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У справі «Молодорич проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
пані Р. Ягер,
п. Р. Марусте,
пані І. Берро-Лефевр,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 5 жовтня 2010 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 2161/02), поданою проти України до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином України
Олексієм Сергійовичем Молодоричем (далі — заявник) 24 листопада
2000 року.
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений —
п. Ю. Зайцев з Міністерства юстиції.
3. 9 травня 2006 року Суд оголосив заяву частково неприйнятною і вирішив повідомити Уряд про скарги за статтею 3 Конвенції
стосовно умов ув’язнення заявника, лікування і медичної допомоги,
скарги за пунктами 3 і 4 статті 5 Конвенції стосовно законності і тривалості тримання заявника під вартою та відсутності ефективного
й швидкого судового розгляду питання законності тримання його
під вартою, а також скарги за пунктом 1 і підпунктом «с» пункту 3
статті 6 Конвенції стосовно стверджуваного порушення права заявника захищати себе, користуючись юридичною допомогою захисника. Суд також вирішив розглядати цю частину заяви по суті одночасно з питанням щодо її прийнятності (пункт 3 статті 29).



Молодорич проти України

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився у 1982 році. Зараз він відбуває покарання
в Черкаській виправній колонії № 62 (далі — колонія).
А. Провадження у кримінальній справі заявника

5. 12 вересня 2001 року співробітники міліції затримали заявника за підозрою в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень пану Д.
За інформацією міліції, 11 вересня 2001 року заявник проник у помешкання пана Д. і напав на нього з ножем, коли той спав. Пан Д.
отримав поранення лівої частини грудної клітки, лівого передпліччя та лівого коліна. Оскільки пан Д. чинив опір, заявник відступив.
Заявник залишився на місці злочину і викликав міліцію та швидку
медичну допомогу.
6. 12 вересня 2001 року міліція допитала заявника у зв’язку
з цією подією. Його допитували за відсутності захисника.
7. 21 вересня 2001 року заявникові було пред’явлено обвинувачення в хуліганстві, вчиненому за обставин, що обтяжують покарання (частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України).
8. Протягом невизначеного періоду до закінчення 2001 року заявника представляв обраний ним захисник пан Н.
9. 25 грудня 2001 року розслідування було закінчено, а справу
передано на розгляд до Таращанського районного суду Київської
області (далі — Таращанський районний суд).
10. Під час попереднього розгляду справи 18 січня 2002 року суд
вирішив повернути справу на додаткове розслідування.
11. 23 квітня 2002 року додаткове розслідування було закінчено,
а справу передано до того самого суду.
12. 12 серпня 2002 року Таращанський районний суд допустив
до провадження матір заявника, яка не була фахівцем у галузі права,
в якості його захисника.
13. З травня 2002 року до березня 2003 року Таращанський
районний суд провів кілька судових засідань, під час яких розглядав
справу по суті, і призначив психіатричну експертизу заявника, яку
було закінчено до березня 2003 року. Під час розгляду справи в суді
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у зазначений вище період і протягом наступного слідства заявника
представляв обраний ним захисник пан М.
14. У невизначену дату прокурор, який брав участь у справі,
звернувся до суду з клопотанням про направлення справи на додаткове досудове розслідування, посилаючись на існування доказів
вчинення заявником злочину, що був більш тяжким, ніж той, у якому його було обвинувачено.
15. 12 березня 2003 року суд визнав неправильною кваліфікацію
дій заявника за кримінальним законодавством і повернув справу
прокурору на додаткове досудове розслідування. 28 травня 2003 року апеляційний суд Київської області відхилив подану захисником
заявника апеляційну скаргу на це рішення, посилаючись на те, що
справу було повернуто на додаткове розслідування на підставі матеріалів справи та клопотання прокурора. В постанові апеляційного
суду не зазначалося, що вона підлягає оскарженню.
16. 17 липня 2003 року прокуратура пред’явила заявникові нове
обвинувачення у замаху на вбивство з хуліганських мотивів та незаконному проникненні до житла особи (частина 2 статті 15, пункт 7
частини 2 статті 115 і частина 1 статті 162 Кримінального кодексу
України). Одним із можливих покарань, передбачених частиною 2
статті 115 Кримінального кодексу, було довічне позбавлення волі.
17. 25 липня 2003 року справу було направлено на розгляд до
апеляційного суду.
18. У невизначену дату до провадження було залучено нового
захисника — пана Т., обраного заявником.
19. 15 жовтня 2003 року суд визнав заявника винним у незаконному проникненні до житла особи і хуліганстві за обставин, що обтяжують покарання, і засудив його на шість років позбавлення волі.
20. 25 березня 2004 року Верховний Суд України скасував вирок від 15 жовтня 2003 року, визнавши, що апеляційний суд неналежно оцінив докази і неправильно застосував кримінальний закон
у справі, і вирішив повернути справу на новий розгляд до того самого суду.
21. У травні — червні 2004 року заявник обрав нового захисника
для надання йому допомоги — пана В. Інші захисники, пан М. і пан Т.,
більше не представляли заявника з невизначених причин.
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22. 4 червня 2004 року апеляційний суд повернув справу на
додаткове досудове розслідування, визнавши, що прокуратура не
встановила мотиви дій заявника 11 вересня 2001 року.
23. 29 липня 2004 року Верховний Суд залишив без змін ухвалу
від 4 червня 2004 року. Протягом провадження у Верховному Суді
інтереси заявника представляла його мати.
24. 8 червня 2004 року заявникові дозволили ознайомитися з ухвалою від 4 червня 2004 року, а 1 вересня 2004 року — з ухвалою від
29 липня 2004 року. Копій цих ухвал йому не надали.
25. Як зазначив Уряд, 27 вересня 2004 року матеріали справи
надійшли до прокуратури, яка розпочала додаткове досудове розслідування. Заявник стверджував, що прокуратура одержала матеріали справи 1 вересня 2004 року.
26. Під час додаткового слідства прокуратурою було допитано
кількох свідків і призначено експертизу ножа, з яким заявник напав
на потерпілого. Експертизу було закінчено 18 жовтня 2004 року.
27. 21 жовтня 2004 року фахівця у галузі права пана Л. було залучено до провадження як захисника заявника. За твердженням заявника, пан Л. взагалі не допомагав йому.
28. Того самого дня слідчий прокуратури допитав заявника стосовно питань, поставлених перед експертом, який проводив експертизу ножа. Не зрозуміло, чи був захисник пан Л. присутній під час
допиту заявника.
29. 23 жовтня 2004 року слідчі пред’явили заявнику нові обвинувачення, перекваліфікувавши вчинені ним 11 вересня 2001 року
дії. Заявника було обвинувачено в замаху на вбивство з корисливих мотивів та розбої, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних
ушкоджень (частина 3 статті 15, пункт 6 частини 2 статті 115 і частина 3 статті 187 Кримінального кодексу).
30. 24 жовтня 2004 року додаткове слідство було закінчено, а 12 листопада 2004 року справу передано на розгляд апеляційного суду.
31. 2 грудня 2004 року суд провів попередній розгляд справи,
на який захисник заявника не з’явився.
32. 24 грудня 2004 року апеляційний суд визнав заявника винним у замаху на вбивство з корисливих мотивів та розбої, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Заявника засудили
на десять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Строк відбування покарання мав відраховуватись з 12 вересня 2001 року. Суд
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також зобов’язав його виплатити пану Д. 10 711,90 грн відшкодування шкоди і 984,90 грн — лікарні, в якій лікувався пан Д.
33. Своє рішення суд частково мотивував показаннями, які заявник давав у судовому засіданні та під час досудового слідства, показаннями потерпілого, показаннями очевидців і трьох інших свідків, яких заслухав суд, а також висновками сімох експертів.
34. Суд зазначив, що заявник не заперечував своєї причетності
до події, хоча пояснення, які він давав на різних етапах провадження, суттєво різнились.
35. В окремій ухвалі від 24 грудня 2004 року апеляційний суд зазначив, що особи, які проводили досудове слідство, не дотримали вимог негайності, об’єктивності і повноти розслідування, у зв’язку з чим
справу тричі повертали на додаткове розслідування. Він зобов’язав
прокуратуру вжити відповідних заходів щодо цих порушень.
36. Мати заявника, діючи від його імені, та заявник самостійно
подали до Верховного Суду окремі касаційні скарги. Вони стверджували, що апеляційний суд помилився в оцінці доказів і неправильно
застосував закон у справі, що досудове розслідування не було закінчено в належний строк, що заявникові не надали точної інформації
про висунуті проти нього обвинувачення, що його право на захист
було порушено, оскільки на початку додаткового розслідування у вересні 2004 року йому не було призначено захисника, тому заявник не
мав достатньо часу на підготовку свого захисту.
37. За твердженням заявника, захисник, якого йому призначили, не допомагав йому при підготовці касаційної скарги.
38. 17 березня 2005 року Верховний Суд залишив без змін вирок
від 24 грудня 2004 року, постановивши, зокрема, що право заявника
на захист не було порушено.
В. Досудове ув’язнення заявника

39. Після затримання 12 вересня 2001 року заявника помістили
в Ізолятор тимчасового тримання Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області (далі — ІТТ).
40. 14 вересня 2001 року Таращанський районний суд обрав заявнику запобіжний захід у вигляді взяття під варту в зв’язку з розслідуванням порушеної щодо нього кримінальної справи і постано
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вив помістити його в слідчий ізолятор № 13 Управління Державного Департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві
та Київській області (далі — СІЗО). Суд встановив, що заявник обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину (хуліганство за
обтяжуючих обставин), який карається позбавленням волі на строк
понад десять років, і, якщо заявник залишиться на свободі, він може
ухилятись від слідства і суду та перешкоджати встановленню істини
у справі.
41. Постановою від 12 листопада 2001 року строк тримання заявника під вартою було продовжено на максимальний строк, до чотирьох місяців. Мотивуючи продовження строку тримання заявника
під вартою, Таращанський районний суд зазначив ті самі підстави,
що й у постанові від 14 вересня 2001 року.
42. Надалі строк тримання заявника під вартою продовжувався на підставі постанов Таращанського районного суду від 18 січня,
22 травня і 22 серпня 2002 року і від 12 березня 2003 року, а також
рішень апеляційного суду від 4 червня і 2 грудня 2004 року, згідно
з якими не було підстав для зміни запобіжного заходу, обраного щодо заявника.
43. За тих самих підстав клопотання заявника від 12 серпня
2002 року, 11 березня 2003 року і 27 травня 2004 року про звільнення
з-під варти, які він подавав під час судових засідань, були залишені
без задоволення Таращанським районним судом 12 серпня 2002 року
і 11 березня 2003 року, апеляційним судом — 27 травня 2004 року відповідно. 21 березня 2003 року апеляційний суд відмовив у розгляді
апеляційної скарги заявника на постанову від 11 березня 2003 року, посилаючись на те, що процесуальні рішення, ухвалені під час
судового розгляду, включаючи постанови щодо запобіжних заходів,
не підлягають оскарженню.
44. Клопотання про звільнення з-під варти, яке заявник подав
до Таращанського районного суду 22 січня 2002 року, суд по суті не
розглядав, а повідомив заявника листом, що це питання було вирішене постановою суду від 18 січня 2002 року.
45. Клопотання заявника про звільнення з-під варти ґрунтувалися, головним чином, на таких доводах: після події 12 вересня
2001 року заявник не намагався втекти і перешкоджати збиранню
доказів або знищити їх; обвинувачення щодо нього було необґрунтоване; після затримання у вересні 2001 року його тривалий час
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тримали під вартою; він має проблеми зі здоров’ям, щодо яких не
має змоги отримувати належне лікування, перебуваючи під вартою.
У своїх клопотаннях до судів заявник доводив, що його можна звільнити, відібравши у нього підписку про невиїзд.
46. Спираючись на ці самі доводи, заявник оскаржив постанову
від 12 березня 2003 року (див. пункт 42 вище). В ухвалі від 28 травня
2003 року апеляційний суд згадав про апеляційні вимоги заявника,
але не вирішив питання щодо запобіжного заходу.
47. За твердженням заявника, 24 листопада 2003 року він подав
до апеляційного суду касаційну скаргу на постанову від 12 березня
і ухвалу 28 травня 2003 року, але суди не розглянули її. Заявник не
надав копії своєї касаційної скарги. Уряд стверджував, що постанову і ухвалу відповідно від 12 березня і 28 травня 2003 року заявник не
оскаржив у касаційному порядку.
С. Лікування та надання медичної допомоги
під час ув’язнення заявника

48. Заявника тримали в ІТТ до 11 вересня 2002 року, після чого
перевели до СІЗО. 7 червня 2005 року його перевели до виправної
колонії.
49. За твердженням заявника, 20 січня 2001 року він захворів.
Його оглянув фельдшер швидкої допомоги, який був некомпетентним поставити діагноз чи призначити лікування. Заявник зазначив
про це в одному із клопотань про звільнення з-під варти, поданих
до Таращанського районного суду, але його звернення виявилося
безрезультатним. Заявник не навів жодних інших подробиць щодо
події, яка мала місце 20 січня 2001 року.
50. За час перебування в СІЗО і в колонії заявник проходив медичні огляди, включно з рентгенівським обстеженням і обстеженням
крові 12 вересня 2001 року, 11 вересня 2002 року, 18 квітня і 24 жовт
ня 2003 року, 17 травня, 7 червня і 20 серпня 2005 року і 26 червня
2006 року. Лікарі, які оглядали заявника, не виявили у нього жодних
серйозних проблем зі здоров’ям.
51. Заявник тричі звертався з проханням надати йому медичну допомогу, а саме 14 вересня і 28 жовтня 2005 року та 27 квітня
2006 року. Йому поставили діагноз бронхіт і періодонтит, у зв’язку
з чим він отримував лікування.
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52. 27 червня 2006 року заявника оглянула медична комісія у складі лікаря виправної колонії, терапевта, зубного лікаря та психіатра. У своєму висновку комісія зазначила, що заявник
«практично здоровий», і що з часу прибуття в колонію стан його
здоров’я не погіршився. Додаткове медичне обстеження заявника,
проведене 12 грудня 2006 року, підтвердило цей висновок.
53. За твердженням заявника, у колонії він був підданий ризику
захворіти на туберкульоз, оскільки в’язні, які страждали на цю хворобу, тримались у тій самій будівлі, що й заявник, хоча і на іншому
поверсі. Заявник також стверджував, що у вересні–жовтні 2005 року
ця будівля достатньо не опалювалась, і що він не мав теплого одягу.
Він стверджував, що освітлення в камерах колонії було недостатнім,
але не вказав жодних деталей.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Конституція України

54. Відповідні положення Конституції передбачають:
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. Кримінально-процесуальний кодекс від 1960 року

55. Відповідні положення Глави 3 (Учасники процесу, їх права
і обов’язки) передбачали:
Стаття 45. Обов’язкова участь захисника
«Участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції
є обов’язковою:
...
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4) коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає
довічне ув’язнення — з моменту затримання особи чи пред’яв
лення їй обвинувачення...»

56. Відповідні положення Глави 10 (Дізнання) у редакції, чинній
на час подій у справі, передбачали:
Стаття 106. Затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні злочину
«Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні
злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, лише при наявності однієї з таких підстав:
1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо
після його вчинення;
2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану
особу, що саме вона вчинила злочин;
3) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його
житлі буде виявлено явні сліди злочину.
При наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу
у вчиненні злочину, її може бути затримано лише в тому разі, коли
ця особа намагалася втекти, або коли вона не має постійного місця
проживання, або коли не встановлено особи підозрюваного.
...
Протягом сімдесяти двох годин після затримання орган дізнання:
1) звільняє затриманого — якщо не підтвердилась підозра у вчиненні злочину, вичерпався встановлений законом строк затримання
або затримання було здійснено з порушенням вимог, передбачених частинами першою і другою цієї статті;
2) звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжний захід, не
зв’язаний з триманням під вартою;
3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту...
Затримання підозрюваного у вчиненні злочину не може тривати
більше сімдесяти двох годин».

Стаття 106-1. Порядок короткочасного затримання осіб,
підозрюваних у вчиненні злочину
«Порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, визначається [відповідним] Положенням...»
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Стаття 107. Допит підозрюваного у вчиненні злочину
«...Якщо підозрюваний був затриманий або до нього було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, його допит проводиться
негайно, а при неможливості негайного допиту — не пізніше двадцяти чотирьох годин після затримання...»

Стаття 115. Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину
«Слідчий вправі затримати і допитати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за підставами і в порядку, передбаченими статтями 106,
106-1 і 107 цього Кодексу...»

