29 березня 2005). Ступінь передбачуваності знач-
ною мірою залежить від змісту акту, що розглядається; сфери, яку 
він має охопити; та кількості й статусу тих, кому його адресовано 
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(див. «Ґроппера Радіо АҐ» та інші проти Швейцарії», рішення від 28 
березня 1990, Series A № 173, С. 26, §68).

128. До того ж, у національному праві має бути засіб юридично-
го захисту від свавільних втручань органів державної влади в права, 
гарантовані Конвенцією. Визначення дискреційних повноважень, 
якими наділені органи державної влади у сфері основоположних 
прав, у спосіб, що фактично робить ці повноваження необмежени-
ми, суперечило б принципу верховенства права. Відповідно, Закон 
має чітко визначати межі повноважень компетентних органів та чітко 
визначати спосіб їх здійснення, беручи до уваги легітимну мету за-
собу, який розглядається, щоб гарантувати особі адекватний захист 
від свавільного втручання (див. серед інших рішень, «Аманн проти 
Швейцарії» [GC], № 27798/95, ECHR 2000-II, §§55 та 56; «Ротару 
проти Румунії» [GC], № 28341/95, ECHR 2000-V, §§55–63).

129. Суд вважає, що втручання в права громади-заявника було 
встановлено Законом, у розумінні пункту 2 статті 9 Конвенції, ос-
кільки було передбачено положенням статті 15 Закону. Суд також 
дотримується думки, що ці положення були достатньо доступні.

130. Стосовно «передбачуваності» Закону, який застосовував-
ся в цій справі Суд вважає, що ця вимога зобов’язувала державу-
відповідача законодавчо перебачити детальний перелік можливих 
причин та підстав для відмови в реєстрації змін та доповнень до 
статутів релігійних об’єднань (див. п.п. 86–89 вище). Суд зазначає, 
що стаття 15 загаданого Закону передбачила лише одну нечітку під-
ставу для відмови зареєструвати релігійне об’єднання або зміни до 
нього: якщо «статут релігійної громади або її діяльність суперечать 
чинному законодавству». Більше того, стаття 15 Закону вимагає від 
реєстратора викласти підстави відмови в реєстрації релігійного 
об’єднання або його статуту (див. пункт 83 вище). Проте Закон не 
уточнював, наскільки чіткою має бути таке обґрунтування , та чи 
моє воно стосуватися лише невідповідності тексту статуту положен-
ням законодавства, чи сутнісної невідповідності вимогам законо-
давства, цілі та діяльності релігійного об’єднання. Отже, Суд сумні-
вається, що положення Закону були «передбачуваними» та надавали 
достатньо гарантій проти свавільного застосування, оскільки він не 
здатний запобігти зловживанню з боку державних органів реєстра-
ції, що мають необмежені дискреційні повноваження в реєстрацій-
них питаннях.
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131. Проте Суд також вважає, що питання «якості закону» має 
розглядатися в контексті обставин цієї справи, і в тісному зв’язку 
з легітимною метою втручання та його «необхідністю в демокра-
тичному суспільстві». Отже, далі необхідно розглянути ці елементи 
й дійти висновку, чи мало місце порушення вищезазначених поло-
жень.

d. чи мАло втрУчАння легітимнУ метУ тА чи бУло 
необхідним У демоКрАтичномУ сУспільстві

1. легітимна мета

132. Суд зазначає, що згідно з пунктами 2 статей 9 та 11 Кон-
венції обмеження права на свободу віросповідання та зібрань необ-
хідно тлумачити вузько, таким чином, щоб їх перелік був абсолют-
но вичерпним, а їх визначення обов’язково чітким. mutatis mutandis, 
«Сідіропулос та інші проти Греції», рішення від 10 липня 1998, Reports 
of  Judgments  and Decisions 1998-IV, §38). Легітимні цілі, вичерпний 
перелік яких містить ця норма, включають: інтереси громадської 
безпеки, охорона громадського порядку, здоров’я чи моралі, захист 
прав та свобод інших осіб (див. пункт 114 вище).

133. На думку Уряду, відмова зареєструвати зміни до статуту 
мала легітимну мету, а саме захист прав більшості релігійної групи, 
до якої належали миряни та духовні особи Парафії. Уряд ще раз на-
голосив, що рішення змінити конфесію прийнято меншістю членів 
Парафії – 21 з близько 300 – яка своїми діями порушила релігійні 
права більшості релігійної групи. Більше того, прийнявши рішення 
приєднатися до Київського патріархату, меншість могла б заснувати 
іншу релігійну групу при цьому патріархаті та зареєструвати свій ста-
тут під егідою іншої конфесії, та зрештою стати юридичною особою, 
підзвітною обраній церкві. Отже, громада-заявник мала всі можли-
вості вільно користуватися її правом сповідати обрану релігію навіть 
без реєстрації та користуватися правом свободи зібрання, а держава 
жодним чином не втручалась у ці права. Також члени меншості мог-
ли залишитися серед членів офіційно зареєстрованої парафії й про-
довжувати керувати справами своєї церкви.

134. Громада-заявник стверджувала, що втручання не мало ле-
гітимної мети, як того вимагає пункт 2 статті 9 Конвенції. Зокрема, 
необхідно було розрізняти членів парафії та мирян, які відвідували 
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церемонії, але не брали участі у веденні справ церкви чи засіданнях 
парафіяльних зборів. Миряни ніколи не висловлювали бажання ста-
ти членами Парафії. Зокрема, склад громади-заявниці був практич-
но незмінним з 1989 року, а склад керівного органу – парафіяльних 
зборів – постійно налічував від 22 до 30 членів. Приймаючи нових 
членів, збори керувалися статтею 2.12 статуту.

135. Громада-заявник зазначила, що Уряд намагався замінити 
справжній склад парафії її попереднім неіснуючим аналогом з осіб, 
які ніколи не належали до Парафії, але були змушені представни-
ками Московського патріархату брати участь у «загальних зборах 
парафії» в січні 2000 року, щоб змусити справжніх членів Парафії 
піти з неї та задля уникнення передачі церкви й релігійної громади 
Київському патріархату. Відповідно до статуту (див. пункт 14 вище) 
членства можна було набути згідно з умовами, викладеними в ньому 
(див. статтю 2.12 статуту) та при наявності більшості голосів пара-
фіяльних зборів (стаття 2.1). Тому громада-заявник вважала, що їх 
було незаконно вигнано з церкви, яку вони раніше займали та якою 
керували.

136. З огляду на обставини справи та мотивацію національних 
судів, які підтримали відмову Київської міської державної адмініст-
рації зареєструвати зміни та доповнення до статуту, Суд вважає, що 
оскаржуване втручання мало легітимну мету відповідно до пункту 
2 статті 9, а саме: захист громадського порядку та безпеки та прав 
інших осіб.

2. чи було втручання «необхідним у демократичному суспільстві»

137. На початку Суд зауважує, що дійсно в демократичному 
суспільстві може виникнути необхідність обмежити свободу віро-
сповідання задля узгодження інтересів різних релігійних груп (див. 
«Коккінакіс проти Греції», рішення цитоване вище, С. 17 та 18, §§31 
та 33). Проте перелік таких обмежень, перелічених у статтях 9 та 11 
Конвенції, є вичерпним та вони мають чітко тлумачитись у межах 
обмеженої самостійної оцінки, наданої державі, і лише переконливі 
та нездолані причини можуть виправдати запровадження таких об-
межень. Будь-які такі обмеження мають відповідати «нагальній сус-
пільній потребі», й бути пропорційними легітимній меті, яку вони 
мають» (див. серед інших рішень «Уингрув  проти  Великобританії», 
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judgment of 25 November 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-V, 
С. 1956, §53).

138. Отже, Суд повинен визначити, чи була відмова зареєстру-
вати зміни та доповнення до статуту громади-заявника виправда-
ною та пропорційною легітимній меті, яку вона мала. Для цього 
Суд має розглянути оскаржуване втручання у світлі всієї обставин 
справи в цілому й визначити, чи було воно «пропорційним легітим-
ній меті», яку воно мало та чи були причини, наведені органами 
державної влади, на виправдання вказаного втручання «належними 
та достатніми». При цьому Суд має переконатися, що органи де-
ржавної влади застосували норми, що відповідали принципам, за-
кріпленим у Конвенції, й, більше того, що рішення органів держа-
ної влади ґрунтувалися на належній оцінці відповідних фактів (див. 
«Об’єднана турецька комуністична партія та інші проти Туреччини», 
цитоване вище, §47, та «Партидул Комунистилор (Непечеристи) и Ун-
гуреану проти Румунії», № 46626/99, §49, ECHR 2005-I (витяги)).

139. З цього приводу Суд зазначає, що аргументи, наведені орга-
нами державної влади для відмови в реєстрації громади-заявника, не 
були переконливими. Хоча Київська міська державна адміністрація 
спочатку посилалася на статтю 2.5 статуту (див. пункт 42 вище), цей 
недолік у документах, поданих для реєстрації, не став головною при-
чиною для відмови в перереєстрації громади-заявника в подальших 
рішеннях суду (див. п.п. 50–52 вище). Зокрема суд першої інстанції 
дійшов висновку, що засідання парафіяльних зборів, що відбувалося 
24 грудня 1999 року, було неправомочним, оскільки в ньому не бра-
ли участь усі члени Парафії (див. пункт 51 вище), та Верховний Суд 
України пізніше ухвалив, що вимоги статуту відносно фіксованого 
членства суперечили Закону (див. пункт 52 вище).

140. Отже, Суд вважає необхідним вивчити по черзі ці головні 
три причини відмови в реєстрації громади-заявника з метою вста-
новленні відповідності критеріям, викладеним вище (див. пункт 138 
вище).

і. Відповідність статті 2.5 статуту

141. Суд зазначає, що вперше громаді-заявникові було відмовле-
но в реєстрації на підставі статті 2.5 статуту, яка передбачає, що «всі 
офіційні документи Парафії підписуються настоятелем та головою 
ради парафіян». Інших причин відмови громаді-заявникові Київсь-
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кою міською державною адміністрацією надано не було (див. пункт 
42 вище).

142. Суд зауважує, що зі статей 6.1 та 6.2 статуту (див. пункт 14 
вище) не випливає, що зміни, подані на реєстрацію до органів де-
ржавної влади, мають бути підписані настоятелем та головою пара-
фіяльних зборів. У статтях 6.1 та 6.2 статуту та статті 14 Закону було 
чітко зазначено, що зміни мають подаватися в той самий спосіб, як 
і документи для первинної реєстрації громади.

143. Крім того, навіть припускаючи, що не було дотримано ви-
мог статті 2.5 статуту, Суд вважає, що на той час посада настоятеля 
була вільною, оскільки кандидатура настоятеля, яку запропонував 
Московський патріархат, не була затверджена парафіяльними збора-
ми (див. п.п. 20–21 вище), що були уповноважені відповідно до стат-
ті 2.2. статуту призначати настоятеля (див. пункт 14 вище). Більше 
того, 31 січня 2000 року парафіяльні збори повідомили державного 
реєстратора про призначення настоятелем п. Павла Основ’яненка, 
кандидатуру якого запропонував Київський патріархат. Вочевидь, 
Київська міська державна адміністрація залишила без уваги цю ін-
формацію та не відповіла на повторну заяву про реєстрацію грома-
ди-заявника (див. пункт 45 вище).

144. Суд зазначає, що тлумачення органами державної влади зміс-
ту статті 2.5 статуту не відповідає вказаній статті чи положенням ста-
тей 6.1 та 6.2 статуту. З цього випливає, що наведені Київською місь-
кою державною адміністрацію аргументи відмови зареєструвати зміни 
та доповнення до статуту були «ані належними, ані достатніми».

іі. Висновок щодо нелегітимності парафіяльних зборів, 
які відбулися 24 грудня 1999 року, через те, що на них 
не були присутні всі члени Парафії

145. Суд зазначає, що стаття 7 Закону України «Про свободу совісті 
та релігійні організації» не містила чіткого визначення «релігійної 
організації». Стаття 8 містила визначення релігійних груп як місце-
вих релігійних організацій, які складаються «з віруючих громадян 
одного й того ж культу, віросповідання, напряму, течії або толку, які 
добровільно об’єдналися з метою спільного задоволення релігійних 
потреб (див. пункт 83 вище). Всупереч висновкам національних судів, 
статті 7 та 8 Закону не визначали, що релігійна група повинна скла-
датися зі всіх осіб та всіх віруючих, які відвідують богослужіння кон-
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кретної церкви. Крім того, очевидною є суперечливість положень на-
ціонального закону стосовно того, що є «релігійною організацією» та 
що є «релігійною групою», чи це одне й те саме; єдиною відмінністю 
між ними двома є місцевий статус «релігійної групи» та відсутність 
будь-яких вимог щодо її реєстрації відповідно до положень Закону. 
Більше того, відповідно до статті 14 Закону «релігійна група» може 
стати «зареєстрованою релігійною організацією», якщо принаймні 10 
громадян України, які досягли повноліття, звернуться з заявою про 
реєстрацію до місцевої державної адміністрації.

146. Крім того, стаття 8 Закону жодним чином не обмежила чи 
перешкодила релігійній організації на власний розсуд визначати, 
у який спосіб вона вирішуватиме, чи приймати нових членів, визна-
чатиме критерії членства та процедуру обрання органів управління. 
З погляду статті 9 Конвенції, узятої разом зі статтею 11, це були рі-
шення, що лежать у площині приватного права та які не мають бути 
об’єктом втручання з боку органів державної влади, якщо вони не 
порушують прав інших осіб, чи підпадають під обмеження, встанов-
лені пунктами 2 статей 9 та 11 Конвенції. Іншими словами, держава 
не може зобов’язати легально існуюче приватно-правове об’єднання 
прийняти нових та виключити обраних членів. Втручання такого 
роду суперечитиме свободі релігійних об’єднань вільно регулювати 
свою поведінку та вільно вести свої справи. Отже, Суд має розгля-
нути положення статуту, що регулюють питання членства в Парафії, 
та фактичні обставини справи.

147. Суд зазначає, що громаду-заявника було створено в квітні 
1989 року та до січня 2000 року вона постійно налічувала від 20 до 
30 членів (див. п.п. 11 та 22 вище). На сьогодні вона досі складається 
з 30 членів (див. пункт 5 вище). Крім того, відповідно до статті 1.1 
статуту (див. пункт 14 вище), Парафія є релігійною групою, яка скла-
дається з священнослужителів, церковнослужителів і мирян. Тобто 
ця стаття застосовується до тих, хто загалом може бути членом Пара-
фії. Проте, відповідно до статті 2.1 вищим керівним органом Парафії 
були парафіяльні збори, які складалися з членів-засновників та тих, 
кого прийняли до Парафії після заснування, на умовах статті 2.12, 
з-поміж тих, хто загалом може бути членом Парафії. Відповідно Суд 
вважає, що внутрішня організація Парафії чітко визначена статутом. 
Органи державної влади, включно з судами, знехтували цією внут-
рішньою структурою Парафії як приватно-правового об’єднання, 
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зазначивши, що відповідна релігійна група була лише меншістю 
з «постійного складу релігійної групи», що складалася близько з 300 
осіб, які не були запрошені взяти участь у парафіяльних зборах, хоча 
вони й є частиною групи.

148. Проте, Суду не належить заміняти думку національних ор-
ганів своєю власною думкою у вирішенні питання, скільки членів 
належали до Парафії, або вираховуючи, скільки з них хотіли зміни-
ти конфесію. Завдання Суду, як зазначено вище, полягає в розгляді 
рішень національних судів, винесених у межах їхніх повноважень, 
та згідно з критеріями, згаданими вище (див. пункт 138 вище).

149. Суд зазначає, що і Київський міський суд, і Верховний Суд 
України проігнорували установчі документи Парафії та практику уп-
равління в період з 1989 до 2000 років і побудували свої висновки на 
нечіткому посиланні, яке міститься в статті 8 Закону стосовно того, 
що є «релігійною групою» і на стверджуваному однаковому значенні 
слів «парафія», «група», «загальні збори» та «збори парафіян». Від-
повідно Суд доходить висновку, що обґрунтування відмови Київсь-
кого міського суду зобов’язати зареєструвати зміни та доповнення до 
статуту не були «належними та достатніми».

ііі. Вимога «фіксованого членства»

150. Суд нагадує, що релігійні об’єднання вправі визначати на 
власний розсуд спосіб, у який вони прийматимуть нових та виклю-
чатимуть існуючих членів. Внутрішня структура релігійної органі-
зації та норми, що регулюють членство в ній, мають розглядатися як 
спосіб, у який такі організації виражають свої погляди та дотрима-
ються своїх релігійних традицій. Суд вказує, що право на свободу 
віросповідання виключає будь-які повноваження держави оцінюва-
ти легітимність способу вираження релігійних поглядів (див. «Гасан 
і Чауш проти Болгарії», цитоване вище, §78; та «Маноуссакіс та інші 
проти Греції», рішення від 26 вересня 1996, Reports 1996-IV, §47).

151. Суд вважає, що не є «належними та достатніми» висновки, 
викладені в ухвалі Верховного Суду України від 21 квітня 2000 року, 
що вимога «фіксованого членства» в релігійній організації не була 
закріплена законодавчо та що «збори парафіян» та «загальні збори 
релігійної групи» збігаються за значенням, і, таким чином, що права 
більшості релігійної групи та їх права на віросповідання були пору-
шенні.



34�

СВЯтО-МИХаЙЛІВСЬКа параФІЯ прОтИ УКраїНИ

2. Загальні висновки

152. У світлі вищезазначеного та висновків, отриманих з огля-
ду на різні причини відмови зареєструвати зміни до статуту (див. 
п.п. 144, 149 та 151 вище), Суд вважає, що втручання у право грома-
ди-заявника на свободу віросповідання не було виправданим. Він 
також вважає, що брак гарантій проти свавільних рішень органів 
реєстрації не був виправлений національними судами, оскільки від-
сутність узгодженості та передбачуваності законодавства не дозволя-
ла їм дійти інших висновків у справі. Таким чином, мало місце по-
рушення статті 9 Конвенції, витлумаченої у світлі пункту 1 статті 6 
та статті 11 Конвенції.

IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

153. Громада-заявник скаржилася на те, що, розглядаючи скаргу 
на відмову зареєструвати зміни та доповнення до статуту Парафії, 
національні суди припустилися помилки в оцінці фактів та застосу-
ванні норм закону. Громада-заявник посилалася на пункт 1 статті 6 
Конвенції, яка передбачає:

«…Кожен має право на справедливий … розгляд … судом щодо його 
прав та обов’язків цивільного характеру».

154. Суд вважає, що у світлі заяв сторін скарга порушує серйозні 
питання фактів та права за Конвенцією та має бути визнана прий-
нятною. Проте, з огляду на висновки за пунктом 1 статті 9 Конвен-
ції, витлумаченої у світлі статті 6, Суд вважає, що немає необхід-
ності розглядати окремо за пунктом 1 статті 6 Конвенції питання, 
що ґрунтуються на тих самих фактичних обставинах (див. «Церква 
Бессарабської митрополії та інші проти Молдови», № 45701/99, §118, 
ECHR 2001-XII).

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

155. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

156. Громада-заявник подала свої вимоги щодо сплати справед-
ливої сатисфакції поза вставленим строком. Ці заяви не було при-
єднано до матеріалів справи для розгляду їх Судом. Відповідно, Суд 
нічого не присуджує в цьому випадку.

на цих підставах суд одностайно

1. Відхиляє заперечення Уряду щодо прийнятності заяви;
2. Визнає прийнятними скаргу в частині пункту 1 статті 6 та 

статті 9 Конвенції та визнає іншу частину заяви неприйнятною;
3. Постановляє, що мало місце порушення статті 9 Конвенції;
4. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу окре-

мо за пункту 1 статті 6 Конвенції.
Учинено англійською мовою і повідомлено в письмовій формі 

14 червня 2007 року відповідно до п.п. 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

КОЛИШНя ДРУГА СЕКЦІя

СПРАВА «іНТЕРсПЛАВ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 803/02)

Рішення

Страсбург 
9 січня 2007 року

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

У справі «Інтерсплав проти України»,

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

п. Ж.-П. Коста, голова,
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п. А.Б. Бака,
п. І. Кабрал Баррето,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані А. Мулароні,
пані Д. Йочєнє,
та п. С. Найсміт, заступник секретаря секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 31 березня 2005 року та 5 

грудня 2006 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього 
дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою (№ 803/02), поданою до Суду 
проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод (далі – Конвенція), спільним 
україно-іспанським підприємством «Інтерсплав» (далі – заявник), 
6 грудня 2001 року

2. Заявник був представлений у Суді п. Олександром Сьомкі-
ним. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповнова-
женими – пані В. Лутковською та пані З. Бортновською.

3. Заявник стверджував, зокрема, що практика держави безпід-
ставно відмовляти у підтвердженні права заявника на відшкоду-
вання ПДВ, становила втручання в мирне володіння його майном, 
і таке втручання було непропорційним та призвело до значних втрат 
у господарській діяльності заявника.

4. Заяву було передано на розгляд другої секції Суду (пункт 1 
правила 52 Регламенту Суду). Зі складу секції, відповідно до пункту 
1 правила 26 Регламенту Суду, було створено палату, що мала роз-
глянути цю справу (пункт 1 статті 27 Конвенції).

5. Ухвалою, яку було винесено 31 березня 2005 року, Суд визнав 
заяву частково прийнятною.

6. 1 квітня 2006 року Суд змінив склад секції (пункт 1 правила 
25 Регламенту Суду), але справу залишив на розгляд палати, створе-
ної зі складу колишньої другої секції.

7. Заявник і Уряд подали свої зауваження щодо суті справи 
(пункт 1 правила 59 Регламенту Суду).
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ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

8. Компанія-заявник «Інтерсплав», спільне підприємство, що 
знаходиться у м. Свердловську Луганської області, Україна.

9. Факти справи, надані сторонами, можуть бути викладені та-
ким чином.

10. Заявник займається виробництвом товарів, використовую-
чи вторинний металевий брухт, придбаний в Україні з 20% ставкою 
ПДВ. Основна частина продукції відправляється на експорт з 0% 
ставкою ПДВ. Заявник, таким чином, має право на відшкодування 
ПДВ, відповідно до ціни, встановленої на металобрухт. Згідно із За-
коном України «Про податок на додану вартість» (див. розділ «На-
ціональне законодавство» нижче) таке відшкодування має бути здій-
снене протягом місяця з дня подання заявником відповідних розра-
хунків до податкової інспекції за місцем свого знаходження. Якщо 
відшкодування затримується, виплачується компенсація. Обидві 
виплати (відшкодування та компенсація) здійснюються Державним 
казначейством України після отримання висновку відповідного де-
ржавного податкового органу.

11. З квітня 1998 року відшкодування ПДВ заявникові систе-
матично затримувалось у зв’язку з тим, що Державна податкова 
інспекція у м. Свердловську не підтверджувала суми, які зазначив 
заявник. З цієї ж причини заявник не міг отримати компенсацію за 
затримку у відшкодуванні ПДВ.

12. З 1998 року заявник скаржився до державної податкової ад-
міністрації в Луганській області та державної податкової адмініст-
рації України на те, що державна податкова інспекція у м. Сверд-
ловську вчасно не надала довідки про відшкодування ПДВ. Однак ці 
органи не виявили порушень у діях державної податкової інспекції 
у м. Свердловську, визнавши, поряд з тим, факт існування заборго-
ваності держави перед заявником.

13. Заявник також подав скаргу прокуророві м. Свердловська та 
до Генеральної прокуратури України, але це було безрезультатним.