57. Відповідні положення Глави 13 (Запобіжні заходи) у редакції,
чинній на час подій у справі, передбачали:
Стаття 148. Мета і підстави застосовування запобіжних заходів
«Запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухилитися
від дізнання, слідства або суду, перешкодити встановленню істини
у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також
для забезпечення виконання процесуальних рішень.
Запобіжні заходи застосовуються за наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі
або продовжувати злочинну діяльність.
Якщо немає достатніх підстав для застосування запобіжного заходу, від підозрюваного, обвинуваченого або підсудного відбирається письмове зобов’язання про явку на виклик особи, яка проводить
дізнання, слідчого, прокурора або суду, а також про те, що він повідомить про зміну свого місця перебування.
При застосуванні запобіжного заходу до підозрюваного обвинувачення йому має бути пред’явлене не пізніше десяти діб з моменту
застосування запобіжного заходу. Якщо в цей строк обвинувачення
не буде пред’явлене, запобіжний захід скасовується».

Стаття 149. Запобіжні заходи
«Запобіжними заходами є:
1) підписка про невиїзд;
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2) особиста порука;
3) порука громадської організації або трудового колективу;
3-1) застава;
4) взяття під варту;
5) нагляд командування військової частини.
Тимчасовим запобіжним заходом є затримання підозрюваного, яке
застосовується з підстав і в порядку, передбачених статтями 106, 115,
165-2 цього Кодексу».

Стаття 150. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу
«При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, крім
обставин, зазначених у статті 148 цього Кодексу, враховуються тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, її вік, стан здоров’я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності,
місце проживання та інші обставини, що її характеризують».

Стаття 155. Взяття під варту
«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. У виняткових випадках цей
запобіжний захід може бути застосовано в справах про злочини, за
які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі і на
строк не більше трьох років...»

Стаття 156. Строки тримання під вартою
«Тримання під вартою під час досудового розслідування не повинно
тривати більше двох місяців.
У випадках, коли у строк, передбачений частиною першою цієї статті, розслідування справи закінчити неможливо, а підстав для скасування чи заміни запобіжного заходу на більш м’який немає, він
може бути продовжений:
1) до чотирьох місяців — за поданням, погодженим з прокурором,
який здійснює нагляд за додержанням законів органами дізнання
і досудового слідства, або самим цим прокурором, суддею того суду, який виніс постанову про застосування запобіжного заходу;
2) до дев’яти місяців — за поданням, погодженим з заступником Генерального прокурора України, прокурором Автономної Респуб-
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ліки Крим, області, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них
прокурорів, або самим цим прокурором у справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини, суддею апеляційного суду;
3) до вісімнадцяти місяців — за поданням, погодженим з Генеральним прокурором України, його заступником, або самим цим прокурором в особливо складних справах про особливо тяжкі злочини, суддею Верховного Суду України;
У кожному випадку, коли розслідування справи у повному обсязі
у строки, зазначені у частинах першій чи другій цієї статті, закінчити неможливо і за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу, прокурор, який здійснює нагляд за виконанням законів при
провадженні розслідування у даній справі, має право дати згоду
про направлення справи до суду в частині доведеного обвинувачення. У цьому випадку справа в частині нерозслідуваних злочинів чи
епізодів злочинної діяльності з додержанням вимог статті 26 цього
Кодексу виділяється в окреме провадження і закінчується у загальному порядку.
Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного [у значенні статті 115 Кодексу],— з моменту затримання. У строк
тримання під вартою включається час перебування особи на стаціонарному експертному дослідженні у психіатричній медичній установі будь-якого типу. У разі повторного взяття під варту особи у тій
самій справі, а також ... пред’явлення нового обвинувачення строк
тримання під вартою обчислюється з урахуванням часу тримання
під вартою раніше.
Строки тримання під вартою під час досудового слідства закінчуються в день надходження справи до суду. У разі відкликання справи
із суду прокурором на підставі статті 232 цього Кодексу перебіг цих
строків поновлюється з дня надходження справи до прокурора.
Матеріали закінченої розслідуванням кримінальної справи повинні
бути пред’явлені обвинуваченому, взятому під варту, та його захисникові не пізніш як за місяць до закінчення граничного строку тримання під вартою, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо матеріали кримінальної справи було пред’явлено обвинуваченому та його захисникові з порушенням місячного терміну до закінчення граничного строку тримання під вартою, встановленого
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частиною другою цієї статті, то після його закінчення обвинувачений підлягає негайному звільненню. При цьому за обвинуваченим
та його захисником зберігається право на ознайомлення з матеріалами справи.
Якщо матеріали кримінальної справи було пред’явлено обвинуваченому та його захисникові з додержанням місячного терміну...,
але його виявилося недостатньо для ознайомлення з матеріалами
справи, зазначений строк [передбачений частиною другою цієї статті] може бути продовжено суддею апеляційного суду за поданням
слідчого, погодженим з Генеральним прокурором України чи його
заступником, або поданням цього прокурора чи його заступника.
Коли у справі беруть участь кілька обвинувачених, яких тримають
під вартою, і хоча б одному з них строку, передбаченого частиною
шостою цієї статті, виявилося недостатньо для ознайомлення з матеріалами справи, то зазначене подання може бути внесено стосовно того обвинуваченого або тих обвинувачених, які ознайомилися
з матеріалами справи, якщо не відпала необхідність у застосуванні
до нього або до них взяття під варту і відсутні підстави для обрання
іншого запобіжного заходу.
При поверненні судом справи прокуророві на додаткове розслідування строк тримання обвинуваченого під вартою обчислюється
з моменту надходження справи прокурору і не може перевищувати двох місяців. Подальше продовження зазначеного строку проводиться з урахуванням часу перебування обвинуваченого під вартою
до направлення справи до суду в порядку і в межах, встановлених
частиною другою цієї статті.
У разі закінчення строку тримання під вартою..., передбаченого частинами першою і другою цієї статті, якщо цей строк не продовжено
у встановленому цим Кодексом порядку, орган дізнання, слідчий,
прокурор зобов’язаний негайно звільнити особу з-під варти.
Начальник місця досудового ув’язнення зобов’язаний негайно
звільнити з-під варти обвинуваченого, щодо якого постанова судді про продовження строку тримання під вартою на день закінчення строків тримання під вартою, передбачених частинами
першою, другою і шостою цієї статті, не надійшла. При цьому він
направляє повідомлення особі чи органу, у провадженні яких перебуває справа, та відповідному прокурору, який здійснює нагляд за
розслідуванням».
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Стаття 165. Загальні положення щодо порядку застосування,
скасування і зміни запобіжного заходу
«Запобіжний захід у вигляді взяття під варту застосовується лише за
вмотивованою постановою судді чи ухвалою суду. ...
Заміна одного запобіжного заходу іншим або його скасування здійснюється органом дізнання, слідчим, прокурором, суддею чи судом з
додержанням вимог, передбачених частиною першою цієї статті.
Запобіжний захід скасовується або змінюється, коли відпаде необхідність у запобіжному заході...»

Стаття 165-1. Постанова (ухвала) про застосування,
скасування чи зміну запобіжного заходу
«Про застосування, скасування чи зміну запобіжного заходу ... суддя
виносить постанову, а суд — ухвалу...
У постанові (ухвалі) про застосування чи зміну запобіжного заходу
зазначаються ... підстави його обрання чи зміни... У постанові (ухвалі) про скасування запобіжного заходу повинні бути зазначені
підстави для його скасування.
Постанова або ухвала негайно оголошуються під розписку особі,
щодо якої вона винесена. Одночасно особі роз’яснюються порядок
і строки оскарження постанови або ухвали».

Стаття 165-2. Порядок обрання запобіжного заходу
«На стадії досудового розслідування справи запобіжний захід, не
пов’язаний з триманням під вартою, обирає орган дізнання, слідчий,
прокурор.
Якщо орган дізнання, слідчий вважає, що є підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, він вносить за
згодою прокурора подання до суду. Таке ж подання вправі внести
прокурор. При вирішенні цього питання прокурор зобов’язаний ознайомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під
варту, перевірити законність одержання доказів, їх достатність для
обвинувачення.
Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання підозрюваного чи обвинуваченого.
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Якщо в поданні ставиться питання про взяття під варту особи, яка
перебуває на волі, суддя вправі своєю постановою дати дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого і доставку його в суд під
вартою. Затримання в цьому випадку не може продовжуватися більше сімдесяти двох годин; а в разі коли особа перебуває за межами
населеного пункту, в якому діє суд,— не більше сорока восьми годин
з моменту доставки затриманого в цей населений пункт.
Після одержання подання суддя вивчає матеріали кримінальної
справи, представлені органами дізнання, слідчим, прокурором, допитує підозрюваного чи обвинуваченого, а при необхідності бере
пояснення в особи, у провадженні якої перебуває справа, вислуховує думку прокурора, захисника, якщо він з’явився, і виносить
постанову:
1) про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання
немає підстав;
2) про ... взяття під варту. ...
Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, суд вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіжний
захід, не пов’язаний із триманням під вартою.
На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підозрюваним, обвинуваченим, його захисником чи законним представником
протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція.
Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді.
Якщо для обрання затриманому запобіжного заходу необхідно додатково вивчити дані про особу затриманого чи з’ясувати інші обставини, які мають значення для прийняття рішення з цього питання,
то суддя вправі продовжити затримання до десяти, а за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого — до п’ятнадцяти діб...»

Стаття 165-3. Порядок продовження строків тримання під вартою
«За відсутності підстав для зміни запобіжного заходу чи у разі неможливості закінчення розслідування справи в частині доведеного
обвинувачення, слідчий за погодженням з відповідним прокурором
або прокурор звертається до суду з поданням про продовження строку тримання під вартою. У поданні зазначаються причини, у зв’язку
з якими необхідно продовжити строк, обставини та факти, що належить дослідити, докази, які підтверджують, що злочин вчинено
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особою, яка тримається під вартою, і обґрунтування необхідності
збереження цього запобіжного заходу.
Подання про продовження строку тримання особи під вартою повинно бути подане до суду:
1) при продовженні строку тримання під вартою до чотирьох місяців — не пізніш як за п’ять діб до закінчення строку тримання особи під вартою;
2) при продовженні строку тримання під вартою до дев’яти місяців — не пізніше п’ятнадцяти діб до закінчення строку тримання
під вартою;
3) при продовженні строку тримання під вартою до вісімнадцяти
місяців — не пізніше двадцяти діб до закінчення строку тримання
під вартою;
4) при продовженні строку тримання під вартою для ознайомлення
обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної
справи — не пізніш як за 5 діб до закінчення граничного строку
тримання під вартою;
Одержавши подання, суддя вивчає матеріали кримінальної справи,
при необхідності опитує обвинуваченого, особу, у провадженні якої
перебуває справа, вислуховує думку прокурора, захисника, якщо він
з’явився, після чого, залежно від наявності до того підстав, виносить
постанову про продовження строку тримання під вартою, за винятком випадку, передбаченого частиною сьомою статті 156 цього Кодексу, або відмовляє в його продовженні.
На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підозрюваним,
обвинуваченим, його захисником чи законним представником протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція. Подача
апеляції не зупиняє виконання постанови судді. Постанови судді апеляційного і Верховного Суду України оскарженню не підлягають...»

58. Відповідні положення Глави 23 (Попередній розгляд справи
суддею) передбачали:
Стаття 237. Питання, які з’ясовуються суддею при попередньому розгляді справи
«У справі ... суддя з’ясовує такі питання:
...
4) чи немає підстав для зміни, скасування або обрання запобіжного
заходу;..»
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Стаття 240. Порядок досудового розгляду справи
«Попередній розгляд справи здійснюється суддею одноособово
з обов’язковою участю прокурора. Про день досудового розгляду
справи повідомляються також інші учасники процесу, однак їх неявка не перешкоджає розгляду справи...»
Стаття 246. Повернення справи на додаткове розслідування
«При попередньому розгляді справи суддя... своєю постановою повертає справу на додаткове розслідування у випадках, коли під час
порушення справи, провадження дізнання або досудового слідства
були допущені такі [процесуальні] порушення..., без усунення яких
справа не може бути призначена до судового розгляду.
... Суддя може повернути справу на додаткове розслідування і у випадках наявності підстав для кваліфікації дій обвинуваченого за
статтею Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за
більш тяжкий злочин, чи для пред’явлення йому обвинувачення, яке
до цього не було пред’явлено...
У постанові суддя зазначає підстави повернення справи на додаткове розслідування... В постанові також повинно бути вирішено питання про запобіжний захід щодо обвинуваченого.
...
На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони можуть
подати апеляції до апеляційного суду, а якщо справа розглядається по першій інстанції апеляційним судом — касаційні подання чи
скарги до касаційного суду».

Стаття 253. Питання, які підлягають вирішенню суддею
в зв’язку з підготовкою справи до судового розгляду
«Прийнявши рішення про призначення справи до судового розгляду,
суддя вирішує такі питання:
1) про призначення захисника у випадках, коли його участь у справі
є обов’язковою;
2) про зміну, скасування або обрання запобіжного заходу;...»

59. Відповідні положення Глави 24 (Загальні положення судового розгляду) передбачали:
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Стаття 274. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді
«Під час розгляду справи суд, при наявності до того підстав, може
своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо підсудного.
При обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суд
повинен керуватися відповідними статтями глави 13 цього Кодексу».

Стаття 281. Направлення справи на додаткове розслідування
«Повернення справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства може мати місце лише
тоді, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута
в судовому засіданні.
Якщо виникне питання про повернення справи на додаткове розслідування, суд ... вирішує це питання мотивованою ухвалою, а суддя — постановою...
На ухвалу, постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони
можуть подати апеляції до апеляційного суду, а якщо справа розглядається по першій інстанції апеляційним судом — касаційні подання чи скарги до касаційного суду».

60. Відповідні положення Глави 30 (Розгляд справи за апеляцією) у редакції, чинній на час подій у справі, передбачали:
Стаття 347. Судові рішення, на які може бути подана апеляція
«Апеляція може бути подана:
1) на вироки, які не набрали законної сили, ухвалені місцевими
судами;
2) на постанови про застосування чи незастосування примусових
заходів виховного і медичного характеру, ухвалені місцевими
судами.
Апеляція також може бути подана:
1) на ухвали (постанови), ухвалені місцевим судом, про закриття
справи або направлення справи на додаткове розслідування;
2) на окремі ухвали (постанови), ухвалені місцевим судом;
3) на інші постанови місцевих судів у випадках, передбачених цим
Кодексом».
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Стаття 348. Особи, які мають право подати апеляцію
«Апеляцію мають право подати:
1) засуджений, його законний представник і захисник — у частині,
що стосується інтересів засудженого;
...
6) обвинувачений, щодо якого справу направлено на додаткове розслідування, його законний представник і захисник — у частині
мотивів і підстав направлення справи на додаткове розслідування;
...
12) інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом».

Стаття 360. Строки розгляду справи в апеляційному суді
«Апеляційний суд повинен розглянути справу у день, визначений
судом першої інстанції...»

Стаття 366. Результати розгляду справи в апеляційному суді
«...У результаті розгляду апеляцій на рішення, зазначені у частині
другій статті 347 цього Кодексу, апеляційний суд:
1) виносить ухвалу про залишення ухвали чи постанови без зміни,
а апеляції — без задоволення; скасування ухвали чи постанови
і повернення її на новий судовий розгляд в суд першої інстанції;
... зміну ухвали чи постанови;
2) постановляє свою ухвалу, скасовуючи повністю чи частково ухвалу чи постанову суду першої інстанції».

Стаття 382. Порядок перевірки ухвал суду і постанов судді
«Апеляційна перевірка судових рішень, зазначених у частині другій
статті 347 цього Кодексу, здійснюється з додержанням вимог цієї
глави. При перевірці цих рішень судове слідство не провадиться.
Апеляції на постанови судді, винесені в порядку, передбаченому
статтями 52-5, 165-2, 165-3, 177, 205 цього Кодексу, розглядаються
не пізніше, як через три доби після їх надходження до апеляційного
суду. Для розгляду цих апеляцій відповідні матеріали невідкладно
витребовуються апеляційним судом...»
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61. Відповідні положення Глави 31 (Касаційне провадження)
у редакції, чинній на час подій у справі, передбачали:
Стаття 383. Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку
«У касаційному порядку можуть бути перевірені:
1) вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним
як судом першої інстанції;
2) вироки і постанови апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку.
У касаційному порядку також можуть бути перевірені вироки та по
станови [місцевих] судів, ... ухвали апеляційного суду, постановлені
щодо цих вироків та постанов».

Стаття 384. Особи, які мають право на касаційне оскарження
або внесення касаційного подання
«Касаційні скарги на судові рішення, зазначені у частині першій
статті 383 цього Кодексу, мають право подати особи, коло яких ви
значено у статті 348 цього Кодексу.
Касаційні скарги на судові рішення, зазначені у частині другій статті
383 цього Кодексу, мають право подати:
1) засуджений, його законний представник і захисник — у частині,
що стосується інтересів засудженого;...»