14. У своєму листі від 22 жовтня 2002 року заявник скаржився 
на те, що в нього виникли додаткові перешкоди в його господарській 
діяльності, включаючи нове дискримінаційне законодавство, пере-
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вірку транспорту податковою міліцією, а також судові провадження, 
ініційовані податковою адміністрацією, за розповсюдження неправ-
дивої інформації працівниками його підприємства.

15. З 1998 року до цього часу заявник ініціював ряд судових 
проваджень, понад 1401, до господарського суду Луганської області 
у справах проти державної податкової інспекції у м. Свердловську 
та відділення Державного казначейства України з метою отримання 
компенсації за затримку у відшкодуванні ПДВ.

16. У провадженнях, що мали місце протягом 1999–2000 років, 
заявник просив суд зобов’язати податкову інспекцію підтвердити су-
ми компенсацій, що належать заявникові. Суд виніс рішення на ко-
ристь заявника та зобов’язав податкову інспекцію надати відповідне 
підтвердження сум, які вимагав заявник.

17. У провадженнях, що мали місце протягом 2001–2003 років, 
заявник змінив предмет позову та просив суди присудити йому су-
ми, що включали відшкодування ПДВ та компенсацію. Державна 
податкова адміністрація і Державне казначейство України запере-
чували вимоги заявника. Державна податкова адміністрація запе-
речувала ці вимоги на підставі відсутності компетенції щодо від-
шкодування ПДВ, а Державне казначейство України – на підставі 
неможливості здійснити будь-яке відшкодування ПДВ без поперед-
нього підтвердження такої суми податковою інспекцією. У період 
між 2001 та 2004 роками суд виносив рішення на користь заявника 
та присуджував йому суми, які він вимагав. Суд підтвердив право 
заявника на отримання компенсації за різні затримки у відшкоду-
ванні ПДВ.

18. Рішення суду, винесені між 1999 та 2002 роками, були ви-
конані у періоди, що коливались від чотирьох днів до двох років 
і восьми місяців. Відповідно до тверджень заявника рішення, вине-
сене 18 березня 2003 року, станом на лютий 2004 року залишалось 
не виконаним.

19. У своєму подальшому листуванні заявник стверджував, що 
податкові органи заявляли, що рішення, винесені на його користь, 
не можуть бути виконані, оскільки присуджені суми потребують по-
переднього підтвердження податковою інспекцією.

1 Перелік відповідних судових рішень можна знайти в додатку до ухвали щодо 
прийнятності від 31 березня 2005.
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20. 17 березня 2004 року заявник подав скаргу до господарського 
суду Луганської області на дії відділення державного казначейства 
у м. Луганську та державної податкової інспекції у м. Свердловську, 
оскільки останні відмовлялись виконати рішення, винесені вищеза-
значеним судом у період між березнем 2003 року та лютим 2004 ро-
ку (див. додаток), та пропонували конвертувати суми, присуджені 
на користь заявника вищезазначеними рішеннями суду, в державні 
боргові облігації з п’ятирічним строком погашення.

21. 24 травня 2004 року суд виніс рішення на користь заявника 
та зобов’язав відповідачів виконати відповідні рішення.

22. Заявник стверджував, що станом на 18 червня 2004 року сума 
заборгованості держави перед підприємством, що підтверджена рішен-
нями суду, складала 26 363 200, 00 грн. (приблизно 4 119 250 євро).

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

23. Стягнення та бюджетне відшкодування податку на дода-
ну вартість (ПДВ) регулюється Законом України «Про податок на 
додану вартість». Стаття 3 Закону передбачає, що продаж товарів 
в Україні та експорт товарів з України є об’єктом оподаткування. 
Відповідно до статті 6 Закону, перші операції оподатковуються за 
ставкою 20%, тоді як до других застосовується 0% ставка.

24. Порядок обчислення і сплати податку регулюється статтями 
7 та 8, що передбачають:

«7.7. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перераху
ванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Держав
ного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки прове
дення розрахунків.
7.7.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або 
бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою по
даткового зобов’язання звітного податкового періоду та сумою подат
кового кредиту такого звітного податкового періоду.
Сплата податку має здійснюватись не пізніше ніж на двадцятий день мі
сяця, що передує звітному періоду.
7.7.2. Платник податку подає органу державної податкової служби за 
місцем свого знаходження податкову декларацію …
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7.7.3. У разі, коли … сума, визначена згідно з підпунктом 7.7.1 цієї стат
ті, має від’ємне значення, така сума підлягає відшкодуванню платникові 
податку з Державного бюджету України протягом місяця, наступного 
після подачі декларації.
Суми, що не відшкодовані платнику податку …. вважаються бюджет
ною заборгованістю. На суму бюджетної заборгованості нараховують
ся проценти на рівні 120 відсотків від облікової ставки Національного 
банку України, встановленої на момент її виникнення, протягом строку 
її дії, включаючи день погашення. Платник податку має право у будь
який момент після виникнення бюджетної заборгованості звернутися 
до суду з позовом про стягнення коштів бюджету та притягнення до 
відповідальності посадових осіб, винних у несвоєчасному відшкоду
ванні надмірно сплачених податків ….
7.7.5. Суми податку на додану вартість зараховуються до Державного 
бюджету України та використовуються в першу чергу для бюджетно
го відшкодування податку на додану вартість згідно з цим Законом. … 
У разі, коли сума бюджетних надходжень від податку на додану вартість 
… не покриває суму податків, що має бути відшкодована … , для такого 
бюджетного відшкодування використовуються доходи з інших джерел. 
…
8.1. Платник податку, який здійснює операції з вивезення …, і подає 
розрахунок експортного відшкодування … , має право на отримання 
такого відшкодування протягом 30 календарних днів з дня подання та
кого розрахунку.
8.6. Експортне відшкодування надається протягом 30 календарних днів, 
наступних за днем подання розрахунку експортного відшкодування.
У разі, коли платник податку не подає розрахунок експортного відшко
дування у встановлені строки, експортне відшкодування не надається, 
а суми такого відшкодування враховуються в розрахунку зобов’язань 
такого платника податку з податку майбутніх податкових періодів. 
Розрахунок експортного бюджетного відшкодування подається разом 
з декларацією за відповідний звітний період».

25. Згідно з Порядком відшкодування податку на додану вар-
тість, затвердженого спільним наказом Державної податкової ад-
міністрації України та Головного управління Державного казначейс-
тва України № 209/72 від 2 липня 1997 року, відшкодування ПДВ 
здійснюється Державним казначейством України за висновками по-
даткових органів або за рішенням суду. Відшкодування ПДВ здійс-



ІНтЕрСпЛаВ прОтИ УКраїНИ

349

нюється протягом п’яти днів після того, як податкові органи надали 
підтвердження суми, яка вимагалась.

ПРАВО

І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 

ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ

26. Заявник стверджував, що практика держави безпідставно 
відмовляти в підтвердженні його права на отримання ПДВ стано-
вить втручання в мирне володіння його майном, на порушення стат-
ті 1 Першого протоколу до Конвенції. Положення цієї статі перед-
бачають 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».

А. чи стосУвАлАся ця спрАвА «мАйнА»

1. Зауваження сторін

27. Уряд стверджував, що право заявника на відшкодування 
ПДВ можна вважати «майном» у сенсі статті 1 Першого протоколу 
тільки після того, як суми відшкодування підтверджено рішеннями 
суду. У разі, якщо податкові органи заперечують право заявника на 
отримання відшкодування ПДВ, то право заявника на отримання 
«майна» або «законне сподівання» на його отримання визначається 
лише рішенням суду.

28. Уряд не погодився з висновком, який було зроблено в ухвалі 
щодо прийнятності, стосовно того, які податкові органи не оскаржу-
вали суми відшкодування ПДВ, що вимагалися заявником.



справи, які стосуються права власності

350

29. Заявник стверджував, що підставою для відшкодування 
ПДВ відповідно до Закону була інформація, зазначена заявником 
у його податкових деклараціях. Рішення суду, винесені на користь 
заявника в даній справі, показали, що його право на відшкодування 
ПДВ було порушено ще до того, як він звернувся до судів, таким чи-
ном вказуючи на те, що право існувало ще до того, як були винесені 
рішення суду. Окрім того, відповідно до Закону держава може ви-
користовувати гроші, отримані від сплати ПДВ, на інші цілі тільки 
після того, як усі відшкодування ПДВ було здійснено. Відповідно, до 
цього моменту зв’язок між ПДВ та платником податку залишається. 
Заявник стверджував, що право на відшкодування ПДВ та компен-
сацію за затримку в його виплаті становить «майно» в сенсі статті 1 
Першого протоколу.

2. оцінка суду

30. Суд указує на те, що поняття «майно» в першій частині статті 1 
Першого протоколу має автономне значення, яке не залежить від фор-
мальної класифікації, прийнятої в національному законодавстві (див. 
рішення у справі «Бейелер проти Італії» [GC], № 33202, п. 100, ЄСПЛ 
2000-І). Питання, яке має бути розглянуто, стосується того, наскільки 
обставини справи, що розглядається в цілому, давали заявникові пра-
во на майновий інтерес, захищений статтею 1 Першого протоколу.

31. У зв’язку з цим Суд зауважує, що в даній справі спір сто-
сується не конкретної суми відшкодування ПДВ або компенсації за 
затримку в його виплаті, а загального права заявника відповідно до 
Закону України «Про податок на додану вартість». Суд зауважує, що 
ознайомившись із критеріями та вимогами, встановленими націо-
нальним законодавством, заявник мав достатньо підстав сподіватись 
на відшкодування ПДВ, яке він сплатив під час здійснення своєї 
господарської діяльності, так само як і на компенсацію за затрим-
ку його виплати. Навіть якщо окрема вимога щодо відшкодування 
ПДВ може бути предметом перевірки та оскарження компетентни-
ми державними органами, відповідні положення Закону України 
«Про податок на додану вартість» не вимагають попереднього су-
дового розгляду цієї вимоги для підтвердження права компанії на 
відшкодування.

Стосовно зауважень Уряду щодо висновку, який було зробле-
но в ухвалі щодо прийнятності, про те, що податкові органи не за-
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перечували суми відшкодування ПДВ, які вимагалась заявником, 
Суд зауважує, що висновок ґрунтувався на матеріалах, які він мав 
у своєму розпорядженні. Із матеріалів справи вбачається, що подат-
кові органи не заперечували суми відшкодування ПДВ, які мали 
бути сплачені заявникові, а просто відмовлялись підтверджувати їх 
без будь-якої очевидної на те причини, посилаючись на відсутність 
компетенції в питаннях відшкодування ПДВ. Однак достовірним 
є те, що в декількох випадках, і тільки один раз успішно, розрахун-
ки компенсації за затримку у відшкодуванні ПДВ, зроблені заявни-
ком, були оскаржені податковими органами в судових проваджен-
нях. Проте ця остання теза не спростовує висновок Суду стосовно 
проваджень щодо відмови підтвердити суми відшкодування ПДВ.

32. У той час, як Суд не визнає за необхідне визначати точний 
зміст та межі спірного законного інтересу, він переконаний, що чин-
ники, зазначені вище, вказують на те, що заявник мав майновий ін-
терес, закріплений у законодавстві України та захищений статтею 1 
Першого протоколу до Конвенції (див., mutatis mutandis, «ТОВ Баф-
фало проти Італії», № 38746/97, п. 29, від 3 липня 2003 року).

b. чи бУло втрУчАння

33. Сторони не заперечували, що затримки у відшкодуванні ПДВ 
заявникові можна вважати втручанням у його право на мирне володін-
ня своїм майном. На думку Суду, така ситуація відноситься до першо-
го речення першої частини статті 1 Першого протоколу, яке визначає 
в загальних рисах принцип мирного володіння майном (див. рішення 
у справі «ТОВ Баффало проти Італії», зазначене вище, п. 31).