Стаття 392. Строки розгляду справи у касаційному суді
«...касаційна скарга на судові рішення, зазначені у частині першій
статті 383 цього Кодексу, призначаються до касаційного розгляду не
пізніше двох місяців з дня їх направлення до касаційного суду, а ...
скарга на судові рішення, зазначені у частині другій статті 383 цього
Кодексу,— не пізніше двох місяців з дня винесення ухвали про призначення справи до касаційного розгляду».

Стаття 396. Результати розгляду справи судом касаційної інстанції
«У результаті касаційного розгляду справи суд приймає одне з таких
рішень:
1) залишає вирок, постанову чи ухвалу без зміни, а касаційні скарги
чи подання — без задоволення;
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2) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і направляє справу на нове
розслідування або новий судовий або апеляційний розгляд;
3) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і закриває справу;
4) змінює вирок, постанову чи ухвалу...»
С. Закон «Про попереднє ув’язнення» 1993 року

62. Відповідні положення статті 9 Закону в редакції, чинній на
час подій у справі, передбачали:
«Особи, взяті під варту, мають право:
— на захист відповідно до кримінально-процесуального законодав
ства;...»

63. 12 січня 2005 року наведене вище положення було змінено
і викладено в такій редакції:
«Особи, взяті під варту, мають право:
на захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або взяття під варту, а також на повідомлення під час взяття під варту підстав та мотивів взяття під варту,
оскаржувати їх у суді, отримати в друкованому вигляді роз’яснення
положень статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 та 63 Конституції України, цієї
статті та інших прав затриманих або взятих під варту, встановлених
законом, у тому числі права здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання
або арешту (взяття під варту) особи, права відмовитися від надання
будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника;...»
D. Постанова Пленуму Верховного Суду України
від 11 лютого 2005 року № 2 «Про практику застосування
судами України законодавства,
що регулює повернення кримінальних справ
на додаткове розслідування»

64. У відповідній частині цієї постанови Пленуму Верховного
Суду зазначається:
«14. ...Постанови місцевих судів про повернення справи на додаткове розслідування й ухвали апеляційних судів щодо них, а також
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ухвали апеляційних судів, якими скасовано вироки місцевих судів
з поверненням справи на нове розслідування чи новий судовий розгляд, у касаційному порядку (визначеному в ч. 2 ст. 383 і ч. 2 ст. 386
КПК) не переглядаються як такі, що не перешкоджають подальшому
провадженню у справі».

ПРАВО
І. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
65. Суд зазначає, що після того, як Суд повідомив про заяву
Уряд, заявник подав нові скарги за статтею 3 Конвенції, стверджуючи, що камери колонії були переповнені і засуджені змушені спати на ліжках без постільної білизни; за статтею 4 Конвенції заявник
скаржився на тривалість досудового ув’язнення та умови ув’язнення
в Черкаській колонії; за підпунктами (b) і (d) пункту 1 статті 5 Конвенції стверджуючи, що взяття його під варту у вересні 2001 року
було незаконним. Він також подав нові скарги за статтями 13 і 14
Конвенції щодо стверджуваної несправедливості цивільного провадження стосовно районного центру зайнятості, яке мало місце
у лютому-березні 2001 року.
66. На думку Суду, ці нові скарги не є уточненням первісних
скарг заявника, стосовно яких сторони вже надали свої зауваження.
Отже, Суд вважає, що наразі в даному контексті недоцільно розглядати ці питання окремо (див., mutatis mutandis, рішення від 19 квітня
2005 року у справі «Пиряник проти України» (Piryanik v. Ukraine), заява
№ 75788/01, п. 20).
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
67. Заявник стверджував, що умови тримання його під вартою
були нелюдськими. Зокрема, він стверджував, що відчував болі в серці, шлунку, нирках і печінці, постійно наражався на ризик захворіти
на туберкульоз, і що його не забезпечували адекватним лікуванням
під час ув’язнення. Крім того, він скаржився на недостатність харчування, у зв’язку з чим він значно схуд, а також на незадовільне опа-
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лення й освітлення в камерах колонії. Заявник посилався на статтю 3
Конвенції, яка проголошує:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».

68. Уряд доводив, що скарги заявника були необґрунтовані.
Зокрема, Уряд стверджував, що протягом ув’язнення стан здоров’я
заявника був задовільний, а сам він регулярно проходив медичні огляди.
69. Заявник не погодився з доводами Уряду. Зокрема, він стверджував, що під час перебування в ІТТ він не проходив медичного огляду, і що висновок медичної комісії від 27 червня 2006 року про задовільний стан його здоров’я був неточним, оскільки його не оглядав
хірург, невропатолог, отоларинголог або офтальмолог. За твердженням заявника, медичні огляди були нерегулярними і недостатніми,
через це він не отримав лікування, якого потребував.
70. Суд розгляне доводи заявника в контексті загальних принципів, встановлених практикою Суду стосовно питань медичної допомоги ув’язненим особам (див., наприклад, рішення у справах «Кудла
проти Польщі» (Kudua v. Poland) [ВП], № 30210/96, п. 94, ECHR 2000-XI,
«Муйсель проти Франції» (Mouisel v. France), № 67263/01, п. 38–40, ECHR
2002-IX, та «Алексанян проти Росії» (Aleksanyan v. Russia), № 46468/06,
п. 140, від 22 грудня 2008 року). Суд зауважує, що скарги заявника про
неадекватність медичної допомоги, яку йому надавали під час його
ув’язнення, необґрунтовані. Зокрема, виходячи з медичних даних заявника, що містяться у матеріалах справи, Суд зауважує, що заявник
не мав серйозних проблем зі здоров’ям і його стан за час ув’язнення
загалом був задовільним. Суд також зазначає, що заявник успішно
пролікувався у зв’язку з незначними проблемами зі здоров’ям, які
він мав у вересні — жовтні 2005 року та в серпні 2006 року. Хоча для
заявника було б краще, якби в ІТТ його оглянув лікар, непроведення
такого медичного огляду не порушує питання за статтею 3 Конвенції
за обставин цієї справи, зокрема, з огляду на те, що після прибуття
заявника в СІЗО його оглянули лікарі, які констатували, що стан його
здоров’я задовільний. Ніщо у справі не свідчить про те, що обстеження, яке заявник пройшов в СІЗО, було незадовільним і що він потребував додаткового обстеження. Стосовно того, що заявника тримали
у тій самій будівлі, що й ув’язнених, хворих на туберкульоз, Суд не
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вважає цей факт достатнім для висновку про те, що існувала загроза
здоров’ю заявника.
71. Суд також зазначає, що заявник не звертався до національних органів зі скаргами на недостатність харчування, опалення
та освітлення в камерах колонії (див. ухвалу щодо прийнятності
від 16 жовтня 2007 року в справі «Винокуров проти України і Росії»
(Vinokurov v. Ukraine and Russia), № 2937/04).
72. Суд доходить висновку, що загалом у справі немає ознак
порушення статті 3 Конвенції, а сам заявник не навів доводів, які
могли б переконати Суд дійти іншого висновку. Отже, відповідно до
пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції ця частина заяви відхиляється як
явно необґрунтована.
ІII. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
73. Заявник скаржився, що тривалість його досудового ув’язнення
не була «виправданою» і «розумною», і посилався на пункт 3 статті 5
Конвенції, який передбачає:
«3. 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 упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке
звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове
засідання».
А. Прийнятність

74. Уряд доводив, що заявник не може вважатись потерпілим від
порушення пункту 3 статті 5 Конвенції, оскільки національні суди
зрештою визнали тривалість провадження в його справі надмірною,
а час досудового ув’язнення було зараховано до строку відбування
покарання (див. пункти 32 і 35 вище). Уряд також доводив, що заявник не вичерпав національних засобів юридичного захисту, оскільки не звернувся з вимогою відшкодувати шкоду на підставі Закону
України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства,
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прокуратури і суду» або з вимогою відшкодувати шкоду, завдану
внаслідок надмірної тривалості тримання його під вартою, на підставі вказаних вище висновків національних судів.
75. Заявник з цим не погодився.
76. Суд зазначає, що ухвала апеляційного суду, на яку посилається Уряд, не стосується питання надмірної тривалості досудового
ув’язнення заявника. Крім того, Уряд не продемонстрував, що в національному законодавстві є належне підґрунтя для вимоги заявника
щодо відшкодування шкоди, про яку він стверджує в зазначеній скарзі (див. рішення у справі «Ткачов проти України», № 39458/02, п. 36,
від 13 грудня 2007 року, «Доронін проти України» (Doronin v. Ukraine),
№ 16505/02, п. 45, від 19 лютого 2009 року, та «Мироненко і Мартенко
проти України» (Mironenko and Martenko v. Ukraine), № 4785/02, п. 61,
від 10 грудня 2009 року). Суд також зазначає, що зарахування часу
досудового ув’язнення до строку відбування покарання не стосується стверджуваного порушення пункту 3 статті 5 Конвенції (див. рішення у справах «Павлетич проти Словаччини» (Pavletia v. Slovakia),
№ 39359/98, п. 61, від 22 червня 2004 року, «Лебедєв проти Росії» (Lebedev
v. Russia), № 4493/04, пп. 47–48, від 25 жовтня 2007 року, та «Фельдман
проти України» (Feldman v. Ukraine), №№ 76556/01 і 38779/04, пп. 62–65,
від 8 квітня 2010 року).
77. Таким чином, Суд відхиляє зазначені вище заперечення
Уряду. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав і тому оголошується
прийнятною.
В. Суть

78. Заявник скаржився, що його досудове ув’язнення було надмірно тривалим.
79. Уряд стверджував, що оцінці за пунктом 3 статті 5 Конвенції
підлягає період з 12 вересня 2001 року до 24 грудня 2004 року.
80. Суд здебільшого погоджується з Урядом стосовно періоду
досудового ув’язнення заявника, хоча він має виключити з розгляду цієї частини справи період із 15 жовтня 2003 року до 25 березня
2004 року, протягом якого заявника було ув’язнено згідно з вироком
апеляційного суду від 15 жовтня 2003 року. Отже Суд зазначає, що
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досудове ув’язнення заявника тривало два роки і близько десяти місяців, що не є коротким періодом в абсолютному вираженні.
81. Суд зауважує, що тяжкість пред’явлених заявникові обвинувачень та ризик його ухилення від суду і перешкоджання встановленню істини, про які зазначалося в першій постанові про взяття
заявника під варту у вересні 2001 року, залишалися єдиними підставами, з яких суд не змінював обраний запобіжний захід. Крім того, у багатьох випадках суди, не змінюючи запобіжного заходу щодо
заявника, взагалі не зазначали жодних підстав, а лише вказували,
що раніше обраний запобіжний захід був правильним.
82. У зв’язку з цим Суд зазначає, що у справах, які порушували
такі ж питання, як і ця справа, він часто визнавав наявність порушення пункту 3 статті 5 Конвенції (див., наприклад, згадане вище рішення
у справі «Ткачов проти України» (Tkachev v. Ukraine), пп. 47–53, рішення
у справі «Єлоєв проти України» (Yeloyev v. Ukraine), № 17283/02, пп. 60–
61, від 6 листопада 2008 року, згадане вище рішення у справі «Доронін
проти України» (Doronin v. Ukraine), пп. 63–64, та рішення у справі
«Сергій Волосюк проти України» (Sergey Volosyuk v. Ukraine), № 1291/03,
пп. 40–42, від 12 березня 2009 року). У справі, що розглядається, немає жодного доводу, здатного переконати Суд дійти іншого висновку.
83. Тому Суд визнає, що мало місце порушення пункту 3 статті 5
Конвенції.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 4 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
84. Заявник скаржився, що суди не розглядали питання законності його досудового ув’язнення відповідно до вимог пункту 4 статті 5 Конвенції, який передбачає:
«4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання
під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без
зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення
про звільнення, якщо затримання є незаконним».
А. Прийнятність

85. Уряд доводив, що заявник не вичерпав національних засобів юридичного захисту, які були в його розпорядженні згідно
з національним законодавством, зокрема, згідно з положеннями
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статей 165-2 і 383 Кримінально-процесуального кодексу та статті 9
Закону України «Про попереднє ув’язнення», оскільки заявник не
оскаржив у касаційному порядку постанову від 12 березня та ухвалу
від 28 травня 2003 року (див. пункт 47 вище).
86. Заявник стверджував, що він подав до судів касаційну скаргу
на ці рішення і що з їхньої вини вона залишилася нерозглянутою.
87. Суд зазначає, що він не може на підставі наявних матеріалів
у справі встановити, що заявник оскаржив зазначені рішення в касаційному порядку. Проте, з огляду на міркування, наведені нижче,
Суд вважає, що заявник не був зобов’язаний використовувати процедуру, на яку посилався Уряд.
88. Зокрема, Суд зауважує, що постанова від 12 березня та ухвала від 28 травня 2003 року стосувалися, головним чином, повернення справи заявника на додаткове розслідування. Хоча постанова Таращанського районного суду від 12 березня 2003 року також містила
припис про тримання заявника під вартою, а в ухвалі апеляційного
суду від 28 травня 2003 року було зазначено про клопотання заявника стосовно звільнення з-під варти, їх предмет і мета полягали
у вирішенні питання, порушеного в клопотанні прокурора, про неправильну кваліфікацію дій заявника (див. пункти 14 і 15 вище).
89. Зважаючи на формулювання статей 246, 383 і 384 Кримінально-процесуального кодексу та позицію Верховного Суду України,
викладену в його постанові стосовно відповідного питання (див.
пункти 58, 61 і 64 вище), Суд має сумніви, що заявник міг оскаржити
зазначені рішення в касаційному порядку. Щодо статті 165-2 Кримінально-процесуального кодексу та статті 9 Закону України «Про попереднє ув’язнення», на які Уряд також посилався у своїх зауваженнях, Суд зазначає, що ці статті стосувалися затримання та взяття
під варту на етапі досудового розслідування і не стосувались цього
аспекту справи.
90. У будь-якому разі Суд зауважує, що Уряд не пояснив, яким
чином скарга, подана на постанову від 12 березня і ухвалу від
28 травня 2003 року в ординарному касаційному порядку, дала б
заявникові можливість порушити питання про законність триваючого тримання його під вартою і яким чином така процедура могла б забезпечити прямий і без зволікань, а не лише опосередкований захист прав, гарантованих статтею 5 Конвенції (див., mutatis
mutandis, ухвалу щодо прийнятності від 25 листопада 2003 року
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у справі «Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine),
заява № 54825/00, та рішення від 27 листопада 2008 року у справі
«Соловей і Зозуля проти України» (Solovey and Zozulya v. Ukraine), заяви №№ 40774/02 і 4048/03, п. 77). Уряд також не навів для прикладу
справ, коли постанова щодо тримання особи під вартою була розглянута касаційним судом по суті.
91. Суд також зауважує, що статтями 165-2 і 163-3 Кримінальнопроцесуального кодексу передбачено можливість оскарження особами, взятими під варту, на етапі досудового слідства постанов про
взяття під варту або продовження строку тримання під вартою (див.
пункт 57 вище). Стосовно судових рішень щодо тримання під вартою протягом наступних етапів провадження у кримінальній справі
національний закон не передбачав права оскаржувати такі рішення
в апеляційному чи касаційному порядку. Частково це підтверджує
той факт, що апеляційний суд відмовився розглядати апеляційну
скаргу заявника на постанову суду першої інстанції про продовження строку тримання його під вартою, посилаючись на неможливість
оскарження такого рішення (див. пункт 43 вище).
92. Отже, Суд відхиляє заперечення Уряду. Суд вважає, що ця
скарга не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких
інших підстав і тому оголошується прийнятною.
В. Суть

1. Доводи сторін
93. Заявник скаржився, що суди не розглянули його доводи щодо звільнення з-під варти і що їхні рішення про продовження строку тримання його під вартою були необґрунтованими. Він також
скаржився, що його апеляційну скаргу на постанову Таращанського районного суду від 11 березня 2003 року не було розглянуто по
суті і що йому не надали копій ухвал апеляційного суду від 4 червня
2004 року та Верховного Суду України від 29 липня 2004 року, які
inter alia стосувалися тримання його під вартою.
94. Уряд доводив, що питання законності досудового ув’язнення
заявника належним чином розглядалося судами. Клопотання заявника про звільнення з-під варти розглядалися судами без зволікань.
Крім того, розгляд питання законності тримання його під вартою
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здійснювався автоматично щоразу, коли справа надходила до судів
або коли її повертали на додаткове розслідування чи новий судовий
розгляд.
95. Посилаючись на свої доводи щодо прийнятності цієї частини заяви (див. пункт 85 вище), Уряд наполягав, що заявник не
скористався можливістю оскаржити в ординарному апеляційному
та касаційному порядку судові рішення щодо продовжуваного строку тримання його під вартою.
96. Уряд також стверджував, що заявника своєчасно повідомили про ухвали від 4 червня та 29 липня 2004 року, що дало йому
можливість оскаржити перше із зазначених рішень у касаційному
порядку.