C. чи бУло втрУчАння випрАвдАним

1. Зауваження сторін

34. Уряд стверджував, що були виняткові обставини, які потре-
бували вжиття заходів для захисту економічних інтересів держави. 
Держава опинилась у ситуації, в якій система відшкодування ПДВ 
використовувалася для зловживань, а саме: траплялись численні 
випадки несплати ПДВ, безпідставні вимоги щодо відшкодування 
ПДВ та фіктивні експортні операції. У такий ситуації від Уряду ви-
магалось вжиття заходів, що можуть зупинити такі зловживання та 



справи, які стосуються права власності

35�

запобігти їм у майбутньому. На думку Уряду, судовий нагляд за від-
шкодуванням ПДВ був необхідним для захисту публічного інтересу 
та запобігання зловживань.

35. Уряд далі наголошує, що дії податкових органів в цій справі 
були зумовлені непропорційністю між сумами, що були сплачені за-
явником у вигляді податку, та сумами, які він вимагав як відшкоду-
вання ПДВ. Це викликало підозру в тому, що заявник використо-
вував фіктивні компанії для поставок металевого брухту. Відповідно 
до тверджень Уряду такі фіктивні підприємства були дійсно вияв-
лені державними органами.

36. Відповідно, Уряд вважав, що вжиті заходи були в межах са-
мостійної оцінки держави і що втручання було пропорційним і, та-
ким чином, було досягнуто справедливий баланс між інтересами 
заявника та публічними інтересами.

37. Заявник стверджував, що він сплачував податки відповід-
но до Закону і ці платежі перевірялись декілька разів державними 
органами. Він зазначив, що він не несе відповідальності за діяль-
ність інших компаній, у яких він купував металевий брухт, ціна на 
який включала ПДВ. Обов’язок сплачувати це ПДВ покладався на 
ці компанії, а не на заявника. Заявник підкреслив, що він не мав ні 
компетенції, ні можливості контролювати господарську діяльність 
інших підприємств і ситуація, на яку посилається Уряд, вказує на 
незадовільну діяльність податкових органів, за які заявник не пови-
нен нести відповідальність. Він далі підкреслював, що численні пе-
ревірки його діяльності, які здійснювалися податковими органами, 
не виявили порушень, на підставі яких останні могли б обґрунтува-
ти свої відмови.

2. оцінка суду

38. Суд нагадує, що держави мають широкі межі самостійної оцін-
ки у визначені того, у чому полягає публічний інтерес, оскільки на-
ціональний законодавчий орган, реалізуючи соціальну та економічну 
політику, має широке коло повноважень. Однак такі межі оцінювання 
не є абсолютними і їх застосування підлягає перегляду органами Кон-
венції (див. рішення у справі «Літгоу та інші проти Великобританії», 
від 8 липня 1986 року, Серія А, № 102, C. 50–51, п.п. 121–122). На 
думку Суду, коли державні органи володіють будь-якою інформацією 
про зловживання в системі відшкодування ПДВ, що здійснюються 
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конкретною кампанією, вони можуть вжити відповідних заходів для 
запобігання або усунення таких зловживань. Суд, однак, не може 
прийняти зауваження Уряду щодо загальної практики з відшкодуван-
ня ПДВ за відсутності будь-яких ознак, які б указували на те, що 
заявник був безпосередньо залучений до таких зловживань.

39. Суд далі зауважує, що з квітня 1998 року відшкодування 
ПДВ заявникові систематично затримувалось. Такі затримки були 
спричинені ситуацією, в якій державні органи, не заперечуючи суми 
відшкодування ПДВ на користь заявника, як це видно із матеріалів 
справи, не надавали підтвердження цих сум. Такі дії завадили заяв-
никові повернути заявлені суми вчасно та створили ситуацію пос-
тійної невизначеності. Окрім того, заявник був вимушений постійно 
звертатись до суду з ідентичними скаргами. На думку Суду, вимогу 
щодо оскарження таких відмов в одному або декількох випадках, 
можна вважати доцільною. Таким чином, використання заявником 
цього засобу не завадило органам податкової служби продовжити 
практику затримки виплати відшкодування ПДВ навіть після того, 
як рішення суду були винесені на користь заявника (див. п.18 вище). 
Систематичний характер таких дій з боку державних органів призвів 
до надмірного тягаря, покладеного, таким чином, на заявника.

40. Відповідно за таких обставин Суд вважає, що втручання 
у право власності заявника було непропорційним. Фактично, постій-
ні затримки відшкодування й компенсації у поєднанні з відсутністю 
ефективних засобів запобігання або припинення такої адміністра-
тивної практики, так само як і стан невизначеності щодо часу по-
вернення коштів заявника, порушує «справедливий баланс» між ви-
могами публічного інтересу та захистом права на мирне володіння 
майном. На думку Суду, заявник перебував і продовжує перебувати 
під надмірним для нього тягарем (див. рішення у справі «ТОВ Баф-
фало проти Італії», зазначене вище, §38). Відповідно, у справі було 
і продовжується порушення статті 1 Першого протоколу.

ІІ. 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
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дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

А. шКодА

1. матеріальна шкода

42. Заявник вимагав суму в розмірі 52 909 140,00 грн. (приблизно 
826 709,38 євро) як компенсацію за втрату прибутків, 8 380 385,68 грн. 
(приблизно 1 309 435,13 євро) як компенсацію за втрати, що бу-
ли понесені у зв’язку з інфляцією, 2 114 900,06 грн. (приблизно 
330 435,13 євро) на виплату банківських кредитів та 583 943,12 грн. 
(приблизно 91 241,11 євро) як компенсацію за виплату вихідної до-
помоги.

43. Уряд стверджував, що скарги заявника в цьому випадку були 
необґрунтованими.

44. Суд бере до уваги, що в цій справі відсотки на рівні 120 
відсотків від облікової ставки Національного банку України, нара-
ховуються на суму заборгованості з відшкодування ПДВ заявникові, 
з моменту її виникнення, протягом строку її дії. У той час, як Суд 
не може оцінити показники економічної діяльності заявника, він, 
тим не менш, вважає, що заявника можна обґрунтовано розглядати 
як такого, що зазнав матеріальних витрат. Суд, здійснюючи свою 
оцінку на засадах справедливості відповідно до статті 41 присуджує 
25 000, 00 євро (див., mutatis mutandis, «Пеліс’є та Сассі проти Фран-
ції» [GC], № 25444/94, п. 80, ЄСПЛ 1999-ІІ).

2. нематеріальна шкода

45. Заявник вимагав символічну суму в розмірі 1 євро на від-
шкодування нематеріальної шкоди.

46. Уряд залишив питання на розсуд Суду, у разі, якщо остан-
ній встановить порушення Конвенції.

47. Суд вважає, що в цій справі заявник не вимагав відшкоду-
вання матеріальної шкоди. Відповідно, Суд нічого не присуджує.

48. Суд далі зауважує, що враховуючи обставини даної справи, 
найбільш прийнятною формою сатисфакції, в принципі, могло би 
бути усунення адміністративної практики затримки відшкодування 
ПДВ, яка суперечить статті 1 Першого протоколу.
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b. сУдові витрАти

49. Заявник вимагав 3 585,16 грн. (приблизно 560 євро) на відшко-
дування витрат на дорогу та 106 953,77 грн. (приблизно 16 711,53 євро).

50. Уряд вважав, що ця вимога є необґрунтованою і не надав 
будь-яких подальших пояснень.

51. Суд вважає, що оскільки заявник вимагає відшкодування 
витрат на дорогу, зважаючи на кількість проваджень у національ-
них судах (див. п. 15), сума, яку він вимагає має бути виплачена. 
Суд, відповідно, присуджує цю суму в повному обсязі. Що сто-
сується судових витрат, які заявник поніс у національних судових 
провадженнях (див. додаток до ухвали щодо прийнятності від 31 
травня 2005 року) та які залишаються невиплаченими заявникові, 
Суд вважає, що повна виплата сум судових витрат, присуджених за-
явникові в ході судових проваджень у національних судах, перелік 
яких надається в додатку до ухвали щодо прийнятності від 31 бе-
резня 2005 року, становитиме остаточне відшкодування витрат у цій 
частині.

C. пеня

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

на цих підставах суд одностайно

1. Вирішує, що було порушено статтю 1 Першого протоколу;
2. Постановляє:

(а) Держава-відповідач має сплатити заявникові впродовж трьох 
місяців від дати набрання рішенням статусу остаточного, відповідно 
до пункту 2 статті 41 Конвенції, судові витрати заявника в націо-
нальних судових провадженнях, що розглядались у даній справі, та 
які залишаються невиплаченими, а також 25 000,00 євро (двадцять 
п’ять тисяч євро) як відшкодування матеріальної шкоди і 560 євро 
(п’ятсот шістдесят євро) як відшкодування судових витрат, які ма-
ють бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за 
курсом на день здійснення платежу, плюс будь-який податок, який 
може підлягати сплаті із зазначених сум;
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(б) після зазначеного тримісячного строку і до повного розра-
хунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток 
(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського 
центрального банку, що діятиме в цей період, плюс три відсотки.

3. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено в письмовій формі 

9 січня 2007 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту 
Суду.

С. Найсміт Ж.-П. Коста
секретар голова
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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 «„УКРАЇНА-ТюМЕНЬ“ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 22603/02)

Рішення 
(щодо суті)

Страсбург 
22 листопада 2007

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

У справі «„Україна-тюмень“ 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,

п. М. Віллігер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
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після обговорення за зачиненими дверима 23 жовтня 2007 року, 
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу порушено проти України за заявою (№ 22603/02), по-
даною до Суду акціонерним товариством «Торговий дім Україна-
Тюмень» (далі – заявник) 23 липня 2001 року відповідно до стат-
ті 34 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 
(далі – Конвенція).

2. Заявника було представлено його президентом п. В. Бондар-
чуком, а також п. М. Оніщуком та п. Е. Угрінчуком — юристами, 
які практикують у м. Києві. Уряд України (далі – Уряд) був пред-
ставлений його уповноваженим – п. Ю. Зайцевим.

3. 13 березня 2006 року Суд вирішив надіслати заяву Уряду. 
Відповідно до пункту 3 статті 29 Конвенції Суд вирішив розглядати 
питання щодо суті заяви та її прийнятності одночасно.

ФАКТИ

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник є українським спільним підприємством, розміщеним 
у м. Києві зі статусом юридичної особи за законодавством України.

5. У червні 1995 року губернатор Тюменської області Російської 
Федерації звернувся до Президента України з пропозицією заснува-
ти спільне підприємство задля зміцнення та подальшого поліпшен-
ня торговельних зв’язків між Україною та Тюменською областю. Гу-
бернатор також запропонував передати майбутньому підприємству 
будинок у м. Києві для використання як головного офісу.

6. У вересні 1995 року шість підприємств, включно з державним 
підприємством «Укрресурси», заснували підприємство заявника.

7. 20 серпня 1996 року було внесено зміни до установчого договору, 
за якими число співзасновників зросло до 7 юридичних осіб, включ-
но з державним підприємством «Укрресурси» та Фондом Державного 
майна України (далі – Фонд). Фонд діяв в інтересах державного 
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підприємства «Укрнафтопродукт» (далі – «Укрнафтопродукт»). Було 
визначено, що кожен із засновників володіє 14,28% акцій підприємст-
ва-заявника. Шість підприємств мали сплачувати однакові грошові 
суми за свої частки ($71,5421), Фонд зобов’язався передати підпри-
ємству-заявнику будинок вартістю $71,5422, який, як зазначалося 
в установчому договорі, належав «Укрнафтопродукту».

8. 30 серпня 1996 року «Укрнафтопродукт», який діяв за вказів-
ками Фонду, передав заявникові право власності на адміністратив-
ний будинок у м. Києві, але продовжував використовувати його.

9. Відповідно до установчого договору зі змінами основною ме-
тою діяльності підприємства було отримання прибутку на вкладений 
капітал для задоволення потреб акціонерів, а також утворення інф-
раструктури взаємодії між суб’єктами господарської діяльності Ук-
раїни та Тюменської області на підставі міжурядових рішень, метою 
яких є підвищення ефективності ділового співробітництва та ре-
алізації спільних програм, таких як: торгівля нафтою, газом, лісом, 
сільськогосподарською продукцією; надання юридичної допомоги; 
проведення виставок; а також здійснення інших видів діяльності для 
реалізації мети підприємства. Майно підприємства-заявника ство-
рювалось із об’єктів та грошових внесків, що вносяться акціонерами 
в статутний фонд, а також коштів, отриманих заявником з інших 
джерел. Акціонери не мали окремих прав щодо об’єктів, внесених як 
їхні вклади до статутного фонду заявника.