2. Оцінка Суду
а) Загальні принципи, що випливають з практики Суду
97. Суд повторює, що пункт 4 статті 5 Конвенції передбачає право заарештованої чи взятої під варту особи «ініціювати провадження» з метою перевірки судом процесуальних і матеріально-правових
умов, які з точки зору Конвенції мають суттєве значення для «законності» позбавлення її свободи. Це означає, що процедура судового
розгляду питання законності тримання під вартою має бути доступною в національній правовій системі. Така процедура має відповідати принципам, що випливають з практики Суду.
98. Зокрема, вона повинна мати судовий характер і забезпечувати належні гарантії, які вимагаються при даному виді позбавлення
свободи (див., наприклад, рішення від 28 жовтня 1998 року у справі
«Асьонов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), п. 162,
Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII). Ця процедура має бути
змагальною і завжди забезпечувати «рівність процесуальних засобів»
сторін (див. рішення у справі «Ніколова проти Болгарії» (Nikolova v.
Bulgaria) [ВП], № 31195/96, п. 58, ECHR 1999-II). У випадку, коли йдеться про особу, тримання під вартою якої підпадає під дію підпункту
«с» пункту 1 статті 5 Конвенції, необхідно проводити судове засідання (див. згадане вище рішення у справі «Асьонов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria)).
99. Можливість ініціювати таку процедуру має забезпечуватися невдовзі після взяття особи під варту і, в разі необхідності,
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з розумною періодичністю в подальшому. Процедура розгляду
питання законності тримання під вартою має здійснюватися
з належною сумлінністю (див. рішення у справі «Худобін проти Росії» (Khudobin v. Russia), № 59696/00, п. 115, ECHR 2006-ХІІ
(витяги)).
100. Розглядаючи питання законності тримання під вартою,
компетентний суд повинен перевірити не лише дотримання процесуальних вимог національного законодавства, а й обґрунтованість
підозри, на підставі якої здійснено затримання, та законність мети,
з якою особу затримано і потім взято під варту (див. рішення у справі
«Буткевічюс проти Литви» (Butkevicius v. Lithuania), № 48297/99, п. 43,
ECHR 2002-II (витяги)).
101. Хоча пункт 4 статті 5 Конвенції не зобов’язує компетентний суд реагувати на кожний довід особи, взятої під варту, при розгляді скарги на застосування такого запобіжного заходу, суд при
цьому повинен врахувати наведені особою конкретні факти, здатні
поставити під сумнів існування умов, які мають суттєве значення
для «законності» позбавлення свободи у світлі цілей Конвенції (див.
згадане вище рішення у справі «Ніколова проти Болгарії» (Nikolova v.
Bulgaria), п. 61)).
b) Застосування цих принципів у справі, що розглядається
102. Повертаючись до обставин справи, що розглядається, Суд зауважує, що питання законності тримання заявника під вартою неодноразово розглядалося національними судами на різних етапах провадження у справі (див. пункти 40–44, 46 вище). Крім того, заявник
мав можливість ініціювати процедуру судового розгляду цього питання і суди загалом без зволікань розглядали його клопотання про
звільнення з-під варти.
103. Водночас Суд зазначає, що, незважаючи на конкретні, належні та вагомі доводи заявника, зазначені на підтримку клопотань
про звільнення з-під варти (див. пункт 45 вище), національні суди
у своїх рішеннях про відхилення клопотань заявника не відреагували на жоден із таких доводів. До того ж у жодному з рішень щодо
тримання під вартою, ухваленому після першого судового розгляду питання законності затримання заявника 14 вересня 2001 року,
не наводилися особливі обставини чи конкретні міркування, які б
виправдовували продовжуване тримання заявника під вартою.
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104. Суд вважає, що питання за пунктом 4 статті 5 Конвенції,
порушене в цій справі, стосується не просто випадкової відсутності
належного реагування національного суду на питання законності
тримання заявника під вартою. Воно походить з більш загальної
проблеми відсутності чіткої і передбачуваної національної процедури судового розгляду такого питання.
105. Зокрема, хоча Кримінально-процесуальний кодекс вимагає
від судів мотивувати свої рішення щодо тримання під вартою протягом досудового слідства та встановлювати строк такого тримання
(див. пункт 57 вище), він не містить аналогічної вимоги стосовно рішень про подальше тримання під вартою після того, як справу було передано до суду першої інстанції. Суд також зауважує, що, хоча
стаття 237 Кримінально-процесуального кодексу покладає на суддю
обов’язок з’ясовувати при попередньому розгляді справи питання
щодо застосування запобіжних заходів, такий розгляд справи з огляду на положення статті 240 Кодексу може здійснюватися без участі
відповідної особи та її захисника (див. пункт 58 вище).
106. У цьому зв’язку Суд зазначає, що в інших справах проти України, які стосувалися того ж нормативного регулювання, але в контексті скарг за пунктом 1 статті 5 Конвенції, він уже неодноразово
встановлював, що норми процесуального законодавства України стосовно тримання під вартою не забезпечували заявникам належного
захисту від свавілля (див., наприклад, згадане вище рішення у справі
«Єлоєв проти України» (Yeloyev v. Ukraine), п. 54).
107. Стосовно доводу Уряду про те, що заявник мав змогу оскаржити рішення щодо тримання під вартою, Суд зауважує, що цей аргумент уже було розглянуто при вирішенні питання щодо прийнятності цієї частини заяви (див. пункти 91–92 вище).
108. За цих обставин Суд визнає, що всупереч вимогам пункту
4 статті 5 Конвенції національні суди не дослідили обставини або
конкретні міркування, які виправдовували б його продовжуване
тримання під вартою після першого судового розгляду 14 вересня
2001 року питання законності його затримання (див. рішення від
27 листопада 2008 року у справі «Свершов проти України» (Svershov v.
Ukraine), заява № 35231/02, пп. 71–72, і згадане вище рішення у справі
«Сергій Волосюк проти України» (Sergey Volosyuk v. Ukraine), п. 54).
На підставі викладеного в пунктах 105 і 106 вище Суд далі визнає,
що загалом національне законодавство не передбачає процедури
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судового розгляду питання законності продовжуваного тримання
під вартою після закінчення досудового слідства, яка б задовольняла вимоги пункту 4 статті 5 Конвенції.
109. Беручи до уваги зазначені вище висновки, Суд не вбачає за
необхідне визначати, чи суперечили вимозі адекватного судового
реагування за цим самим положенням Конвенції ненадання органами влади заявникові копій певних процесуальних рішень, які inter
alia стосувалися тримання його під вартою, і відмова Таращанського районного суду в розгляді клопотання заявника про звільнення
з-під варти від 22 січня 2002 року на підставі того, що він вже розглядав це питання раніше.
110. Отже, було порушено пункт 4 статті 5 Конвенції.
V. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 ТА ПІДПУНКТУ «С»
ПУНКТУ 3 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
111. Заявник скаржився, що під час провадження в кримінальній справі було порушено його право на захист. Зокрема, він стверджував, що призначений через адвокатське об’єднання захисник був
неспроможний ефективно надавати йому допомогу, оскільки його
призначили лише за кілька днів до закінчення додаткового слідства
в жовтні 2004 року, під час якого заявникові пред’явили нове обвинувачення. Заявник посилався на пункт 1 і підпункт «с» пункту 3
статті 6 Конвенції, у відповідній частині яких зазначено:
«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... [судом]..., який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого
проти нього кримінального обвинувачення. ...
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя...»
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112. Уряд доводив, що порушення статті 6 Конвенції не було,
оскільки протягом усього провадження захисником заявника була
його мати і що це положення Конвенції не вимагало, щоб інтереси
заявника представляв фахівець у галузі права. За твердженням Уряду, навіть якщо припустити, що на етапі досудового слідства у справі
заявник не мав належного представника, призначений через адвокатське об’єднання захисник надавав йому допомогу протягом всього судового розгляду. Цей захисник мав змогу заявити в суді першої
інстанції скарги стосовно будь-яких порушень, які мали місце під
час досудового слідства.
113. Суд не бачить необхідності в детальному розгляді наведених
вище доводів Уряду, оскільки вважає скаргу за пунктом 1 і підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції необґрунтованою з причин, наведених нижче.
114. Зокрема, Суд вважає, що скарга заявника стосується періоду, протягом якого у вересні —листопаді 2004 року у справі тривало
додаткове досудове слідство. За результатами додаткового слідства
кваліфікацію дій заявника було змінено і йому пред’явили нові обвинувачення в тяжких злочинах, за один з яких передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Коли заявникові було
пред’явлено нове обвинувачення, для участі в його справі через адвокатське об’єднання було призначено захисника, як цього вимагає
стаття 45 Кримінально-процесуального кодексу (див. пункти 27 і 55
вище). Цей захисник продовжував представляти заявника до закінчення судового розгляду.
115. Суд також зазначає, що національний суд почав судовий
розгляд у справі заявника через шість тижнів після закінчення додаткового досудового слідства. Заявник не стверджував про те, що
протягом зазначеного періоду він або його захисник не мали доступу
до матеріалів справи, що органи влади перешкоджали йому спілкуватись із захисником або якимось іншим чином обмежували можливість заявника отримати пораду та допомогу захисника при підготовці свого захисту.
116. Твердження заявника про те, що призначений захисник не
надавав йому допомоги, не є детальними і належно обґрунтованими. Навіть якщо припустити, що, як це стверджує заявник, захисник не з’явився на попередній розгляд справи 2 грудня 2004 року
і не надавав йому допомогу для підготовки касаційної скарги, це
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за даних обставин справи не порушує питання за підпунктом «с»
пункту 3 статті 6 Конвенції. Зокрема, заявник не уточнив, чи припинив захисник представляти його після судового розгляду чи
просто не виконував своїх обов’язків. Крім того, заявник стверджував, що він не мав можливості найняти нового захисника для участі
в подальшому провадженні. У будь-якому разі Суд повторює, що
на державу не можна покладати відповідальність за кожен недолік
в діяльності захисника, призначеного для участі у справі для цілей
надання юридичної допомоги (див. рішення від 19 грудня 1989 року у справі «Камасінські проти Австрії» (Kamasinski v. Austria), п. 65,
Series А, № 168).
117. За цих обставин Суд вважає, що скарга заявника не містить
ознак порушення його прав за пунктом 1 і підпунктом «с» пункту 3
статті 6 Конвенції і має бути відхилена відповідно до пунктів 3 і 4
статті 35 Конвенції як явно необґрунтована.
VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
118. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

119. Заявник вимагав 1 021 596 євро відшкодування матеріальної
шкоди, що включали втрату заробітку за період до його затримання
у вересні 2001 року, протягом якого держава не забезпечила його роботою, та за період з 12 вересня 2001 року, протягом якого він перебував під вартою. Крім того, вказана сума включала медичні витрати,
витрати на санітарно-гігієнічні засоби та продукти, які він поніс, як
стверджується, в зв’язку з неприйнятними умовами тримання його
під вартою.
120. Заявник також вимагав 670 000 євро відшкодування моральної шкоди, завданої стверджуваним безпідставним засудженням його судом у 1998 році, відмовою Уповноваженого Верховної
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Ради з прав людини розглянути його скарги щодо засудження
в 1998 році, тим, що органи влади не забезпечили його роботою,
стверджуваним незаконним затриманням у вересні 2001 року
та подальшим триманням під вартою, а також умовами такого
тримання.
121. Уряд вважав, що заявлені суми відшкодування надмірні,
частково не мають стосунку до питань, порушених у цій справі,
і в певній мірі необґрунтовані. Він також доводив, що переривання соціальних зв’язків, включно із втратою можливості працювати
й заробляти гроші, було невід’ємним елементом ув’язнення заявника. Уряд звертався з тим, щоб Суд у будь-якому випадку, якщо буде
встановлено порушення Конвенції у цій справі, присудив суму відшкодування, керуючись принципом справедливості.
122. Суд зазначає, заявлена матеріальна і моральна шкода прямо не стосується констатованих Судом у цій справі порушень пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції (див. пункти 83, 108 і 110 вище). Однак, вимоги заявника про відшкодування моральної шкоди явно
свідчать про те, що заявник мав страждати від стресу та відчаю у
зв’язку з тривалістю його досудового ув’язнення та відсутністю судового розгляду питання законності тримання під вартою. Керуючись принципом справедливості, Суд присуджує йому відшкодування моральної шкоди у розмірі 2600 євро.
B. Судові та інші витрати

123. Заявник вимагав 1000 євро компенсації судових та інших
витрат, пов’язаних із провадженням у національних судах, і 2000 євро компенсації витрат, пов’язаних із розглядом справи в Суді.
124. Уряд зазначив, що ці вимоги необґрунтовані.
125. Суд зазначає, що заявник не надав документів на підтвердження своїх вимог. Тому Суд відхиляє їх як необґрунтовані.
C. Пеня

126. Суд вважає, що пеня в разі несвоєчасної виплати має визначатися на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку плюс три відсоткові пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги заявника за пунктами 3 і 4 статті 5 Конвенції
прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 3
статті 5 Конвенції.
3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 4
статті 5 Конвенції.
4. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним, держава-відповідач повинна виплатити заявникові
2600 (дві тисячі шістсот) євро відшкодування моральної шкоди, які мають бути конвертовані у національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу, плюс
будь-який податок, який може бути стягнуто з цих сум;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного
розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 28 жовтня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

П. Лоренцен
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ОСИПЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 4634/04)
Рішення
Страсбург
9 листопада 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
9 лютого 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Осипенко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
пані Р. Ягер,
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п. Р. Марусте,
пані І. Берро-Лефевр,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 5 жовтня 2010 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 4634/04), яку 13 січня 2004 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянин України Ярослав Осипенко (далі — заявник).
2. Заявника представляв пан Денис Осипенко, юрист, що практикує в м. Кривому Розі. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев.
3. Заявник стверджував, зокрема, що з 25 до 28 січня 2002 року
його незаконно позбавили волі та що загальна тривалість його попереднього ув’язнення була надмірною.
4. 31 березня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Також було вирішено розглядати питання щодо суті
та прийнятності заяви одночасно (пункт 1 статті 29 Конвенції).

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник, 1983 року народження, проживає у м. Слов’янську.
6. 1 січня 2002 року заявник разом з кількома своїми друзями,
серед яких був пан К., святкував Новий рік на вечірці у кафе «Тор»
у м. Слов’янську. Приблизно о 3 годині ночі пан К. почав сварку з іншим відвідувачем кафе — паном П. Сварка перетворилася на велику
бійку, в якій заявник взяв участь на боці пана К.
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7. 14 січня 2002 року Слов’янський міський відділ УМВС України
в Донецькій області порушив у зв’язку з цією бійкою кримінальну
справу за фактом хуліганства.
8. Увечері 24 січня 2002 року на заявника та пана К. напали невідомі особи. Внаслідок нападу заявник зазнав тілесних ушкоджень,
а пан К. помер.
9. 25 січня 2002 року о 2 год. 30 хв. ночі працівники міліції, яким
стало відомо про нічний напад на заявника та пана К., прийшли до
заявника додому та доправили його до місцевого відділу міліції для
допиту як свідка загибелі пана К. За інформацією Уряду, заявник
добровільно погодився їхати до відділу міліції і жодного тиску на
нього працівники міліції не чинили. Проте за твердженням заявника працівники міліції примусили його їхати до відділу міліції, незважаючи на ушкодження, які явно спричиняли йому страждання.
10. Після прибуття заявника до відділу міліції його допитали
про обставини смерті пана К. Допит тривав, хоч і з кількома перервами, до 13 години того самого дня.
11. Об 11 годині того дня працівники міліції, знаючи, що вночі 1
січня 2002 року заявник був присутній у кафе «Тор», вирішили також
допитати його як свідка бійки, яка сталася там тієї ночі. Щодо цієї
події заявника допитували до 19 години.
12. З 19 до 21 години міліція також допитувала пана П. та інших
потерпілих у бійці, які під час очної ставки із заявником вказали на
нього як на одного з тих, хто завдав їм тілесні ушкодження.
13. О 21 год. 30 хв. того ж дня слідчий, керуючись статтями 106
і 115 Кримінально-процесуального кодексу України (див. пункт 33
нижче), склав протокол затримання заявника як підозрюваного
в хуліганстві, вчиненому у кафе «Тор».
14. 26 січня 2002 року міліцією було порушено кримінальну
справу у зв’язку зі смертю пана К.
15. 28 січня 2002 року заявника було притягнуто як обвинуваченого у справі про хуліганство, вчинене в кафе «Тор», і він постав перед Слов’янським міським судом Донецької області (далі — міський
суд). Міський суд, керуючись статтею 165-2 Кримінально-процесуального кодексу України, продовжив строк затримання заявника як
тимчасового запобіжного заходу до 31 січня 2002 року. Суд зазначив,
що матеріали справи не містять достатніх даних про особу заявника
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і, зокрема, інформації, яка б свідчила про існування у нього наміру
переховуватися від суду.
16. 31 січня 2002 року міський суд виніс постанову про обрання заявникові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Суд взяв до уваги відомості про особу заявника, обставини, за яких
було вчинено злочин, те, що заявникові пред’явлено обвинувачення
у вчиненні тяжкого злочину, а також необхідність забезпечити виконання процесуальних рішень.
17. 26 квітня 2002 року після завершення розслідування справу
було направлено до міського суду для вирішення питання про віддання заявника до суду.
18. 11 травня 2002 року міський суд виніс постанову про призначення судового розгляду справи заявника. Суд також залишив без
змін обраний заявникові запобіжний захід, не навівши жодних підстав для цього.
19. 12 серпня 2002 року міський суд постановив залишити обраний заявникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. При цьому суд не навів жодних конкретних підстав для такого
рішення.
20. 4 квітня 2003 року заявник звернувся до міського суду із
заявою, в якій стверджував, що 25 січня 2002 року його незаконно
доправили до відділу міліції і незаконно тримали там до 28 січня
2002 року, незважаючи на його тілесні ушкодження та відсутність
медичної допомоги. Він також стверджував, що подальше тримання
його під вартою було незаконним.
21. 22 травня 2003 року заступник Голови міського суду відповів
заявникові, повідомивши його, що вже запізно оскаржувати законність затримання, яке мало місце з 25 по 28 січня 2002 року, оскільки
справа перебуває на стадії судового розгляду. Він також повідомив,
що заява від 4 квітня 2003 року розглядатиметься як звичайне клопотання, подане стороною у справі, а отже, його може бути розглянуто лише під час судового засідання в його кримінальній справі.
Він повідомив заявника про те, що заяву буде розглянуто 26 червня
2003 року.
22. Згодом суддя, у провадженні якого перебувала кримінальна
справа заявника, підтвердив заявникові, що його заява від 4 квітня
2003 року про перевірку законності затримання розглядатиметься
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26 червня 2003 року під час судового засідання в його кримінальній
справі.
23. 26 червня 2003 року міський суд, посилаючись на тяжкість
пред’явлених заявникові обвинувачень, установив, що заявник
тримається під вартою на законних підставах і що немає причин
змінювати обраний йому запобіжний захід. Засідання відбувалось
у присутності захисника. У своїй постанові міський суд не розглядав
питання про затримання заявника.
24. 4 листопада 2003 року міський суд розглянув клопотання заявника про зміну запобіжного заходу та відмовив у його задоволенні, зазначивши, що подальше тримання заявника під вартою зумовлене тяжкістю пред’явлених йому обвинувачень.
25. У невстановлену дату заявник звернувся до прокуратури м. Слов’янська із заявою про порушення кримінальної справи
стосовно працівників міліції у зв’язку з його незаконним затри
манням.
26. 26 березня 2004 року заступник прокурора відмовив у порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції. Він встановив,
що 25 січня 2002 року заявник добровільно погодився прибути до
відділу міліції для допиту стосовно смерті пана К. Заступник прокурора також зазначив, що пізніше заявника допитали як свідка бійки
в кафе «Тор». Зокрема, о 15 годині того ж дня заявника доправили до
працівника міліції Д. Із 15 до 19 години він допитував заявника, і при
цьому «підтвердилася вина заявника в бійці». Пізніше заявника було
затримано, оскільки було достатньо доказів щодо його причетності
до вчинення вищезгаданого злочину. Отже, заступник прокурора
дійшов висновку про відсутність складу злочину в діях працівників
міліції. Формально заявник не подав скарги на постанову прокурора
від 26 березня 2004 року.
27. У подальшому міський суд повідомив заявника, що питання
законності його затримання розглядатиметься під час судового засідання в його кримінальній справі.
28. 24 травня 2004 року міський суд розглянув ще одне клопотання заявника про зміну запобіжного заходу та встановив, що
тримання заявника під вартою виправдане з огляду на тяжкість
пред’явлених йому обвинувачень. Тому суд постановив залишити
обраний запобіжний захід без змін.
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29. 7 червня 2004 року міський суд визнав заявника винним
у хуліганстві та призначив йому покарання у вигляді позбавлення
волі строком на чотири роки, але на підставі Закону України «Про
амністію» звільнив його від відбування покарання. Суд також зазначив, що затримання заявника було законним, і не встановив будь
яких порушень у діях працівників міліції. Міський суд постановив
негайно звільнити заявника з-під варти.
30. Листами від 16 липня і 4 серпня 2004 року міський суд повідомляв заявника про те, що питання перевірки законності його затримання вирішено вироком від 7 червня 2004 року.
31. 11 лютого апеляційний суд Донецької області, а 27 жовтня
2005 року Верховний Суд України визнали вирок від 7 червня 2004
року обґрунтованим і залишили його без змін.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Конституція України від 28 червня 1996 року

32. У відповідній частині статті 29 Конституції зазначено:
«...У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена
судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого
рішення суду про тримання під вартою....

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити
в суді своє затримання. ...».
В. Кримінально-процесуальний кодекс від 28 грудня 1960 року
(в редакції, чинній на час подій у справі)

33. Відповідні положення Кодексу передбачають таке:
Стаття 70. Обов’язки свідка
«Особа, викликана органом дізнання, слідчим, прокурором або судом як свідок, зобов’язана з’явитися в зазначені місце і час і дати
правдиві показання про відомі їй обставини в справі.
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Якщо свідок не з’явиться без поважних причин, орган дізнання, слідчий, прокурор або суд мають право застосувати привід через органи
внутрішніх справ в порядку, передбаченому статтями135 і 136 цього
Кодексу. ...».

Стаття 97. Обов’язковість прийняття заяв і повідомлень
про злочини і порядок їх розгляду
«...Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин
до порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором,
слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом
відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або
витребування необхідних документів.
Заява або повідомлення про злочини до порушення кримінальної
справи можуть бути перевірені шляхом проведення оперативнорозшукової діяльності. ...».

Стаття 106. Затримання органом дізнання
підозрюваного у вчиненні злочину
«Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні
злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, лише при наявності однієї з таких підстав:
1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо
після його вчинення;
2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану
особу, що саме вона вчинила злочин;
3) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його
житлі буде виявлено явні сліди злочину.
При наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу
у вчиненні злочину, її може бути затримано лише в тому разі, коли
ця особа намагалася втекти, або коли вона не має постійного місця
проживання, або коли не встановлено особи підозрюваного.
Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні
злочину, орган дізнання зобов’язаний скласти протокол із зазначенням підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання,
пояснень затриманого, часу складання протоколу про роз’яснення
підозрюваному в порядку, передбаченому частиною другою статті 21 цього Кодексу, права мати побачення із захисником з момен-
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ту затримання. Протокол підписується особою, яка його склала,
і затриманим.
Копія протоколу з переліком прав та обов’язків негайно вручається затриманому і направляється прокурору. На вимогу прокурора йому також надсилаються матеріали, що стали підставою для
затримання. ...
Протягом сімдесяти двох годин після затримання орган дізнання:
1) звільняє затриманого — якщо не підтвердилась підозра у вчиненні злочину, вичерпався встановлений законом строк затримання
або затримання було здійснено з порушенням вимог, передбачених частинами першою і другою цієї статті;
2) звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжний захід, не
зв’язаний з триманням під вартою;
3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
У разі оскарження затримання до суду скарга затриманого негайно надсилається начальником місця досудового ув’язнення до суду.
Скарга розглядається суддею одночасно з поданням органу дізнання
про обрання запобіжного заходу. Якщо скарга надійшла після обрання запобіжного заходу, вона розглядається суддею протягом трьох
діб з часу надходження. Якщо подання не надійшло або коли скарга надійшла після закінчення сімдесятидвогодинного строку після
затримання, скарга на затримання розглядається суддею протягом
п’яти діб з часу надходження.
Скарга розглядається з додержанням вимог, передбачених статтею
165-2 цього Кодексу. За результатами розгляду суддя виносить постанову про законність затримання чи про задоволення скарги і визнання затримання незаконним.
На постанову судді протягом семи діб з дня її винесення може бути
подана апеляція прокурором, особою, щодо якої прийнято рішення,
або її захисником чи законним представником. Подача апеляції не
зупиняє виконання постанови суду.
Затримання підозрюваного у вчиненні злочину не може тривати
більше сімдесяти двох годин.
Якщо у встановлений законом строк затримання постанова судді
про застосування до затриманої особи запобіжного заходу у вигляді
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взяття під варту або постанова про звільнення затриманого не
надійшла до установи для досудового ув’язнення, начальник місця
досудового ув’язнення звільняє цю особу, про що складає протокол
і направляє повідомлення про це посадовій особі чи органу, який
здійснював затримання».

Стаття 113. Початок провадження досудового слідства
«Досудове слідство провадиться лише після порушення кримінальної справи і в порядку, встановленому цим Кодексом. ...».

Стаття 115. Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину
«Слідчий вправі затримати і допитати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за підставами і в порядку, передбаченими статтями 106,
1061 і 107 цього Кодексу...».

Стаття 135. Обов’язковість явки обвинуваченого
«...Поважними причинами неявки обвинуваченого до слідчого
в призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання повістки,
хвороба та інші обставини, які фактично позбавляють його можливості своєчасно з’явитися до слідчого».

Стаття 136. Привід обвинуваченого
«Привід обвинуваченого здійснюється органами внутрішніх справ
за мотивованою постановою слідчого. Привід обвинуваченого, крім
виняткових випадків, здійснюється удень.
Привід обвинуваченого без досудового виклику може бути застосований тільки в тих випадках, коли обвинувачений ухиляється від
слідства або не має постійного місця проживання.
Постанова про привід оголошується обвинуваченому перед її виконанням».

Стаття 148. Мета і підстави застосовування запобіжних заходів
«Запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухилитися
від дізнання, слідства або суду, перешкодити встановленню істини
у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також
для забезпечення виконання процесуальних рішень.
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Запобіжні заходи застосовуються за наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі
або продовжувати злочинну діяльність. ...».

Стаття 149. Запобіжні заходи
«Запобіжними заходами є:
1) підписка про невиїзд;
2) особиста порука;
3) порука громадської організації або трудового колективу;
3-1) застава;
4) взяття під варту;
5) нагляд командування військової частини.
Тимчасовим запобіжним заходом є затримання підозрюваного, яке
застосовується з підстав і в порядку, передбачених статтями 106, 115,
1652 цього Кодексу».

Стаття 1652. Порядок обрання запобіжного заходу
«На стадії досудового розслідування справи запобіжний захід, не
пов’язаний з триманням під вартою, обирає орган дізнання, слідчий,
прокурор.
Якщо орган дізнання, слідчий вважає, що є підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, він вносить за
згодою прокурора подання до суду. Таке ж подання вправі внести
прокурор. При вирішенні цього питання прокурор зобов’язаний ознайомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під
варту, перевірити законність одержання доказів, їх достатність для
обвинувачення.
Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання підозрюваного чи обвинуваченого.
Якщо в поданні ставиться питання про взяття під варту особи, яка
перебуває на волі, суддя вправі своєю постановою дати дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого і доставку його в суд під
вартою. Затримання в цьому випадку не може продовжуватися більше сімдесяти двох годин; а в разі коли особа перебуває за межами
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населеного пункту, в якому діє суд,— не більше сорока восьми годин
з моменту доставки затриманого в цей населений пункт.
Після одержання подання суддя вивчає матеріали кримінальної
справи, представлені органами дізнання, слідчим, прокурором, допитує підозрюваного чи обвинуваченого, а при необхідності бере
пояснення в особи, у провадженні якої перебуває справа, вислуховує думку прокурора, захисника, якщо він з’явився, і виносить
постанову:
1) про відмову в обранні запобіжного заходу [у вигляді взяття під
варту], якщо для його обрання немає підстав;
2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, суд вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіжний
захід, не пов’язаний із триманням під вартою.
На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підозрюваним, обвинуваченим, його захисником чи законним представником
протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція.
Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді.
Якщо для обрання затриманому запобіжного заходу необхідно додатково вивчити дані про особу затриманого чи з’ясувати інші обставини, які мають значення для прийняття рішення з цього питання,
то суддя вправі продовжити затримання до десяти, а за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого — до п’ятнадцяти діб. ... У разі,
коли така необхідність виникне при вирішенні цього питання щодо
особи, яка не затримувалася, суддя вправі відкласти його розгляд на
строк до десяти діб і вжити заходів, спроможних забезпечити на цей
період її належну поведінку або своєю постановою затримати підозрюваного, обвинуваченого на цей строк».

Стаття 166. Порядок виклику свідка для допиту
«Свідок викликається до слідчого повісткою, яка вручається під розписку свідкові, а в разі його тимчасової відсутності — кому-небудь
з дорослих членів його сім’ї. ... Свідок може бути викликаний також
телеграмою або телефонограмою. ...»
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C. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
від 18 лютого 1992 року
(у редакції, чинній на час подій у справі)

34. Згідно зі статтею 6 Закону підставою для проведення оперативно-розшукової діяльності є, зокрема, наявність достатньої
інформації, одержаної в установленому законом порядку, яка потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про злочини, що готуються або вже вчинені.
35. Стаття 8 Закону передбачає, зокрема, що за наявності підстав
для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності відповідним підрозділам надається право опитувати осіб за їхньою згодою.
D. Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 року

36. Стаття 11 Закону передбачає, що для виконання покладених
на неї обов’язків міліції надається, зокрема, право викликати громадян у зв’язку з кримінальними та іншими справами, які перебувають в її провадженні; проводити дізнання у кримінальних справах відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
37. Заявник скаржився, що з 25 по 28 січня 2002 року він був
незаконно позбавлений свободи. Він посилався на пункт 1 статті 5
Конвенції, який у відповідній частині передбачає таке:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
...
b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого
обов’язку, встановленого законом;
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c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення...».
А. Прийнятність

38. Уряд доводив, що заявник не вичерпав національних засобів юридичного захисту у зв’язку зі своєю скаргою, оскільки він
не оскаржив постанову від 26 березня 2004 року про відмову в порушенні кримінальної справи до прокуратури вищого рівня і судів.
39. Заявник із цим не погодився.
40. Суд зазначає, що заявник звертався з цією скаргою одночасно до прокуратури і до міського суду. Після відмови прокуратури
порушити кримінальну справу міський суд повідомив заявника, що
розгляне цю скаргу під час засідання в кримінальній справі заявника. Згодом ця скарга справді була розглянута по суті міським судом.
41. Відповідно Суд вважає, що заявник обґрунтовано покладався на процедуру, на яку прямо вказували національні органи, і тому
не бачив необхідності вдаватися до інших засобів, включно з тим,
про який ідеться в запереченні Уряду. За цих обставин Суд відхиляє
заперечення Уряду.
42. Суд також вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у
розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути
визнана прийнятною.
В. Суть

1. Доводи сторін
43. Заявник стверджував, що 25 січня 2002 року його примусили прибути до відділу міліції, де незаконно тримали до 28 січня
2002 року. Він стверджував, що строк затримання його як підозрюваного слід обчислювати з 2 год. 30 хв. ночі 25 січня 2002 року. Оскільки судове засідання, в якому суд санкціонував його затримання,
було проведено протягом робочого дня 28 січня 2002 року, затримання заявника без відповідної судової постанови тривало більше
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сімдесяти двох годин, на порушення національного законодавства і,
відповідно, пункту 1 статті 5 Конвенції.
44. Уряд доводив, що о 2 год. 30 хв. 25 січня 2002 року працівники міліції запросили заявника піти з ними до відділу міліції для надання показань стосовно смерті пана К. Заявник погодився прибути
до відділу міліції, і з цією метою працівники міліції не чинили на
нього будь-якого тиску.
45. Уряд також стверджував, що затримання заявника як підозрюваного тривало з 9 год. 30 хв. 25 січня 2005 року, оскільки лише на
той час були підстави обґрунтовано підозрювати заявника у вчиненні злочину, та було складено протокол затримання. Отже, тривалість
затримання заявника як підозрюваного без відповідної судової по
станови не перевищила сімдесяти двох годин, як і вимагає національне законодавство.