10. У жовтні 1998 року Київська міська державна адміністрація 
(далі – міська адміністрація) звернулася до Вищого арбітражного су-
ду України з позовом до Фонду, «Укрнафтопродукту» та підприємст-
ва-заявника щодо повернення права власності на будинок, стверд-
жуючи, що вона є власником цього будинку та що право власності 
на такий будинок перейшло до заявника ultra vires.

11. 29 грудня 1998 року суд визнав недійсним акт прийман-
ня-передачі адміністративного будинку від 30 серпня 1996 року та 
зобов’язав «Укрнафтопродукт» повернути будинок міській адмініст-
рації. Суд встановив, що будинок належить Київський міський дер-
жавній адміністрації та що «Укрнафтопродукт» не мав права пере-
давати його заявникові.

1 Приблизно 61 310 євро.
2 Приблизно 61 310 євро.
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12. «Укрнафтопродукт» звернувся до судової колегії щодо перегля-
ду рішень, ухвал, постанов Вищого арбітражного суду (далі – судова 
колегія ВАС) із заявою про перегляд рішення від 29 грудня 1998 року.

13. 11 березня 1999 року судова колегія ВАС скасувала рішення 
від 29 грудня 1998 року та відмовила в позові міської адміністрації. 
Колегія встановила, що позов подано поза строками позовної дав-
ності та що відсутні докази того, що міська адміністрація є закон-
ним власником будинку.

14. 24 березня 2000 року президія Вищого арбітражного суду за-
лишила без задоволення протест Голови Вищого арбітражного суду 
на постанову від 11 березня 1999 року як необґрунтований.

15. 24 січня 2001 року за заявою міської адміністрації Генераль-
ний прокурор України вніс протест до пленуму Вищого арбітражного 
суду України (далі – пленум ВАС), вимагаючи перегляд справи в по-
рядку нагляду. 15 лютого 2001 року пленум ВАС за участі представни-
ків Генеральної прокуратури України задовольнив протест, скасував 
постанови від 11 березня 1999 року та 24 березня 2000 року й залишив 
без змін рішення від 29 грудня 1998 року. У своїй постанові суд вик-
лав аргументи Генерального прокурора та визнав їх обґрунтованими. 
Іншого обґрунтування в постанові зазначено не було. Сторони не бу-
ли запрошені на засідання пленуму ВАС. Пленум ВАС не розглядав 
відкликання заявника на протест Генерального прокурора України.

16. За інформацією, наданою заявником, 2 листопада 2001 року 
було внесено зміни до установчого договору, відповідно до яких ук-
раїнські органи державної влади вже не були акціонерами заявника.

17. Уряд наполягав на тому, що держава залишається одним із 
засновників підприємства-заявника, а, отже, і власником 28,56% йо-
го статутного капіталу.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

А. ЗАКон УКрАїни «про господАрсьКі товАриствА» 
від 19 вересня 1991 роКУ (У редАКцій нА той чАс)

18. Відповідні положення закону передбачають:

Стаття 12. Власність на майно товариства
«Товариство є власником:

майна, переданого йому засновниками…;♦
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продукції, виробленої товариством…;
одержаних доходів…»

Стаття 13. Вклади учасників та засновників товариства

«Вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будин
ки…, грошові кошти…
Вклад, оцінений у карбованцях, становить частку учасника та заснов
ника в статутному фонді».

в. ЗАКон УКрАїни «про АрбітрАжний сУд» 
від 4 червня 1991 роКУ (Змінений 1 червня 2002 роКУ)

19. Відповідні положення закону передбачають:

Стаття 1. Правосуддя в господарських відносинах

«Відповідно до Конституції України правосуддя в господарських відно
синах здійснюється арбітражним судом.
Арбітражний суд є незалежним органом у вирішенні всіх господарських 
спорів, що виникають між юридичними особами, державними та інши
ми органами, а також у розгляді справ про банкрутство».

Стаття 11. Склад Вищого арбітражного суду України

«Вищий арбітражний суд України складається з Голови, першого заступ
ника Голови, заступників Голови та суддів і діє у складі:

пленуму Вищого арбітражного суду;
президії Вищого арбітражного суду;
судових колегій по розгляду спорів та перегляду рішень, ухвал, по
станов».

с. АрбітрАжний процесУАльний КодеКс 
від 6 листопАдА 1991 роКУ (У редАКцій до Змін, 

внесених 21 червня 2001 роКУ)

20. Відповідні положення Арбітражного процесуального кодексу 
передбачають.

Стаття 14. Справи, підсудні Вищому арбітражному суду
Вищий арбітражний суд розглядає справи у спорах:
1) у яких однією із сторін є Київська міська державна адміністрація…»

♦

♦

♦

♦

♦
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Стаття 91. Підстави перевірки рішення, ухвали, 
постанови в порядку нагляду

«Законність і обгрунтованість рішення, ухвали, постанови арбітражно
го суду… може бути перевірено в порядку нагляду за заявою сторони, 
за протестом прокурора чи його заступника, як це передбачено цим Ко
дексом, іншими законодавчими актами України.
Заява сторони про перевірку рішення … перевіряється … судовою ко
легією Вищого арбітражного суду по перегляду рішень, ухвал, постанов 
(далі – судова колегія).
Особи, які мають право принесення протесту:
Генеральний прокурор України чи його заступники…»

Стаття 92. Право арбітражного суду перевірити в порядку нагляду 
законність рішення, ухвали, постанови за своєю ініціативою

«Арбітражний суд має право за своєю ініціативою перевірити в порядку 
нагляду законність і обгрунтованість рішення, ухвали, постанови …»

Стаття 95. Компетенція судової колегії Вищого арбітражного суду 
щодо перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду

«Судова колегія … перевіряє в порядку нагляду:
1) рішення та ухвалу по спору, який вирішено у Вищому арбітражному 
суді;…»

Стаття 96. Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду 
судовою колегією Вищого арбітражного суду

«Перевірка судовою колегією Вищого арбітражного суду рішення, ух
вали, постанови в порядку нагляду здійснюється колегіально у складі 
Голови Вищого арбітражного суду чи його заступника та судді судової 
колегії. Якщо між ними не досягнуто згоди щодо наслідків перевірки, 
Голова Вищого арбітражного суду чи його заступник доповідає справу 
президії Вищого арбітражного суду, яка приймає постанову…
В разі необхідності, коли застосування законодавства чи оцінка доказів 
у справі викликає труднощі, перевірка рішення, ухвали, постанови 
здійснюється Головою Вищого арбітражного суду чи його заступником 
та двома суддями судової колегії. В цьому разі постанова у справі прий
мається більшістю голосів.
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Рішення або ухвала, прийняті заступником Голови Вищого арбітражно
го суду або в засіданні під його головуванням, перевіряються в порядку 
нагляду Головою Вищого арбітражного суду та двома суддями судової 
колегії. В цьому разі постанова у справі приймається більшістю голосів.
Рішення або ухвала, прийняті Головою Вищого арбітражного суду або 
в засіданні під його головуванням, перевіряються в порядку нагляду 
президією Вищого арбітражного суду.
У необхідних випадках для дачі пояснень в засідання судової колегії мо
жуть запрошуватись представники сторін».

Стаття 97. Право на звернення до президії Вищого арбітражного 
суду про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду

«Голова Вищого арбітражного суду, Генеральний прокурор України чи 
його заступники мають право принести у президію Вищого арбітраж
ного суду протест на постанову, прийняту судовою колегією Вищого 
арбітражного суду з господарського спору.
Сторона у справі має право подати заяву про перевірку в порядку на
гляду рішення або ухвали, прийнятих Головою Вищого арбітражного 
суду або в засіданні під його головуванням…»

Стаття 99. Право на звернення до пленуму Вищого арбітражного 
суду про перевірку в порядку нагляду постанови президії 

Вищого арбітражного суду з господарського спору

«Голова Вищого арбітражного суду України, Генеральний прокурор Ук
раїни мають право принести у пленум Вищого арбітражного суду про
тест на постанову, прийняту президією Вищого арбітражного суду.
Після обговорення протесту пленумом Вищого арбітражного суду прий
мається постанова…»

Стаття 100. Порядок подання заяви про перевірку рішення, 
ухвали, постанови в порядку нагляду і протесту прокурора 

чи його заступника

«Заява про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду по
дається до арбітражного суду, який розглянув справу. Якщо перевірка 
у порядку нагляду здійснюється Вищим арбітражним судом, заява ра
зом із справою надсилається відповідним арбітражним судом Вищому 
арбітражному суду не пізніше п’яти днів з дня надходження заяви.
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Протест прокурора … подається до арбітражного суду, до компетенції 
якого належить перевірка рішення…
Копії заяви або протесту надсилаються сторонам…
Подання заяви про перевірку рішення… і принесення протесту … не 
зупиняють виконавчого провадження, крім випадків, коли рішення … 
пов’язане з перерахуванням … грошових сум, а також примусовим ви
лученням майна…»

Стаття 102. Строк подання заяви про перевірку рішення, ухвали, 
постанови в порядку нагляду і принесення протесту прокурором

«Заява про перевірку рішення… і протест … приноситься не пізніше 
двох місяців з дня прийняття рішення…»

Стаття 103. Відзив на заяву про перевірку рішення, ухвали, 
постанови в порядку нагляду і протест прокурора

«Сторона після одержання копії поданої … заяви про перевірку … 
в порядку нагляду або протесту … надсилає відзив до арбітражного 
суду, іншим сторонам.
…
Відсутність відзиву на заяву … не перешкоджає здійсненню перевірки».

Стаття 104. Повідомлення про час і місце перевірки рішення, 
ухвали, постанови в порядку нагляду. Строк перевірки

«Перевірка … може здійснюватися … за участю сторін. Перевірка … на 
підставі протесту … здійснюється за участю прокурора. Нез’явлення 
сторін, прокурора … не є перешкодою для перевірки …
Перевірка … в порядку нагляду здійснюється не пізніше двох місяців 
з дня надходження … заяви або протесту. …
Рішення, ухвала, постанова арбітражного суду можуть бути перевірені 
в порядку нагляду не пізніше одного року з дня їх прийняття».

Стаття 106. Повноваження арбітражного суду при перевірці 
рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду

«…арбітражний суд має право:
залишити рішення, ухвалу, постанову без зміни;
змінити рішення, ухвалу, постанову;

♦

♦
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скасувати рішення, ухвалу, постанову і прийняти нове рішення, або пе
редати справу на новий розгляд, або припинити провадження у справі, 
або залишити позов без розгляду.
Рішення, ухвала, постанова арбітражного суду перевіряються в повно
му обсязі, незалежно від доводів, викладених у заяві чи протесті.
Арбітражний суд, перевіряючи рішення, ухвалу, постанову в порядку 
нагляду, користується правами, наданими арбітражному суду при роз
гляді господарського спору.
Перевірка рішення, ухвали, постанови у порядку нагляду Вищим арбіт
ражним судом є остаточною, крім випадків, коли одна із сторін знахо
диться за межами України і є угода між відповідними державами щодо 
іншого порядку перевірки».

Стаття 107. Підстави для зміни або скасування рішення, 
ухвали, постанови

«…1) неповне з’ясування обставин, що мають значення для справи;
2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які арбіт
ражний суд визнав встановленими;
3) невідповідність висновків, викладених у рішенні, ухвалі, постанові, 
обставинам справи;
4) порушення або неправильне застосування норм матеріального чи 
процесуального права…»

Стаття 115. Набрання законної сили рішенням, 
ухвалою, постановою та їх обов’язковість

«Рішення, ухвала, постанова арбітражного суду набирають законної 
сили негайно після їх прийняття і підлягають обов’язковому вико
нанню…».