2. Оцінка Суду
а. Період з 2 год. 30 хв. до 15 години 25 січня 2002 року
і) Чи мало місце позбавлення волі
46. Згідно з практикою Суду для того, щоб визначити, чи мало
місце позбавлення волі, потрібно спочатку оцінити конкретну ситуацію особи, про яку йдеться, та взяти до уваги сукупність усіх обставин конкретної справи, а саме — вид, тривалість, наслідки та спосіб
застосування заходу, про який ідеться (див. рішення від 6 листопада
1980 року у справі «Ґуццарді проти Італії» (Guzzardi v. Italy), Series А,
№ 39, с. 33, п. 92). Суд має за зовнішніми ознаками роздивитися реальну ситуацію, про яку йдеться у скарзі, і зосередитися на ній (див.
рішення від 24 червня 1982 року у справі «Ван Дрооґенбрук проти
Бельгії» (Van Droogenbroeck v. Belgium), Series A, № 50, с. 20, п. 38).
47. Хоча можливість застосування пункту 1 статті 5 Конвенції
до ситуацій з позбавленням волі на дуже короткий строк не виключається, це положення, як показує практика конвенційних органів,
вважається незастосовним у випадках, коли перебування заявників
у міліції триває лише кілька годин і не перевищує часу, абсолютно
необхідного для виконання певних формальностей (див. рішення від
24 червня 2008 року у справі «Фока проти Туреччини» (Foka v. Turkey),
заява № 28940/95, п. 75, з подальшими посиланнями).
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48. Право на свободу є, з точки зору Конвенції, надто важливим
у «демократичному суспільстві», щоб допускати втрату особою можливості користуватися захистом Конвенції лише з тієї причини, що
вона сама дозволить відповідним органам затримати себе. Затримання може становити порушення статті 5 Конвенції, навіть якщо
відповідна особа погодилася на те, щоб її затримали (див. рішення
у справі «Де Вільде, Оомсі Версип проти Бельгії» (De Wilde, Ooms and
Versypv. Belgium) від 18 червня 1971 року, п. 65, Series А, № 12).
49. У цій справі сторони не оспорюють те, чи заявник прибув до
відділу міліції добровільно чи внаслідок примусу з боку працівників
міліції. Втім Суд не досліджуватиме цього питання, оскільки залишається фактом те, що протягом періоду, про який ідеться, заявника тримали у відділі міліції, і працівники міліції проводили допити
та інші процесуальні дії стосовно подій, до яких був причетний заявник. Уряд не стверджував, що у зазначений період заявник, якби
захотів, міг вільно залишити відділ міліції, та таке припущення було б нереальним. Беручи до уваги всі обставини справи, Суд вважає,
що перебування заявника у відділі міліції протягом зазначеного
періоду de facto становило позбавлення волі (див., mutatis mutandis,
рішення від 9 червня 2005 року у справі «І. І. проти Болгарії» (I. I. v.
Bulgaria), заява № 44082/98, п. 87).
іі) Дотримання пункту 1 статті 5 Конвенції
50. Пункт 1 статті 5 Конвенції вимагає, передусім, щоб позбавлення волі було «законним», що включає умову дотримання «процедури, встановленої законом». У цьому Конвенція, головним чином,
відсилає до національного законодавства та встановлює зобов’язан
ня забезпечувати дотримання матеріально-правових та процесуальних норм законодавства, але, на додаток до цього, вона також
вимагає, аби при будь-якому позбавленні волі забезпечувалася мета
статті 5 Конвенції, а саме — захист осіб від свавілля (див. рішення від
10 червня 1996 року у справі «Бенем проти Сполученого Королівства»
(Benham v. the United Kingdom), п. 40, Reports of Judgments and Decisions
1996-III). Перелік винятків із права на свободу, наведений у пункті 1 статті 5 Конвенції, є вичерпним, і лише вузьке тлумачення цих
винятків відповідає меті цього положення, а саме — недопущенню
свавільного позбавлення волі (див. рішення від 1 липня 1997 року
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у справі «Джулія Манцоні проти Італії» (Giulia Manzoni v. Italy), Reports
of Judgments and Decisions 1997-IV).
Чи можна вважати позбавлення заявника волі правомірним
з точки зору підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції
51. Суд має передусім визначити, чи можна вважати позбавлення заявника волі протягом вищезазначеного проміжку часу правомірним з точки зору підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції.
52. Суд зазначає, що сторони не погоджуються щодо того, яким
був статус заявника в зазначений період. Заявник доводив, що його
вважали підозрюваним, тоді як Уряд стверджував, що заявник тоді
ще не набув цього статусу.
53. Суд зазначає, що протягом зазначеного періоду заявник не
мав офіційного статусу підозрюваного. Проте залишається питання,
чи поводилися із заявником de facto як з підозрюваним.
54. Є певні свідчення того, що національні органи почали поводитися із заявником як з підозрюваним після 15 години 25 січня
2005 року (див. пункт 26 вище), але доказів того, що вони вважали
його підозрюваним раніше, немає. До того ж, працівникам міліції
було відомо, що заявник і пан К. були друзями, і це, разом з тим фактом, що на них обох напали невідомі особи, дає змогу припускати,
що спочатку заявника справді розглядали як свідка.
55. Відповідно Суд погоджується з аргументом Уряду з цього
приводу та визнає, що з 2 год. 30 хв. і принаймні до 15 години 25 січня 2005 року заявника не вважали підозрюваним. Отже, позбавлення заявника волі протягом зазначеного періоду не могло підпадати
під дію підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції.
Чи можна вважати позбавлення заявника волі правомірним
з точки зору підпункту «b» пункту 1 статті 5 Конвенції
56. Далі Суд зауважує, що позбавлення заявника волі може
також потенційно підпадати під дію підпункту «b» пункту 1 статті 5 Конвенції (див., наприклад, рішення від 22 травня 2008 року
у справі «Ілля Стефанов проти Болгарії» (Iliya Stefanov v. Bulgaria), заява № 65755/01, п. 74).
57. Суд нагадує, що згідно з підпунктом «b» пункту 1 статті 5 Конвенції затримання особи дозволяється лише «для забезпечення виконання обов’язку, встановленого законом». Це означає, що принаймні
має існувати якийсь невиконаний обов’язок, покладений на відповід-
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ну особу, і що затримання цієї особи має служити меті забезпечення
виконання такого обов’язку та не повинно мати карального характеру. Одразу після того, як відповідний обов’язок виконано, підстава
для затримання, передбачена підпунктом «b» пункту 1 статті 5 Конвенції, припиняє своє існування. Крім того, необхідно забезпечувати
баланс між важливими для демократичного суспільства інтересами
забезпечення негайного виконання відповідного обов’язку та забезпечення права на свободу (див. рішення від 3 грудня 2002 року у справі
«Новицька проти Польщі» (Nowicka v. Poland), заява № 30218/96, пп. 60
і 61). Важливими чинниками забезпечення такого балансу є характер
і мета обов’язку, затримана особа, конкретні обставини, які призвели до її затримання, і тривалість затримання (див. рішення у справах «Василева проти Данії» (Vasileva v. Denmark), заява № 52792/99,
пп. 37 і 38, від 25 вересня 2003 року, та «Еппле проти Німеччини»
(Epple v. Germany), заява № 77909/01, п. 37, від 24 березня 2005 року).
58. Суд зазначає, що протягом періоду, який розглядається, заявника тримали у відділі міліції виключно задля двох цілей: для допиту
у зв’язку зі смертю пана К. і для допиту у зв’язку з бійкою в кафе «Тор».
— Щодо допиту у зв’язку зі смертю пана К.
59. Стосовно того, що заявника тримали у відділі міліції з метою
допиту у зв’язку зі смертю пана К., Суд зауважує, що за статтею 70
Кримінально-процесуального кодексу України свідок зобов’язаний
дати показання. Але згідно зі статтею 113 Кримінально-процесуального кодексу України такі слідчі дії, як допит свідка, здійснюються
лише після порушення відповідної кримінальної справи. У зв’язку
з цим Суд зазначає, що кримінальну справу за фактом смерті пана К.
було порушено 26 січня 2002 року (див. пункт 14 вище). Отже, 25 січня 2002 року заявник не був зобов’язаний давати показання як свідок
у зв’язку з цією подією. Видається, що заявник мав статус опитуваного за статтею 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», яка передбачає право, але не обов’язок, дати показання.
60. Отже, Суд доходить висновку, що ніякого «обов’язку, встановленого законом», про який ідеться в підпункті «b» пункту 1 статті 5 Конвенції, не існувало.
— Щодо допиту у зв’язку з бійкою у кафе «Тор»
61. Стосовно того, що перебування заявника у відділі міліції було зумовлене необхідністю допитати його у зв’язку з бійкою в кафе
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«Тор», Суд зазначає, що на той момент відповідну кримінальну справу було вже порушено (див. пункт 7 вище). Обов’язок заявника дати
показання в якості свідка може випливати зі статті 70 Кримінально-процесуального кодексу України. Однак згідно з цією статтею такий обов’язок виникає лише за умови, якщо особу належним чином
викликано. Порядок виклику свідків передбачається статтею 166
Кримінально-процесуального кодексу України, і ніщо не свідчить
про його застосування в цій справі. До того ж, згідно з частиною
другою статті 70 Кримінально-процесуального кодексу примусовий
привід свідка дозволяється лише після того, як свідок попередньо не
з’явився без поважних причин.
62. Отже, беручи до уваги ці вимоги національного закону, Суд
не переконаний у тому, що заявник мав законний обов’язок давати
показання в якості свідка у зв’язку з бійкою в кафе, та що його примусова явка з цією метою ґрунтувалася на вимогах національного
закону.
63. Крім того, Суд вважає, що позбавлення заявника волі в зазначений період не було пропорційним цілям підпункту «b» пункту
1 статті 5 Конвенції. Суд зазначає, що на момент затримання з дня
бійки в кафе минуло вже приблизно двадцять чотири дні, та ніщо не
свідчить про те, що в тій справі існувало якесь невідкладне питання,
пов’язане із заявником. Водночас на 11 годину 25 січня 2002 року заявник провів у відділі міліції понад вісім годин і при цьому не було
звернено жодної уваги на тривалість його перебування там і на його
фізичний стан, тоді як такий допит, найімовірніше, був недоречним
з огляду на нічний час та на очевидність того, що він потребував
медичної допомоги у зв’язку з нещодавніми травмами. Проігнорувавши ці чинники, державні органи не дотримались справедливого
балансу між потребою негайного допиту заявника та забезпеченням
права на свободу.
— Висновок
64. Виходячи з наведених вище міркувань, Суд констатує, що
позбавлення заявника волі в зазначений період не можна вважати
правомірним з точки зору підпункту «b» пункту 1 статті 5 Конвенції.
65. Суд також зазначає, що ніщо в матеріалах справи не свідчить
про можливу застосовність будь-якого іншого підпункту пункту 1
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статті 5 Конвенції. Отже, у зв’язку із затриманням протягом зазначеного періоду було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
b. Період з 15 години 25 січня 2002 року до винесення судом
постанови 28 січня 2002 року
66. На думку заявника, його було затримано як підозрюваного
починаючи з 2 год. 30 хв. 25 січня 2002 року. Виходячи з цього, він
стверджував, що загальна тривалість його затримання, здійснюваного за підозрою у вчиненні злочину без відповідної судової постанови, перевищила сімдесят дві години, у зв’язку з чим було порушено вимоги національного законодавства і, відповідно, пункт 1
статті 5 Конвенції.
67. Проте вище Суд дійшов висновку, що принаймні до 15 години
25 січня 2002 року заявника не вважали підозрюваним.
68. Навіть припускаючи, що затримання заявника як підозрюваного розпочалося одразу після 15 години 25 січня 2002 року, Суд,
оцінюючи цей період у контексті підпункту «с» пункту 1 статті 5
Конвенції, зауважує, що заявник не уточнив, коли саме було винесено судову постанову, яка санкціонувала його затримання як підозрюваного: до чи після 15 години 28 січня 2002 року. Тому Суд
не може визначити, чи було при затриманні заявника в цей період
дотримано передбачений національним законодавством семидесятидвогодинний строк. Суд також зазначає, що заявник не скаржився стосовно законності тримання його під вартою після винесення
судом постанови від 28 січня 2002 року. З огляду на ці обставини
Суд відхиляє відповідний довід заявника як необґрунтований.
За відсутності будь-яких інших доводів заявника Суд не вважає за
належне з власної ініціативи досліджувати інші можливі питання
за цим пунктом.
69. Отже, у зв’язку із затриманням у період з 15 години 25 січня
2002 року до винесення судом постанови 28 січня 2002 року порушення пункту 1 статті 5 Конвенції не було.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
70. Заявник скаржився, що тривалість тримання його під вартою до та під час судового розгляду була надмірною. Він посилався
на пункт 3 статті 5 Конвенції, який передбачає таке:
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«Кожному, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту «с» пункту 1 цієї статті ... має бути забезпечено розгляд
справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час
провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями
з’явитися на судове засідання».
А. Прийнятність

71. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути
визнана прийнятною.
В. Суть

72. Заявник наполягав, що злочин, у вчиненні якого йому
пред’явили обвинувачення, не був настільки тяжким, щоб цим можна було виправдовувати тривалість тримання його під вартою під
час розслідування і судового розгляду справи.
73. Уряд доводив, що тривалість тримання заявника під вартою
була розумною з огляду на тяжкість злочину, у вчиненні якого він
обвинувачувався, складність справи та велику кількість слідчих дій,
які необхідно було вчинити. Уряд також наполягав, що застосування
такого запобіжного заходу було зумовлене існуванням ризику можливого переховування заявника від правосуддя.
74. Суд має розглянути цю скаргу у світлі загальних принципів, які він встановив у своїй практиці (див. рішення у справах
«Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява
№ 54825/00, пп. 131 і 132, ECHR 2005-II (витяги), та «Сергій Волосюк
проти України» (Sergey Volosyuk v. Ukraine), заява № 1291/03, п. 38, від
12 березня 2009 року).
75. Суд передусім зауважує, що для цілей пункту 3 статті 5 Конвенції тримання заявника під вартою почалося 25 січня 2002 року,
тобто коли заявника затримали як підозрюваного у вчиненні злочину, і безперервно тривало до його звільнення міським судом 7 червня
2004 року (див., серед інших джерел, рішення від 2 жовтня 2007 року у справі «Пьотр Барановський проти Польщі» (Piotr Baranowski v.
Poland), заява № 39742/05, п. 45). Таким чином, загальна тривалість
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тримання заявника під вартою становила два роки, чотири місяці
та дванадцять днів.
76. Суд визнає можливим те, що тримання заявника під вартою
передусім було зумовлене існуванням обґрунтованої підозри в його
причетності до вчинення тяжкого злочину та необхідністю забезпечення належного проведення розслідування. Отже, посилання
у першій постанові міського суду на тяжкість обвинувачень та необхідність забезпечення виконання процесуальних рішень могло виправдовувати взяття заявника під варту.
77. Однак із плином часу така підстава неминуче ставала все
менш достатньою. Отже національні органи були зобов’язані детальніше проаналізувати особисту ситуацію заявника та наводити
конкретні підстави для тримання його під вартою.
78. Утім, у своїх подальших постановах міський суд або не посилався на будь-які підстави для тримання заявника під вартою, або
зазначав, що такий захід зумовлюється тяжкістю пред’явлених йому обвинувачень.
79. Суд вважає неприйнятним те, що міський суд вирішив за
можливе санкціонувати тримання заявника під вартою, не наводячи жодних підстав для таких рішень. Суд також зазначає, що, не
дослідивши відповідних конкретних фактів і вмотивовуючи деякі
постанови виключно тяжкістю обвинувачень, міський суд неодноразово продовжував тримання заявника під вартою на підставах,
які не можна вважати «достатніми». Крім того, у жодному зі своїх
рішень міський суд не посилається на ті чи інші конкретні обставини, щоб пояснити неможливість обрання альтернативних запобіжних заходів замість тримання під вартою, як цього вимагає пункт 3
статті 5 Конвенції.
80. Отже, Суд вважає, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
ІII. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 4 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
81. Заявник скаржився, що міський суд не розглянув належним
чином і без зволікання його заяву від 4 квітня 2003 року, якою він
оскаржив законність свого затримання, яке тривало з 25 по 28 січня
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2002 року, а також законність подальшого тримання його під вартою.
Він посилався на пункт 4 статті 5 Конвенції, який передбачає таке:
«4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання
під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без
зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення
про звільнення, якщо затримання є незаконним».
А. Прийнятність

82. Уряд доводив, що пункт 4 статті 5 Конвенції не може поширюватися на провадження, пов’язане з розглядом заяви від 4 квітня
2003 року, оскільки в цьому провадженні заявник порушував питання про своє затримання, тоді як на той момент він перебував
під вартою на інших підставах, а саме — на підставі постанови суду від 12 серпня 2002 року. Отже, в заяві від 4 квітня 2003 року не
порушувалося питання законності здійснюваного на той момент
тримання його під вартою, і, відповідно, пункт 4 статті 5 Конвенції
незастосовний.
83. Заявник не навів жодних конкретних аргументів.
84. Суд повторює, що пункт 4 статті 5 Конвенції стосується лише тих засобів юридичного захисту, які мають бути доступними для
особи під час її перебування під вартою, і таким чином надавати їй
можливість домогтися невідкладного судового перегляду законності
тримання під вартою, а за відповідних обставин — свого звільнення.
Цей пункт не стосується інших засобів юридичного захисту, які можуть служити меті судового контролю законності строків тримання
під вартою, що вже минули, включаючи, зокрема, короткочасні затримання (див. рішення у справі «Сливенко проти Латвії» (Slivenko v.
Latvia) [ВП], заява № 48321/99, п. 158, ECHR 2003-X).
85. Керуючись цією практикою, Суд визнає, що частина заяви
від 4 квітня 2003 року, в якій порушувалося питання позбавлення
заявника волі з 25 по 28 січня 2002 року, не підпадає під дію пункту
4 статті 5 Конвенції, оскільки на момент подання цієї заяви зазначений період уже закінчився.
86. Однак у заяві від 4 квітня 2003 року було також порушено
питання про законність подальшого тримання заявника під вартою
під час досудового слідства. Таким чином, щодо тієї частини заяви,
яка стосується питання законності здійснюваного на той момент
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тримання заявника під вартою, Суд вважає, що вона підпадає під
дію пункту 4 статті 5 Конвенції.
87. Водночас Суд зазначає, що 26 червня 2003 року це питання
було вирішене міським судом у присутності захисника заявника.
Враховуючи те, що заявник подав свій перший лист до Суду лише
13 січня 2004 року, Суд вважає, що заявник не дотримався вимоги
шестимісячного строку щодо цієї скарги (див. ухвали щодо прийнятності у справах «Христов проти Болгарії» (Hristov v. Bulgaria), заява
№ 35436/97, від 19 вересня 2000 року, та «Мелло проти Словаччини»
(Mello v. Slovakia), заява № 67030/01, від 21 червня 2005 року).
88. Отже, відповідно до пунктів 1, 3 і 4 статті 35 Конвенції ця
скарга має бути відхилена як неприйнятна.
IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
89. Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції, що провадження в його кримінальній справі було несправедливим, а його
тривалість — надмірною.
90. Розглянувши ці скарги, Суд, враховуючи всі наявні у нього
матеріали та у тій мірі, в якій оскаржувані питання належать до його
компетенції, доходить висновку, що вони не виявляють будь-яких
ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї. Тому відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції
Суд відхиляє ці скарги як явно необґрунтовані.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
91. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

92. Заявник вимагав 2967 євро відшкодування матеріальної
шкоди і 300 000 євро відшкодування моральної шкоди.
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93. Уряд вважав такі вимоги необґрунтованими.
94. Суд не бачить жодного причинно-наслідкового зв’язку між
констатованим порушенням і стверджуваною матеріальною шкодою, а тому відхиляє цю вимогу. Проте він присуджує заявникові
відшкодування моральної шкоди у розмірі 2500 євро.
B. Судові та інші витрати

95. Заявник не подав вимог за цим пунктом, тому Суд нічого не
присуджує.
C. Пеня

96. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з розміру
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Одноголосно оголошує скарги за пунктами 1 і 3 статті 5 прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Одноголосно постановляє, що було порушення пункту 1 статті
5 Конвенції у зв’язку з позбавленням заявника свободи з 2 год. 30 хв.
До 15 години 25 січня 2002 року.
3. Шістьма голосами проти одного постановляє, що не було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції щодо періоду з 15 години 25 січня 2002 року до винесення судом постанови 28 січня 2002 року.
4. Одноголосно постановляє, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
5. Одноголосно постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має виплатити заявникові 2500 (дві
тисячі п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди з урахуванням будь-якого податку, який може нараховуватись;
ця сума має бути конвертована в українські гривні за курсом
на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься
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простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
6. Одноголосно відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 9 листопада 2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту
Суду.
К. Вестердік
секретар

П. Лоренцен
голова

Відповідно до пункту 2 статті 45 Конвенції та пункту 2 правила 74 Регламенту Суду до цього рішення додається окрема думка
судді Калайджиєвої.
П. Л.,
К. В.

ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ КАЛАЙДЖИЄВОЇ
На жаль, я не можу приєднатися до висновків більшості стосовно загальної тривалості затримання заявника, яке здійснювалося
за підозрою у вчиненні злочину без відповідної судової постанови.
Заявник не мав захисника та не зміг уточнити, в який саме проміжок часу відбувалося це затримання, та/або кваліфікувати його за
статтею 5 Конвенції. Суд визнав це затримання як таке, що підпадає
під дію пункту 1 статті 5 Конвенції — у контексті мети та законності
позбавлення волі за національним законодавством — і обмежився
розглядом тривалості затримання без відповідної судової постанови лише в частині, що стосується періоду, який закінчився 25 січня
2002 року винесенням постанови міським судом. На мій погляд, питання про те, чи назвав заявник у своїх доводах точну годину (до чи
після 15 години 25 січня 2002 року) винесення першої постанови, видається таким, що не стосується фактичного строку затримання, яке
здійснювалося без відповідної судової постанови, оскільки того дня
міський суд не виносив будь-якого такого рішення.
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Відповідно до статті 1652 Кримінально-процесуального кодексу України міський суд не міг «обрати [заявникові] запобіжний захід»
і не лише визнав за «необхідне додатково вивчити відомості про [його] особу ... чи з’ясувати інші обставини, які мають значення для прийняття рішення з цього питання» (див. Розділ ІІ «Відповідне національне законодавство»), а й «доручив слідчому надати більше доказів
про можливість втечі заявника» (див. пункт 15 вище). Я спинюся не
на питанні безсторонності такої вказівки, а лише на тому факті,
що 25 січня 2002 року дію постанови, винесеної слідчим «о 21 год.
30 хв. того ж дня» (див. пункт 13), суд продовжив ще на три дні — до
31 січня 2002 року, коли уперше розглянув питання про необхідність
тримання заявника під вартою. Національний закон дозволяв продовжити затримання заявника, санкціонованого постановою слідчого, і внаслідок цього загальна тривалість позбавлення особистої
свободи без винесеного з цією метою судового рішення (proprio motu)
становила понад 6 діб. Я маю певні побоювання щодо відповідності
такої ситуації як підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції, який
стосується мети затримання, так і пункту 3 статті 5, щодо того, чи
заявник «негайно постав перед суддею чи іншою посадовою особою, якій
закон надає право здійснювати судову владу» для вирішення питання
щодо необхідності затримання.
Вважаю за потрібне висловити таку думку, оскільки для Суду
є важливим розглядати питання, які, з огляду на реформу національної системи кримінального судочинства, що триває, можуть
спричинити вжиття необхідних заходів для гармонізації національного законодавства з положеннями Конвенції.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «РУДЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 5797/05)
Рішення
Страсбург
25 листопада 2010 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Руденко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Р. Марусте, голова,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
а також п. С. Філліпс, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 2 листопада 2010 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена за заявою (№ 5797/05) проти України, поданою до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином України
паном Володимиром Дмитровичем Руденко (далі — заявник) 21 січня 2005 року.
2. Уряд України (далі — Уряд) був представлений його Уповнова
женим — паном Ю. Зайцевим.
3. Заявник стверджував, зокрема, що тримання його під вартою було незаконним, строк тримання не був розумним і що не було
адекватного судового перегляду. Він також скаржився, що кримінальне провадження щодо нього було надмірно тривалим.
4. Ухвалою про часткову прийнятність від 22 вересня 2009 року
Суд вирішив відкласти розгляд вищезазначених скарг і визнав решту скарг у заяві неприйнятними. Відповідно до Протоколу № 14
до Конвенції заява була передана на розгляд до Комітету.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник, 1947 року народження, проживає в м. Севастополь.
A. Кримінальне провадження щодо заявника

6. 29 серпня 2002 року заявника було затримано за підозрою
в незаконному зберіганні наркотиків і замаху на контрабанду наркотичних засобів. Його було поміщено до Севастопольського ізолятора тимчасового тримання (далі — Севастопольський ІТТ), де він
тримався до звільнення у грудні 2005 року (див. пункт 24 нижче).
7. У серпні та вересні 2002 року за тим самим фактом було порушено кримінальну справу щодо інших чотирьох осіб.
8. 31 серпня 2002 року Ленінський районний суд м. Севастополя (далі — Ленінський суд) продовжив строк тримання заявника під
вартою до 8 днів.
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9. 5 вересня 2002 року, після судового засідання, в якому був
присутній адвокат заявника, суд задовольнив подання прокурора
про тримання заявника під вартою протягом 2 місяців. Суд розглянув доводи захисника щодо поганого стану здоров’я заявника — гіпертензії другого ступеня та церебрального атеросклерозу, — але не
встановив, що це є несумісним з триманням під вартою. З іншого
боку, суд зазначив, що у разі залишення на свободі заявник може
ухилятися від слідства, чинити перепони слідству чи вчинити новий злочин.
10. 25 жовтня 2002 року, після судового засідання, в якому був
присутній прокурор, але ані заявник, ані його захисник присутніми не були, Ленінський суд на підставі подання прокурора продовжив строк тримання заявника під вартою до 4 місяців. Суд мотивував таке продовження потребою проведення подальшого слідства
і тим, що існував потенційний ризик, що заявник ухилятиметься
від слідства.
11. 23 грудня 2002 року, після судового засідання, яке було проведено також за відсутності заявника та його захисника, але за участі
прокурора, апеляційний суд м. Севастополя (далі — апеляційний
суд) задовольнив подання прокурора про продовження строку тримання заявника під вартою до 6 місяців. Він мотивував таке продовження тим, що слідство все ще мало бути завершене, серйозністю висунутих щодо заявника обвинувачень та існуванням ризику того, що
він ухилятиметься від слідства. Це рішення суду було остаточним.
12. 21 лютого 2003 року, після судового засідання, яке відбулося
за участі захисника заявника, апеляційний суд за поданням прокурора остаточним рішенням продовжив строк тримання заявника
під вартою до 9 місяців (до 28 травня 2003 року). Суд посилався на ті
самі підстави, що й раніше. Суд відмовив у задоволенні клопотання
захисника щодо звільнення заявника через стан здоров’я, посилаючись на відсутність доказів того, що стан здоров’я заявника був несумісний з триманням під вартою.
13. 15 травня 2003 року попереднє слідство було оголошено закінченим.
14. З 19 травня до 9 червня 2003 року заявник і його захисник
ознайомлювалися з матеріалами справи.
15. Заявник неодноразово скаржився слідчим органам, що його
тримання під вартою після 28 травня 2003 року було незаконним,
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посилаючись на те, що воно здійснювалося без жодного рішення..
Його скарги були направлені до Ленінського суду, вони, ймовірно,
залишались без розгляду.
16. 10 червня 2003 року обвинувачення щодо заявника, так само як і щодо інших співобвинувачених, були розширені до «участі
в злочинній організації» та «незаконного виробництва, зберігання
та контрабанди наркотичних засобів та прекурсорів організованою
групою».
17. 12 червня 2003 року попереднє слідство, яке було відновлено
після зміни обвинувачення, було оголошене закінченим.
18. Із 17 червня до 18 липня 2003 року заявник та його захисник
ознайомлювалися з матеріалами справи.
19. 30 липня 2003 року справу було направлено до Ленінського
суду.
20. 29 серпня 2003 року було проведено попереднє засідання у справі, протягом якого заявник безрезультатно клопотав про
звільнення під підписку про невиїзд. Він стверджував, що стан його
здоров’я був надто поганим, і надав відповідні медичні документи.
Крім того заявник зазначив, що мав сім’ю та постійне місце проживання, був досить похилого віку, мав лише позитивні характеристики та не мав судимостей. Матеріали справи не містять копії вказаного рішення суду. За твердженнями заявника, суд взагалі не розглядав питання тримання його під вартою.
21. Згідно з листом Севастопольської міської ради суддів від
31 березня 2005 року, яким було надано відповідь на скаргу заявника
стосовно тривалості кримінального провадження щодо нього, тривалість цього провадження мала місце внаслідок: значної кількості
адвокатів (семи), деякі з яких долучалися до розгляду справи на пізніх стадіях та вимагали додаткового часу для ознайомлення з матеріалами справи; несправності магнітофону після того, як частина
судового засідання була записана; а також внаслідок спливу строку
повноважень судді та передання справи іншому судді.
22. 15 липня 2005 року заявник звернувся до апеляційного суду
з клопотанням про перегляд законності тримання його під вартою
після 28 травня 2003 року. Він зазначив, що з цієї дати тримання його
під вартою здійснювалося без жодного судового рішення, на яке він
міг би подати апеляційну скаргу відповідно до кримінально-процесуального законодавства.
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23. 20 липня 2005 року апеляційний суд направив скаргу заявника до Ленінського суду для «прийняття процесуального рішення».
24. 22 грудня 2005 року Ленінський суд на підставі клопотання
захисника звільнив заявника під підписку про невиїзд. Суд встановив, що стан здоров’я заявника погіршився за час тримання під
вартою. Суд також врахував, що його дружина була непрацездатною
та потребувала догляду. Суд зазначив, що заявник брав участь у численних воєнних операціях, за що отримав численні державні нагороди. Суд не встановив жодних свідчень того, що в разі звільнення
заявник буде заважати слідству чи ухилятиметься від слідства.
25. Кримінальне провадження щодо заявника все ще триває
в суді першої інстанції. Згідно з інформацією, наданою Урядом, після відновлення слідства у липні 2003 року було проведено близько
50 судових засідань, 5 з яких відбулися у 2003 році, 14 — у 2004 році, 9 — у 2005 році, 15 — у 2006 році та 8 — у 2007 році. Загалом,
судові засідання відкладалися 80 разів, при цьому причини для
30 таких відкладень (загалом 1 рік і 10 місяців) були невідомими.
З кінця 2007 року не було проведено жодного судового засідання
переважно в зв’язку з неявкою свідків та захисників обвинувачених.
У 2007 і 2009 роках Ленінський суд постановив 7 ухвал про примусовий привід свідків (від 8 до 18 осіб), який мав бути забезпечений
міліцією. Невідомо, чи були ці ухвали виконані.
26. Згідно з останньою відомою Суду інформацією, в листопаді 2009 року закінчився строк повноважень головуючого в справі
судді.
B. Стан здоров’я заявника та його лікування

1. Що стосується гіпертензії
27. З 1975 року заявник хворів на гіпертензію та церебральний
атеросклероз. У 2000 році йому було поставлено діагноз «гіпертензія
другого ступеня».
28. Протягом тримання його під вартою в Севастопольському
ІТТ з 29 серпня 2002 року до 22 грудня 2005 року заявнику викликалася швидка допомога щонайменше 50 разів у зв’язку з гіпертензією.
29. Адміністрація ІТТ вела медичний журнал запису артеріального тиску заявника. Згідно із записами за період з 9 листопада 2002
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року до 28 травня 2004 року (підписаними виконуючим обов’язки
начальника ІТТ), тиск вимірювався практично щоденно.
30. 12 грудня 2002 року начальник ІТТ на прохання заявника
надіслав його захиснику листа, в якому зазначалося, що у вересні та
грудні 2002 року медичний працівник ІТТ 10 разів оглядав заявника
та надавав йому медичну допомогу.
31. 19 грудня 2002 року заявника було оглянуто терапевтом, який
діагностував гіпертензивний криз, призначив ліки та рекомендував
стаціонарне лікування.
32. 21 грудня 2002 року заявника було оглянуто провідним кардіологом Севастопольської лікарні № 1 (далі — лікарня № 1), який
підтвердив вищезазначений діагноз і рекомендації та надав йому
медичну допомогу.
33. 17 січня 2003 заявника було оглянуто в Севастопольській лікарні № 9. Лікарі встановили, що він хворів на церебральну гіпертензію другого ступеня, ішемічну хворобу серця та атеросклеротичний
кардіосклероз з порушеннями серцевого ритму. Після отримання
заявником медичної допомоги його знову було поміщено до ІТТ.
34. 30 січня 2003 року заявника було переведено до лікарні № 1,
де він перебував до 6 лютого 2003 року на стаціонарному лікуванні.
35. 3 березня 2003 року він подав до Севастопольської прокуратури скаргу щодо того, що його стан здоров’я є несумісним з триманням під вартою.
36. 29 серпня 2003 року Ленінський суд виніс рішення про проведення спеціалістами лікарні № 1 медичного огляду заявника в ІТТ;
ця подія відбулася невизначеної дати.
37. 19 липня 2004 року заявник безуспішно клопотав перед
Ленінським судом про призначення медичної експертизи з метою
встановлення того, чи міг він триматися під вартою.
38. 16 грудня 2005 року заявника було оглянуто в лікарні № 1.
Лікарі діагностували гіпертензію третього ступеня в критичному
стані, ішемічну хворобу серця, коронарний склероз і кардіосклероз
та рекомендували його термінову госпіталізацію.
39. Однак заявник заперечував проти госпіталізації до завершення судового засідання, призначеного на 22 грудня 2005 року.
40. У своєму рішенні від 22 грудня 2005 року, яким заявника було звільнено, Ленінський суд зазначив, що стан його здоров’я погіршився під час тримання його під вартою (див. пункт 24 вище).
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41. Після звільнення з 29 грудня 2005 року до 20 січня 2006 року
заявник проходив курс стаціонарного лікування від гіпертензії в лікарні № 1.
42. 8 лютого 2006 року заявника було оглянуто Севастопольською міською медико-соціальною експертною комісією та визнано
його таким, що має третій (найнижчий) ступінь непрацездатності
виключно з підстав його «загального стану здоров’я».
43. 4 грудня 2009 року пан Д., який представився як фельдшер
Севастопольського ІТТ, який працював там протягом тримання заявника під вартою, дав письмові пояснення на прохання Уряду, після того, як справу було направлено на комунікацію. За його твердженнями, він ретельно оцінював стан здоров’я заявника, зокрема
показники артеріального тиску, та надавав гіпотензивні ліки. У цих
випадках, коли лікування не давало необхідного ефекту, викликалася швидка допомога.