ПРАВО

І. ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ УРЯДУ

А. щодо прАвилА locus standi стосовно 
до підприЄмствА-ЗАявниКА

21. Уряд стверджував, що підприємство-заявник не має пра-
ва звертатися до Суду відповідно до статті 34 Конвенції, оскільки 
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держава в особі державного підприємства «Укрресурси» та Фонду 
Державного майна України є власником 28,56% статутного капіталу 
підприємства-заявника. Уряд також зазначив, що підприємство-за-
явник було засноване згідно з домовленістю між українськими та 
російськими високопосадовцями з метою створення інфраструктури 
для співпраці між українськими й тюменськими підприємствами та 
реалізації міжурядових рішень щодо підвищення ефективності діло-
вого співробітництва двох країн. Таким чином, з погляду статті 34 
Конвенції заявник мав бути визнаний «урядовою організацією». 
Уряд також стверджував, що у справі «Косаревська  та  інші  проти 
України», №№ 29459/03, 4935/04 та 26996/04, від 6 грудня 2005 року) 
Суд визнав державу відповідальною за борги підприємства, 32.67% 
статутного капіталу якого належали державі. Уряд висловив думку 
про те, що слід застосувати такий підхід і в даній справі, тим біль-
ше, що даний спір стосувався будинку, який належить державі.

22. Заявник не погодився з цими аргументами, стверджуючи, що 
відповідно до українського законодавства воно є приватним підпри-
ємством, метою діяльності якого є отримання прибутку шляхом ве-
дення підприємницької діяльності та розподіл цього прибутку серед 
акціонерів. Заявник стверджував, що він діє згідно з положеннями 
установчого договору, який за своєю природою відноситься до сфери 
приватного права, що розмір частки держави не дозволяє їй керува-
ти підприємством та що підприємство не виконує жодних публічно 
правових функції. І лише той факт, що на початку серед засновників 
були два державних підприємства не може позбавити заявника його 
права на звернення до Суду відповідно до статті 34 Конвенції.

23. У додаткових зауваженнях заявник зазначив, що станом на 
2 листопада 2001 року держава не мала частки в статутному капіталі 
підприємства.

24. У відповідь Уряд стверджував, що держава досі є одним із спів-
засновників підприємства-заявника і, відповідно, власником 28,56% 
статутного капіталу підприємства.

25. Суд зазначає, що незаперечним залишається той факт, що 
одним із перших засновників підприємства-заявника було державне 
підприємство та що держава була відповідальною за Фонд держав-
ного майна України, який у серпні 1996 року став співзасновником 
заявника, проте із зауважень сторін є незрозумілим, чи залишалась 
держава власником частки статутного капіталу заявника з 2 листо-
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пада 2001 року. Тим не менш, Суд не вважає за необхідне вивчати це 
питання, оскільки в будь-якому разі вважає, що підприємство-заяв-
ник має право звертатися до Суду з нижче наведених причин.

26. Суд нагадує, що юридична особа, «яка вважає себе потер-
пілою від допущеного однією з Високих Договірних Сторін пору-
шення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї» може 
звертатися з заявою до Суду, якщо така юридична особа є «неурядо-
вою організацією» в розумінні статті 34 Конвенції. Термін «урядова 
організація», на відміну від «неурядової організації», поширюється 
на юридичних осіб, які беруть участь у здійсненні владних повно-
важень чи в реалізації державної служби під контролем Уряду (див. 
«Радіо Франс та  інші  проти Франції», № 53984/00, ECHR 2003-X). 
Вирішуючи питання, чи належить певна юридична особа до однієї 
з вищезазначених категорій, Суд має взяти до уваги її правовий ста-
тус, природу та контекст її діяльності, ступінь незалежності особи 
від суб’єктів владних повноважень.

27. Суд зазначає, що згідно з українським законодавством та по-
ложеннями установчого договору підприємство-заявник є організа-
ційно незалежним. У своїй діяльності воно керується своїм законо-
давством, що регулює діяльність підприємств, а його діяльністю ке-
рують засновники (див. п.п. 9 та 18 вище). Навіть припускаючи, що 
державі досі належить майже третина статутного капіталу заявника, 
не було наведено жодних доказів того, що держава має перевагу в уп-
равлінні підприємством порівняно з іншими акціонерами. Більше 
того, ніщо в матеріалах справи не вказує, що підприємство-заявник 
здійснювало інші види діяльності, ніж ті, що можуть бути віднесені 
до підприємницьких видів діяльності, незважаючи на те, що деякі 
положення установчого договору можна тлумачити як такі, що наді-
ляють заявника публічною функцією, а саме функцією реалізовува-
ти «міжурядові рішення» у сфері підприємницької співпраці.

28. Відповідно Суд доходить висновку про те, що підприємство-
заявник є «неурядовою організацією» в розумінні статті 34 Конвен-
ції і відхиляє заперечення Уряду.

в. щодо дотримАння шестимісячного строКУ

29. Уряд стверджував, що заяву було подано після шестимісяч-
ного строку. Він стверджував, що остаточне рішення у справі заяв-
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ника, в розумінні пункту 1 статті 35 Конвенції, було винесено Ви-
щим арбітражним судом 29 грудня 1998 року, тобто більше, ніж за 
шість місяців до того, як заяву було подано до Суду. Уряд наполягав 
на тому, що подальший перегляд цього рішення не може бути взято 
до уваги, оскільки такий перегляд здійснювався в ході екстраорди-
нарного провадження. Заявник не погодився з цими аргументами.

30. Суд зазначає, що 11 березня 1999 року колегія ВАС скасувала 
рішення від 29 грудня 1998 року та винесла постанову на користь за-
явника. Пізніше, 15 лютого 2001 року цю постанову було скасовано 
Пленумом ВАС, який переглянув справу по суті та залишив без змін 
рішення від 29 грудня 1998 року. Головним чином скарги заявника 
стосуються постанови Пленуму ВАС, яку було винесено менше, ніж 
за півроку до того, як підприємство-заявник звернулося із заявою до 
Суду (23 липня 2001 року). Уряд не навів жодного аргументу щодо 
причин, у зв’язку з якими Суду слід не брати до уваги це рішення 
(див. mutatis  mutandis, «Трегубенко  проти  України», № 61333/00, від 
21 жовтня 2003). Відповідно, правило дотримання шестимісячного 
строку не перешкоджає розгляду заяви Судом.

ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

31. Підприємство-заявник скаржилось на скасування постанови 
колегії ВАС від 11 березня 1999 року, стверджуючи, що ця постанова 
була остаточним та обов’язковим рішенням, винесеним на його ко-
ристь. Заявник стверджував, що розгляд справи Пленумом ВАС не 
відповідав принципам юридичної визначеності та рівності сторін, 
а також не був публічним. Заявник посилався на пункт 1 статті 6 
Конвенції, який у відповідній частині передбачає:

«…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…»

А. щодо прийнятності

32. Суд вирішує, що за відсутності коментарів сторін щодо при-
йнятності скарг заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції, інших 
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ніж ті, які було розглянуто вище (див. п.п. 21–30 вище), ці скарги 
порушують питання факту та права відповідно до Конвенції, визна-
чення яких потребує розгляду по суті. Суд не вбачає жодної підстави 
для визнання скарг неприйнятними.

в. щодо сУті

33. У своїх зауваженнях стосовно цієї частини заяви Уряд зазна-
чив, що права заявника, гарантовані пунктом 1 статті 6 Конвенції, 
не було порушено. Зокрема, Уряд зазначив, що, звертаючись до Пле-
нуму ВАС з протестом, Генеральний прокурор діяв від імені Київсь-
кої державної адміністрації, тобто однієї із сторін оскаржуваного 
провадження. Його вступ у провадження був в інтересах держави і, 
таким чином, законним.

34. Уряд також зазначив, що заявник, який спочатку виграв від 
екстраординарного провадження з перегляду рішення, винесеного 
на користь іншої сторони (див. пункт 13 вище), не може порушувати 
питання щодо відповідності Конвенції такого ж роду провадження, 
в результаті якого він програв справу. Уряд посилався на міжнарод-
но-правову доктрину «чистих рук», відповідно до якої держава не є 
відповідальною, коли позивач сам діяв з порушенням національного 
та міжнародного закону.

35. Заявник не погодився з такими аргументами, стверджуючи, 
що з погляду пункту 1 статті 6 Конвенції перегляд справи колегією 
ВАС був частиною ординарної судової процедури та не суперечив 
принципу юридичної визначеності. На відміну від цього, перегляд 
його справи Пленумом ВАС відбувався в рамках екстраординарної 
процедури, яка суперечила пункту 1 статті 6 Конвенції.

36. Суд нагадує, що в його ухвалі щодо прийнятності заяви, яка 
порушувала подібні питання, він визначив, що процедура перегляду 
рішення суду першої інстанції колегією ВАС в порядку нагляду, яка 
існувала до внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу 21 
червня 2001 року, не суперечила принципу юридичної визначеності та 
що використання такої процедури було необхідним з погляду вичер-
пання засобів національного захисту відповідно до пункту 1 статті 35 
Конвенції (див. «Совтрансавто Холдінг  проти України», № 48553/99, 
від 27 вересня 2001). У вказаній справі Суд зазначав, що така процеду-
ра була безпосередньо доступною кожній із сторін, а також те, що вона 
не залежала від дискреційних повноважень органів державної влади.
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37. Суд не вбачає жодних підстав відходити від висновків, яких 
він дійшов за інших обставин у справі «Совтрансавто Холдінг проти 
України». Він також зазначає, що відповідно до статей 97, 100, 102–104 
Арбітражного процесуального кодексу в редакції на той час рішення 
арбітражного суду першої інстанції не могло бути оскаржене до коле-
гії ВАС у будь-який час, а лише протягом періоду, встановленого за-
коном, а саме протягом двох місяців з дня прийняття рішення судуом 
першої інстанції; що відповідні процесуальні положення передбачали 
надіслання заяви сторони чи подання прокурора про перегляд іншій 
стороні, а також право цієї сторони надати відгук у відповідь; та що 
колегія ВАС могла переглянути рішення арбітражного суду першої 
інстанції тільки протягом року з дня його прийняття (див. пункт 20 
вище). Відповідно Суд встановлює, що постанова колегії ВАС від 11 
березня 1999 року була «остаточним рішенням» у справі в розумінні 
пункту 1 статті 35 Конвенції, та відхиляє зауваження Уряду про те, 
що звернення підприємства-заявника до колегії ВАС позбавило його 
права скаржитися на подальші події.

38. Процедура перегляду справи Пленумом ВАС відрізняється від 
процедури перегляду рішень колегією ВАС. Зокрема, відповідно до 
статті 99 Арбітражного процесуального Кодексу тільки Голова Вищо-
го арбітражного суду та Генеральний прокурор мали право звертати-
ся із заявою до Пленуму ВАС про перегляд справи в порядку нагляду 
(див. пункт 20 вище). Реалізація таких владних повноважень не мала 
часових обмежень, а також не існувало жодного обов’язку Пленуму 
ВАС проводити консультації із сторонами до вирішення заяви Голови 
Вищого арбітражного суду чи Генерального прокурора.

39. У подібних справах Суд уже встановлював, що перегляд у по-
рядку нагляду остаточних та обов’язкових рішень, який не був безпо-
середньо доступним для сторін, не мав часових обмежень не був вип-
равданим суттєвими та непереборними обставинами, не відповідав 
принципу юридичної визначеності, що є одним з фундаментальних 
аспектів верховенства права для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції 
(див., наприклад, «Рябих проти Росії», № 52854/99, §52–58, «Совтран-
савто Холдінг проти України», № 48553/99, §77, та «Агротехсервіс про-
ти України», № 62608/00, §§42–43, від 5 липня 2005 року).

40. За відсутності будь-яких особливих факторів, які б виправдо-
вували застосування процедури перегляду справи заявника в поряд-
ку нагляду, той факт, що таку процедуру було використано з метою 
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скасування постанови колегії ВАС від 11 березня 1999 року, винесе-
ної на користь заявника, є достатнім для Суду, щоб вирішити, що 
«право заявника на суд» відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції 
було порушено.

41. Суд не вважає необхідним розглядати окремо, чи було до-
тримано процесуальних гарантій, передбачених пунктом 1 статті 6 
Конвенції, під час розгляду справи Пленумом ВАС, зокрема, гаран-
тії рівності сторін та публічного розгляду.

42. Таким чином, мало місце порушення вказаної статті.

ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПРОТОКОЛУ 1

43. Підприємство-заявник також скаржилося за статтею 1 Пер-
шого протоколу, стверджуючи, що в результаті скасування постано-
ви колегії ВАС від 11 березня 1999 року його було незаконно позбав-
лено власності. Стаття 1 Першого протоколу 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 держави 
вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати 
контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або 
для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів».

44. Підприємство-заявник стверджувало, що його незаконно бу-
ло позбавлено будинку, зазначаючи, що таке позбавлення було здій-
снено на підставі постанови Пленуму ВАС від 15 лютого 2001 року, 
яка суперечила принципу верховенства права. Заявник також зазна-
чив, що не існувало суспільного інтересу, який би міг виправдати 
таке позбавлення майна.

45. Хоча національні суди встановили інше, Уряд не оспорював 
те, що будинок, який був предметом спору, був власністю заявника 
з погляду статті 1 Першого протоколу. Уряд стверджував, що заяв-
ника було позбавлено власності на підставі закону та в інтересах сус-
пільства. Зокрема, таке позбавлення було передбачено остаточним 
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рішенням суду й було здійснено для забезпечення дотримання права 
громади м. Києва користуватися її муніципальною власністю.

А. щодо прийнятності

46. З огляду на відсутність коментарів сторін щодо прийнятності цієї 
частини заяви, інших, ніж ті, що розглянуті вище (див. п.п. 21–30 вище), 
Суд зазначає, що вона не є явно необґрунтованою в розумінні пункту 3 
статті 35 Конвенції. Суд не вбачає жодних інших підстав для визнання 
цієї частини заяви неприйнятною. Тому Суд визнає її прийнятною.

в. щодо сУті

1. чи мало місце втручання у право власності

47. Стаття 1 Першого протоколу містить три чітких норми: «пер-
ша норма, викладена в першому реченні першого пункту, є загальною 
за своєю природою та закріплює принцип мирного володіння май-
ном; друга норма, що міститься в другому реченні першого пункту, 
стосується позбавлення власності та містить умови такого позбавлен-
ня; третя норма, викладена в другому пункті, визнає право держав, 
серед іншого, здійснювати контроль за використанням власності 
у відповідності до загальних інтересів… Ці норми не є окремими, а є 
пов’язаними між собою. Друга та третя норми стосуються певних об-
ставин, за яких допускається втручання в право на мирне володіння 
майном, та, отже, їх слід тлумачити у світлі загального принципу, 
викладеного в першій нормі» (див., наприклад, «Ян та  інші  проти 
Німеччини», №№ 46720/99, 72203/01 та 72552/01, §78, ECHR 2005-…).

48. Суд зазначає, що без сумніву підприємство-заявник зазнало 
втручання в його право власності, яке прирівнюється до «позбавлен-
ня» власності в розумінні другого речення першого пункту статті 1 
Першого протоколу. Отже, Суд має розглянути питання, чи було та-
ке втручання виправданим відповідно до вказаного положенням.

2. виправдання втручання у право власності

а. «Передбачено законом»

49. Суд нагадує, що перша та найважливіша вимога статті 1 
Першого протоколу полягає в тому, що будь-яке втручання суб’єкта 
владних повноважень у право мирного володіння майном має бу-
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ти законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення 
власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт 
визнає, що Держави мають право здійснювати контроль за користу-
ванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, 
верховенство права, один із фундаментальних принципів демокра-
тичного суспільства, є пронизує всі статті Конвенції (див.  «Амюр 
проти Франції», рішення від 25 червня 1996, Reports of Judgments and 
Decisions 1996-III, С. 850–851, §50; «Колишній Король Греції та  інші 
проти Греції», № 25701/94, §79, ECHR 2000-XII; та «Малама проти 
Греції», № 43622/98, §43, ECHR 2001-II).

50. Уряд стверджував, що втручання було законним, оскільки 
воно було здійснене на підставі остаточного рішення суду. Заявник 
же стверджував, що таке рішення було винесене з порушенням при-
нципу юридичної визначеності, отже, не могло бути легітимною під-
ставою для втручання у право власності заявника.

51. Хоча загалом Суд не є повноважним піддавати сумніву рі-
шення, винесені національними судовими органами, він зазначає, 
що принцип законності вимагає від держави забезпечувати такі су-
дові процедури, які б забезпечували необхідні процесуальні гарантії 
та, відповідно, дозволяли б національним судовим органам ефектив-
но й справедливо вирішувати спори між приватними особами (див. 
вказане вище рішення «Совтрансавто Холдінг проти України», §96).

52. Проте, не кожен процесуальний недолік у розгляді справи 
призводить до втручання у право власності з порушенням «принци-
пу законності». За даних обставин, від Суду не вимагається дійти 
висновку з цього питання, оскільки позбавлення майна жодним чи-
ном не було сумісним зі статтею 1 Першого протоколу з причин, 
викладених далі.

b. «В інтересах суспільства»

53. Суд зазначає, що постанову Пленуму ВАС, якою підприємст-
во-заявника було позбавлено будинку, було обгрунтовано формаль-
ними підставами, а саме тим, що орган державної влади, Фонд дер-
жавного майна України, передав будинок заявнику ultra vires, оскіль-
ки він належав органу місцевої влади.

54. Суд вважає, що доктрина ultra vires містить важливу гарантію 
захисту від помилок органів державної влади, що діють поза межами 
повноважень, наданих їм за національним законодавством. Суд не 
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піддає сумніву мету та користь такої доктрини, яка безперечно відоб-
ражає поняття верховенства права, що лежить в основі самої Кон-
венції (див. «Стретч проти Об’єднаного Королівства», № 44277/98, 
§38, від 24 червня 2003). Таким чином, незважаючи на аргументи 
заявника, Суд дотримується думки, що позбавлення заявника май-
на шляхом застосування доктрини ultra vires відповідало інтересам 
суспільства. Проте, Суд повинен пересвідчитись, чи було дотримано 
в цій справі принципу пропорційності.

с. Пропорційність втручання

55. Суд нагадує, що втручання у право на мирне володіння май-
ном має бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» 
між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захис-
ту основних прав (див. серед інших рішень, «Спорронг та Льонрот 
проти Швеції», рішення від 23 вересня 1982, Series A № 52, С. 26, 
§69). Прагнення досягти такого балансу відображено в побудові 
статті 1 Першого протоколу в цілому, включно із другим реченням, 
яке необхідно розуміти у світлі загального принципу, викладеного 
в першому реченні. Зокрема, має існувати обґрунтоване відношен-
ня пропорційності між засобами, що застосовуються, та метою, яку 
прагнуть досягнути шляхом позбавлення особи її власності (див. 
«Прессос Компанія Нав’єра С.А. та інші проти Бельгії», рішення від 
20 листопада 1995, Series A № 332, С. 23, §38).

56. Вирішуючи, чи було дотримано цієї вимоги, Суд визнає, 
що держава користується широкими межами оцінки як щодо того, 
яким чином слід вживати заходів, так і у встановленні того, чи на-
слідки таких заходів виправдані з огляду на загальний інтерес для 
досягнення мети закону, про який ідеться. Тим не менш, Суд не 
може не скористатись своїми контрольними повноваженнями й має 
визначити, чи було дотримано необхідного балансу в спосіб, суміс-
ний з правом заявника на «мирне володіння [його] майном» у ро-
зумінні першого речення статті 1 Першого протоколу (див. «Зволь-
ски та Звольська проти Республіки Чехія», № 46129/99, §69, ECHR 
2002-IX).

57. Умови відшкодування згідно з положеннями відповідного 
законодавства є значущими для оцінки того, чи оскаржуваний захід 
зберігає необхідний справедливий баланс та особливо для визначен-
ня того, чи покладає такий захід пропорційний тягар на заявників. 



375

„УКраїНа-тЮМЕНЬ“ прОтИ УКраїНИ

У цьому зв’язку Суд уже встановив, що позбавлення власності без 
сплати суми, що розумно співвідноситься з її вартістю становитиме 
непропорційне втручання та що взагалі відсутність відшкодування 
може бути виправданою відповідно до пункту 1 статті 1 Першого 
протоколу лише за виключних обставин (див. «Святі Чоловічі Мо-
настирі проти Греції», рішення від 9 грудня 1994, Series A № 301-A, 
С. 35, §71; «Колишній король Греції», §89; та вказане вище рішення 
«Звольски та Звольська проти Республіки Чехія», §70).

58. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що під-
приємство-заявник добросовісно отримало будинок в якості внеску 
до статутного капіталу, не знаючи про те, що Фонд державного май-
на не мав права його передавати, і немає підстав вважати, що заяв-
ник мав би знати про це. Навіть попри те, що «Укрнафтопродукт» 
продовжував використовувати будинок, він був частиною статутного 
капіталу підприємства-заявника так само, як будь-яке інше майно. 
Щонайменше заявник мав легітимні сподівання щодо можливості 
використовувати будинок у своїй господарській діяльності.

59. Отже, наслідком рішення скасувати передання будівлі «Укр-
нафтопродуктом» підприємству-заявникові було позбавлення під-
приємства його первинного капіталу та, як наслідок, частини його 
активів. Немає жодної вказівки на те, що заявник міг вимагати якесь 
відшкодування збитків, яких він зазнав.

60. Суд не вбачає виключних обставин, здатних виправдати від-
сутність відшкодування в даній справі, та вирішує, що таким чи-
ном підприємство-заявник вимушено зазнало індивідуальний та 
надмірний тягар, який порушив справедливий баланс, що мав бути 
дотриманий між вимогами публічного інтересу – з одного боку й 
захистом права на мирне володіння майном – з іншого боку.

61. Отже, мало місце порушення статті 1 Першого протоколу.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

62. Положення статті 41 Конвенції передбачають:

«…Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони перед
бачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає по
терпілій стороні справедливу сатисфакцію».
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А. шКодА

63. Підприємство-заявник зазначало, що воно зазнало мате-
ріальної та моральної шкоди через порушення його прав за ст. 6 
Конвенції та ст. 1 Першого протоколу. Проте заявник не зазначив 
суму, яку він вимагає. Далі заявник вимагав повернення будинку, 
якого його позбавили, як частину компенсації матеріальної шкоди, 
якої він зазнав.

64. Уряд зазначив, що вимоги заявника є необґрунтованими та 
мають бути відхилені в повному обсязі.

65. Суд зазначає, що заявник не визначив вимогу відшкодуван-
ня моральної шкоди, тому Суд відхиляє таку вимогу як необґрун-
товану.

66. Суд також вважає, що питання застосування статті 41 сто-
совно вимоги заявника щодо відшкодування матеріальної шкоди 
наразі вирішено бути не може. Отже, необхідно відкласти розгляд 
цього питання, зокрема враховуючи можливість досягнення згоди 
між Урядом-відповідачем та підприємством-заявником (пункт 1 
правила 75 Правил Суду).

в. сУдові витрАти

67. Заявник не виклав вимоги щодо відшкодування судових вит-
рат. Отже, Суд нічого не присуджує.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено статтю 1 Першого протоколу;
4. Постановляє, що, оскільки заявник вимагав відшкодування 

матеріальної шкоди, питання застосування статті 41 наразі не може 
бути вирішено, тому

а) відкладає розгляд зазначеного питання;
b) пропонує Уряду та заявникові подати протягом 6 місяців 

з моменту набуття рішенням статусу остаточного відповідно до пун-
кту 2 статті 44 Конвенції їх письмові зауваження з цього приводу та, 
зокрема, повідомити Суд про будь-яку домовленість, якої може бути 
досягнуто;
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с) відкладає подальший розгляд справи й делегує Голові палати 
повноваження щодо вирішення цього питання за потребою;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Учинено англійською та повідомлено в письмовій формі 22 лис-

топада 2007 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту 
Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ щОДО УКРАїНИ, ПРИЙНятИх 
ЄВРОПЕЙСЬКИм СУДОм З ПРАВ ЛЮДИНИ У 2007 Р.1

№ 
п/п

Назва рішення Короткий зміст 
встановленого 

порушення

Дата 
ухвалення 
рішення

Дата набуття 
статусу 

остаточного 
рішення

1 2 3 4 5

1. Інтерсплав 
803/02

Втручання 
у право власності 
(несплата ПДВ)

09.01.07 09.04.07

2. Мась 
11931/02

Невиконання 
рішення суду

11.01.07 11.04.07

3. Мазуренко 
14809/03

Тривалість 
кримінального 
провадження

11.01.07 11.04.07

4. Колосай 
25452/03

Невиконання 
рішення суду

11.01.07 11.04.07

5. Пархоменко 
5531/04

Невиконання 
рішення суду

11.01.07 11.04.07

6. Галімулін та інші 
7516/04

Невиконання 
рішення суду

11.01.07 11.04.07

7. Ракітін 
7675/04

Невиконання 
рішення суду

11.01.07 11.04.07

8. Сухопар 
16267/04

Невиконання 
рішення суду

11.01.07 11.04.07

9. Гусейнова 
19175/05

Невиконання 
рішення суду

11.01.07 11.04.07

10. Петрова 
33635/03

Невиконання 
рішення суду

11.01.07 11.04.07

1 Напівжирним шрифтом позначені справи, переклад яких надрукований в цій 
книзі.
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11. Хуркунов 
5079/04

Невиконання 
рішення суду

18.01.07 18.04.07

12. Лапінская 
10722/03

Невиконання 
рішення суду

18.01.07 18.04.07

13. Куликов 
36367/04

Невиконання 
рішення суду

18.01.07 18.04.07

14. Сілка 
3624/03

Невиконання 
рішення суду

18.01.07 18.04.07

15. Огурцова 
12803/02

Тривалість 
цивільного 

провадження

01.02.07 26.05.07

16. Макаренко 
43482/02

Тривалість 
цивільного 

провадження

01.02.07 01.05.07

17. Головко 
39161/02

Тривалість 
цивільного 

провадження

01.02.07 01.05.07

18. Літвінюк 
9724/03

Тривалість 
цивільного 

провадження

01.02.07 09.07.07

19. Погребна 
25476/02

Невиконання 
рішення суду

15.02.07 09.07.07

20. Побегайло 
18368/03

Невиконання 
рішення суду

29.03.07 29.06.07

21. Михайлов 
22986/04

Невиконання 
рішення суду

29.03.07 29.06.07

22. Дониченко 
19855/03

Невиконання 
рішення суду

05.04.07 05.07.07

23. Гіря та інші 
17787/02

Невиконання 
рішення суду

26.04.07 26.07.07

24. Стратейчук 
25543/02

Невиконання 
рішення суду

26.04.07 26.07.07

25. Колосенко 
40200/02

Невиконання 
рішення суду

26.04.07 26.07.07

26. Олександр 
Шевченко 
8371/02

Невиконання 
рішення суду

26.04.07 26.07.07
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27. Коваль і Пацюра 
1110/02; 1206/02

Невиконання 
рішення суду

03.05.07 03.08.07

28. Бочан 
7577/02

Відсутність 
незалежності 

та безсторонності 
суду під час 

розгляду справи

03.05.07 03.08.07

29. Лізанець 
6725/03

Принцип 
правової 

визначеності. 
Невиконання

31.05.07 31.08.07

30. Лисенко 
18219/02

Невиконання 
рішення суду

07.06.07 07.09.07

31. Шинкаренко 
31105/02

Тривалість 
цивільного 

провадження

07.06.07 07.09.07

32. Мавродій 
32558/04

Невиконання 
рішення суду

07.06.07 07.09.07

33. Артеменко 
33983/02

Тривалість 
цивільного 

провадження

07.06.07 07.09.07

34. Свято-Михайлівська 
парафія 

77703/01

Право на свободу 
думки, совісті 

і релігії

14.06.07 14.09.07

35. Логвінов 
1371/03

Невиконання 
рішення суду

14.06.07 14.09.07

36. Пономаренко 
13156/02

Право доступу 
до суду

14.06.07 14.09.07

37. Остапенко 
17341/02

Невиконання 
рішення суду

14.061.07 14.09.07

38. Васильєв 
11370/02

Принцип 
правової 

визначеності

21.06.07 24.09.07

39. Редька 
17788/02

Невиконання 
рішення суду

21.06.07 21.09.07

40. Арямін 
3155/03

Невиконання 
рішення суду

21.06.07 21.09.07
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41. Свістун 
9616/03

Тривалість 
цивільного 

провадження 
(2 роки та 10 міс)

21.06.07 21.09.07

42. Сова 
36678/03

Невиконання 
рішення суду

21.06.07 21.09.07

43. Довгих 
9755/03

Тривалість 
цивільного 

провадження

28.06.07 28.09.07

44. Пантелеєва 
317890/02

Тривалість 
цивільного 

провадження

05.07.07 10.12.07

45. Барський 
10569/03

Тривалість 
цивільного 

провадження

05.07.07 05.10.07

46. Галицький 
17082/03

Невиконання 
рішення суду

05.07.07 05.10.07

47. Панченко 
25681/03

Тривалість 
цивільного 

провадження

05.07.07 05.10.07

48. Урянській 
21003

Невиконання 
рішення суду

12.07.07 12.10.07

49. Носальський 
26277/02

Тривалість 
кримінального 
провадження

12.07.07 12.10.07

50. Чухас 
4078/03

Тривалість 
цивільного 

провадження

12.07.07 12.10.07

51. Козлов 
11084/03

Тривалість 
цивільного 

провадження

12.07.07 12.10.07

52. Руденко 
19441/03

Невиконання 
рішення суду

12.07.07 12.10.07

53. Горін 
24380/03

Невиконання 
рішення суду

12.07.07 12.10.07

54. Край 
25426/03

Невиконання 
рішення суду

12.07.07 12.10.07

55. Петрук 
25500/03

Невиконання 
рішення суду

12.07.07 12.10.07
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56. Вировий 
28746/03

Тривалість 
цивільного 

провадження

12.07.07 12.10.07

57. Напалкова 
316/04

Невиконання 
рішення суду

12.07.07 12.10.07

58. Кучеренко 
22600/02

Тривалість 
цивільного 

провадження

26.07.07 26.10.07

59. Шанько 
39970/02

Тривалість 
цивільного 

провадження

26.07.07 26.10.07

60. Беньямінсон 
31585/02

Тривалість 
кримінального 
провадження 
(досудового 

слідства)

26.07.07 26.10.07

61. Калініченко 
25444/03

Тривалість 
кримінального 
провадження

26.07.07 26.10.07

62. Сафьяннікова 
31580/03

Тривалість 
кримінального 
провадження

26.07.07 26.10.07

63. Інковцова 
39946/03

Тривалість 
цивільного 

провадження

26.07.07 26.10.07

64. Кучерук 
2570/04

Статті 3, 5 §1 
та 5 §4 

06.09.07 06.12.07

65. Сікорська 
34339/03

Невиконання 
рішення суду

06.09.07 06.12.07

66. Моргуненко 
43382/02

Невиконання 
рішення суду

06.09.07 31.03.08

67. Лозинський та інші 
28562/02

Невиконання 
рішення суду

06.09.07 06.12.07

68. Цихановський 
3572/02

Тривалість 
цивільного 

провадження

06.09.07 31.03.08

69. Шамрай 
74096/01

Невиконання 
рішення суду

06.09.07 06.12.07
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70. Фатеєв 
39265/02

Невиконання 
рішення суду

06.09.07 06.12.07

71. Ластовка 
12347/02

Тривалість 
цивільного 

провадження

06.09.07 06.12.07

72. Булгаков Немає 
порушення

16.09.07 31.03.08

73. Сердюк 
15002/02

Тривалість 
цивільного 

провадження

20.09.07 20.12.07

74. Востокмаш Аванта 
8878/03

Невиконання 
рішення суду

20.09.07 20.12.07

75. Гливук 
19949/03

Невиконання 
рішення суду

20.09.07 20.12.07

76. Блануца 
35274/03

Невиконання 
рішення суду

20.09.07 20.12.07

77. Дерев’янко 
та Білецький

35765/05 37847/05

Невиконання 
рішення суду

11.10.07 11.01.08

78. Коновалов 
13242/02 

(Вакуленко)

Тривалість 
цивільного 

провадження

18.10.07 18.01.08

79. Яковенко 
15825/06

Неналежні умови 
тримання, 
неналежне 
лікування, 
відсутність 

засобів захисту

25.10.07 25.01.08

80. Лісний 
4204/03

Невиконання 
рішення суду

25.10.07 25.01.08

81. Балацький 
34786/03

Доступ до суду. 
Тривалість 
цивільного 

провадження

25.10.07 25.01.08

82. Суховій 
41688/04

Невиконання 
рішення суду

25.10.07 25.01.08

83. Борщевська 
9962/05

Тривалість 
цивільного 

провадження

25.10.07 25.01.08
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84. Бендерський 
22750/02 
(Гоцул)

Несправедливий 
характер 

провадження

15.11.07 15.02.08

85. Орел 
39924/02

Невиконання 
рішення суду

15.11.07

86. Рудиш 
18957/03

Тривалість 
цивільного 

провадження

15.11.07 31.03.08

87. Чуян 
24131/03

Тривалість 
цивільного 

провадження

15.11.07 15.02.08

88. Соколова 
29468/04 
(Шевчук)

Невиконання 
рішення суду

15.11.07 15.02.08

89. Яворська 
42207/04 

(Аношина)

Тривалість 
цивільного 

провадження

15.11.07 15.02.08

90. Федорчук 
20746/05

Тривалість 
цивільного 

провадження

15.11.07 15.02.08

91. Кісельова 
21047/02

Тривалість 
цивільного 

провадження

22.11.07 22.02.08

92. Україна-Тюмень 
22603/02

Втручання 
у право власності

22.11.07 22.02.08

93. Заіченко 
29875/02

Невиконання 
рішення суду

22.11.07 31.03.08

94. Чеча 
5326/04

Невиконання 
рішення суду

22.11.07 22.02.08

95. Блідченко 
20339/03

Тривалість 
цивільного 

провадження

29.11.07 29.02.08

96. Парінцев та інші 
22606/04 та ін.

Невиконання 
рішення суду

29.11.07 29.02.08

97. Деревенко 
та Давгалюк 

9956/05 та 13200/05

Невиконання 
рішення суду

29.11.07 29.02.08

98. Козинець 
75520/01

Стаття 3 06.12.07 06.03.08
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99. Воловік 
15123/03

Доступ до суду 06.12.07 31.03.08

100. Баландіна 
16092/05

Невиконання 
рішення суду

06.12.07 06.03.08

101. Романова 
33089/02

Незалежність 
та безсторонність 
суду, який вста-

новлений законом

13.12.07 13.03.08

102. Ткачов 
39458/02

Незаконне 
тримання під 
вартою (5 §3)

13.12.07 13.03.08

103. Колнооченко та інші
12636/03, 14118/03, 
33393/03 та 36734/03

Невиконання 
рішення суду

13.12.07 13.03.08

104. Качанов 
9062/04

Невиконання 
рішення суду

13.12.07 13.03.08

105. Гайкович 
38931/02

Невиконання 
рішення суду

20.12.07 20.03.08

106. Лебедева 
18345/03

Тривалість 
цивільного 

провадження

20.12.07 20.03.08

107. Пташко 
6974/03

Невиконання 
рішення суду

20.12.07 20.03.08

108. Нефедов 
30855/05

Невиконання 
рішення суду

20.12.07 20.03.08

109. Бахеров 
1192/04

Невиконання 
рішення суду

27.09.07 27.12.07
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