2. Що стосується проблем зі слухом
44. За твердженнями заявника, його слух почав погіршуватися
на початку 2003 року.
45. 17 травня 2004 заявника оглянув отіатр і діагностував гостру
нейросенсорну втрату слуху обома вухами та призначив лікування.
46. У вересні 2009 року заявнику було проведено операцію
у зв’язку з екзостозом (формування нової кістки на поверхні іншої
кістки) обох вушних каналів.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
47. До внесення змін 21 червня 2001 року стаття 244 Кримінально-процесуального кодексу України вимагала, аби суди першої інстанції мотивували свої рішення про зміну запобіжного заходу, винесені за результатами попереднього розгляду справи. Вищевказані
зміни скасували цю вимогу.
48. Інші відповідні положення Кримінально-процесуального
кодексу (у редакції, чинній на момент подій у справі, зокрема до
внесення змін 25 квітня 2003 року, які набрали чинності 25 липня
2003 року) викладені в рішенні «Микола Кучеренко проти України»
(Nikolay Kucherenko v. Ukraine, заява № 16447/04, пункти 22, 23, від
19 лютого 2009).
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ПРАВО
I. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
49. У відповідь на зауваження Уряду заявник заявив скаргу за статтею 3 Конвенції щодо умов тримання його під вартою
у Севастопольському ІТТ. Суд зазначає, що ця нова запізніла скарга не є уточненням первісних скарг заявника, щодо яких сторони
надавали свої коментарі. Таким чином, Суд вважає, що недоречно
зараз обговорювати ці питання окремо (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Пиряник проти України» (Piryanik v. Ukraine), заява
№ 75788/01, пункт 20, від 19 квітня 2005).
II. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
50. Заявник скаржився щодо загальної тривалості його попереднього тримання під вартою та відсутності адекватного розгляду його законності. Він також стверджував, що тримання його під вартою
після 28 травня 2003 року було незаконним як таке, що здійснювалося без жодного судового рішення. Він посилався на статтю 5 Конвенції, відповідні положення якої передбачають таке:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
...
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення, або
якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню
нею правопорушення чи її втечі після його вчинення...

3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед
суддею... і йому має бути забезпечено... звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися
на судове засідання.
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4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого
суд без зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним...»
A. Щодо прийнятності

51. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших причин. Таким чином, вона має
бути оголошена прийнятною.
B. Щодо суті

1. Пункт 1 статті 5 Конвенції
52. Заявник стверджував, що в період з 28 травня до 22 грудня
2005 року він тримався під вартою незаконно.
53. Уряд не погодився, стверджуючи, що таке тримання здійснювалося на підставі відповідного національного законодавства.
54. Суд зазначає, що 28 травня 2003 року сплив строк тримання заявника під вартою, призначений на певний період на стадії
попереднього слідства (див. пункт 12 вище). На той момент він
ознайомлювався з матеріалами справи (з 19 травня до 9 червня
2003 року), і, відповідно, тримання його під вартою протягом цього
періоду не потребувало прийняття жодного рішення згідно з національним законодавством, чинним на той час (див. посилання
в пункті 48 вище).
55. У подальшому попереднє слідство було відновлено та продовжувалося три дні (10–12 червня 2003 року), після чого був період
бездіяльності — до 17 червня 2003 року, коли заявнику було надано
можливість ознайомитися з матеріалами справи (див. пункти 17–18
вище). Протягом цього тижня заявник тримався під вартою без жодного відповідного рішення незважаючи на положення статті 156
Кримінально-процесуального кодексу України (далі — КПК), згідно
з якими у випадку спливу строку тримання під вартою та якщо цей
строк не продовжено у встановленому порядку, особа має бути негайно звільнена з-під варти (див. пункт 48 вище).
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56. Суд також зазначає, що тримання заявника під вартою протягом наступного місяця (з 17 червня до 18 липня 2003 року) здійснювалося так само без винесення відповідного рішення, оскільки
заявник ознайомлювався з матеріалами справи.
57. Тримання заявника під вартою без відповідного рішення
продовжувалося ще 12 днів, у порушення вимог КПК, допоки 30 липня 2003 року справа не була направлена до суду першої інстанції.
На той момент попереднє слідство формально вважалося закінченим, у той час як судове слідство ще не розпочалося.
58. Суд зазначає, що українське законодавство не передбачало
(і не передбачає) підстав для тримання особи під вартою після направлення справи до суду першої інстанції та до проведення попереднього
розгляду справи (див. пункт 48 вище) У цій справі заявник перебував
у такій ситуації, а саме тримався під вартою без жодного рішення
з 30 липня до 29 серпня 2003 року, тобто протягом ще одного місяця.
59. Загалом, тримання заявника під вартою в період з 28 травня до
29 серпня 2003 року здійснювалося без відповідного судового рішення: у порушення національного законодавства (20 днів); відповідно до
законодавства, яке не вимагало винесення рішення про продовження
строків тримання під вартою протягом ознайомлення з матеріалами
справи (43 дні); та за наявності прогалин у праві (30 днів).
60. Щодо подальшого періоду, з 29 серпня 2003 року до 22 грудня 2005 року, єдиною підставою для тримання заявника під вартою
було рішення Ленінського суду від 29 серпня 2003 року, винесене за
результатами попереднього розгляду справи, яким запобіжний захід, обраний до заявника раніше, було залишено без змін. Навіть не
зважаючи на те, що Суд не має копії цього рішення, він схиляється
довіряти твердженням заявника про відсутність мотивування тримання його під вартою, враховуючи той факт, що таке мотивування
чітко не вимагалося національним законодавством (див. пункт 47
вище). Крім того Уряд не обговорював це питання і попередні рішення Суду свідчать про те, що це було звичайною практикою.
61. Суд зауважує, що він уже вивчав подібні ситуації в інших справах щодо України та у світлі тих самих положень законодавства. Суд
встановлював, що тривале попереднє тримання під вартою без відповідного рішення є несумісним з вимогами законності за пунктом 1
статті 5 Конвенції враховуючи, що не було рішень, якими б санкціонувалося таке тримання (див. наприклад, рішення у справах «Єлоєв
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проти України» (Yeloyev v. Ukraine), заява № 17283/02, пункти 48—51,
6 листопада 2008, та «Соловей і Зозуля» (Solovey and Zozulya v. Ukraine),
заяви № 40774/02 і 4048/03, пункти 70–73, 27 листопада 2008). Стосовно подальшого періоду тримання заявника під вартою на підставі
рішення суду Суд встановив, що судові рішення про продовження
тримання під вартою на невизначений строк і без зазначення підстав
для такого тримання не забезпечували особі адекватного захисту від
свавілля, що є невід’ємним елементом «законності» тримання під
вартою в розумінні пункту 1 статті 5 Конвенції (див. рішення у справі
«Єлоєв проти України», згадане вище, пункти 52—55).
62. Суд не вбачає підстав відступати від своїх міркувань, викладених у вищезгаданих рішеннях, і доходить висновку, що в цій справі
тримання заявника під вартою з 28 травня 2003 року до 22 грудня
2005 року відбувалося у порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.

2. Пункт 3 статті 5 Конвенції
63. Заявник стверджував, що тривалість тримання його під вартою була невиправданою та необґрунтованою.
64. Уряд не погодився. Він стверджував, що загальна тривалість
тримання під вартою не могла вважатися необґрунтованою враховуючи складність справи та численні слідчі дії, які мали бути проведені. Уряд також зазначив, що тривале тримання заявника під
вартою було виправданим запобіжним заходом з огляду на тяжкість
висунутих щодо нього обвинувачень та існування ризику того, що
він може ухилятися від слідства чи заважати йому.
65. Суд зазначає, що заявника було затримано 29 серпня 2002 року та звільнено 22 грудня 2005 року під підписку про невиїзд. Відповідно, його попереднє ув’язнення тривало 3 роки 3 місяці та 23 дні
та не було коротким в абсолютному вимірі.
66. Враховуючи той факт, що при продовженні строків тримання заявника під вартою національні суди в основному посилалися на
тяжкість висунутих проти нього обвинувачень і на ймовірно існуючий ризик того, що він ухилятиметься від слідства, належним чином
не оцінюючи жодні інші обставини його конкретної справи, Суд вважає, що підстави такого тримання не були «відповідними і достатніми» (див. серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Доронін
проти України» (Doronin v. Ukraine), заява № 16505/02, пункти 62—63,
від 19 лютого 2009).
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67. Наведені міркування дають Суду можливість дійти висновку
про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

3. Пункт 4 статті 5 Конвенції
68. Заявник стверджував, що його тримання під вартою не підлягало адекватному судовому розгляду з таких причин: по-перше,
судові засідання, проведені протягом попереднього слідства, і за
результатами яких строк тримання продовжувався до 28 травня
2003 року, відбувалися за відсутності заявника та його захисника;
та по-друге, не було жодного рішення щодо його подальшого тримання під вартою та, відповідно, він не мав документа, який міг би
оскаржити.
69. Уряд не погодився. Уряд зазначив, що всі клопотання заявника про звільнення протягом як попереднього слідства так судового розгляду були швидко та належним чином розглянуті. Крім того,
22 грудня 2005 року суд першої інстанції задовольнив клопотання
заявника та звільнив його.
70. Суд нагадує, що провадження щодо тримання особи під вартою повинні, в принципі, відповідати вимогам справедливості суду
незалежно від того, чи на підставі цих рішень застосовується тримання під вартою, чи його строк продовжується, чи перевіряється
його законність. Таке провадження має забезпечувати змагальність
та дотримання принципу рівності процесуальних засобів сторін
(див. рішення у справі «Тшаська проти Польші» (Trzaska v. Poland), заява № 25792/94, пункт 74, від 11 липня 2000).
71. Повертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що 25 жовтня
та 23 грудня 2002 року, після судових засідань, у яких був присутній
прокурор, але були відсутніми заявник і його захисник, суди задовольняли подання прокурора щодо продовження строку тримання заявника під вартою до загалом 4 місяців. У матеріалах справи
немає свідчень того, що заявник чи його захисник відмовилися від
свого права брати участь у вказаних засіданнях. Відповідно, гарантії
рівності процесуальних засобів не були дотримані, оскільки заявник не мав можливості коментувати доводи чи заперечувати підстави, наведені органами прокуратури для виправдання тримання
його під вартою.
72. Стосовно тримання заявника під вартою з 28 травня (дня спливу встановленого рішенням суду строку тримання під вартою) до
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29 серпня 2003 року (дати проведення попереднього розгляду справи) Суд бере до уваги, що протягом цього періоду заявник не подавав до суду жодних формальних клопотань про звільнення. Однак
Суд зазначає, що, як вказувалося вище (див. пункт 59), тримання під
вартою, яке розглядається, здійснювалося без жодного відповідного
рішення (див. на противагу, рішення у справі «Шалімов проти України» (Shalimov v. Ukraine), заява № 20808/02, пункти 9, 54 і 57, від 4 березня 2010 року, у якій оскаржуване тримання під вартою здійснювалося на підставі рішень прокурора, які підлягають оскарженню до
суду; відповідно, скарга заявника за пунктом 4 статті 5 була відхилена в зв’язку з тим, що заявник не скористався цим засобом захисту).
Крім того більша частина тримання заявника під вартою протягом
зазначеного періоду — 73 дні із 93 днів (див. пункт 59 вище) — здійснювалася відповідно до національного законодавства (період ознайомлення з матеріалами справи) або взагалі не була юридично
врегульована (період після направлення справи від слідчих органів
до суду та до попереднього розгляду справи).
73. Відповідно, Суд доходить висновку, що заявник не мав ефективних засобів юридичного захисту щодо розгляду законності тримання його під вартою протягом цих 73 днів.
74. Що стосується 20 днів, що залишилися (див. пункти 55, 57
і 59 вище), тримання заявника продовжувалося незважаючи на вимогу його негайного звільнення — на підставі положень статті 156
КПК, без окремого клопотання про звільнення — щодо якого заявник безрезультатно скаржився до прокуратури (див. пункт 15 вище).
Таким чином, Суд вважає, що виходячи з обставин справи, заявник
формально не був зобов’язаний подавати клопотання про звільнення.
75. У світлі вищевикладеного Суд встановлює порушення пунк
ту 4 статті 5 Конвенції щодо судових засідань від 25 жовтня та 23 грудня 2002 року, проведених за відсутності заявника та його захисника,
та щодо неможливості для заявника ефективно оскаржити законність тримання його під вартою з 28 травня до 29 серпня 2003 року.
76. Стосовно періоду протягом судового провадження (з 29 серпня 2003 року до 22 грудня 2005 року) суд зазначає, що згідно з національним законодавством заявник мав право подавати до суду
першої інстанції різні клопотання, включаючи і щодо його звільнення. Однак Суду невідомо про такі клопотання заявника, окрім
одного, яке було подано ним у липні 2005 року та яке було задово-
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лено у грудні того ж року. Суд не може встановити, чи відповідав
розгляд цих клопотань вимогам пункту 4 статті 5 Конвенції.
77. Таким чином, Суд доходить висновку про відсутність порушення пункту 4 статті 5 Конвенції щодо стверджуваної відсутності
в розпорядженні заявника ефективної процедури судового розгляду
законності тримання його під вартою в період з 29 серпня 2003 року
до 22 грудня 2005 року.
III. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6
КОНВЕНЦІЇ ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
78. Заявник скаржився, що тривалість кримінального провадження щодо нього не відповідає вимозі «розумного строку», закріпленій пунктом 1 статті 6 Конвенції. Він також скаржився за статтею
13 Конвенції на відсутність ефективного засобу юридичного захисту за скаргою щодо тривалості провадження. Відповідні положення
цих статей передбачають таке:
«Кожен має право на... розгляд його справи упродовж розумного
строку... судом, встановленим законом...»
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».
A. Щодо прийнятності

79. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони
не є неприйнятними з будь-яких інших причин. Таким чином, вони
мають бути оголошені прийнятними.
B. Щодо суті

80. Заявник підтримав свої скарги.
81. Уряд заперечив проти них.
82. Суд повторює, що розумність тривалості провадження повинна визначатись у світлі відповідних обставин справи та з огляду
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на такі критерії: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів влади, а також важливість предмета спору для заявника (див., серед інших джерел, рішення у справах «Пеліс’є та Сассі
проти Франції» (Pelissier and Sassi v. France) [ВП], заява № 25444/94,
пункт 67, ECHR 1999‑II та «Луговий проти України» (Lugovoy v. Ukraine),
№ 25821/02, пункт 33, від 12 червня 2008 року).
83. Суд зазначив, що кримінальне провадження щодо заявника розпочалося 29 серпня 2002 року та наразі перебуває на розгляді
в суді першої інстанції. Таким чином, воно тривало більше семи
років і восьми місяців, з яких попереднє слідство становило одинадцять місяців, а решту — шість років і дев’ять місяців справа знаходилася на розгляді суду першої інстанції. Крім того, як було зауважено
обома сторонами, з 2007 року в справі не відбулося жодного судового засідання (див. вище пункт 25).
84. Суд неодноразово встановлював порушення пункту 1 статті
6 Конвенції та статті 13 Конвенції у справах, які порушують питання,
подібні тим, що розглядаються у цій справі (див. наприклад, рішення у справі «Сергій Волосюк проти України» (Sergey Volosyuk v. Ukraine),
заява № 1291/03, пункти 66 і 70, від 12 березня 2009).
85. Дослідивши всі надані матеріали, Суд вважає, що Уряд не навів жодних фактів чи аргументів, які могли б переконати його дійти
іншого висновку в цій справі.
86. Відповідно, мали місце порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
87. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції на те, що він не отримував адекватної та достатньої медичної допомоги під час тримання
його під вартою. Він стверджував, зокрема, що в Севастопольському
ІТТ, де він тримався під вартою, не було медичних працівників. Заявник оскаржував достовірність пояснень пана Д. (див. вище пункт 43),
стверджуючи, що останній працював в ІТТ охоронцем, а не медичним працівником. В обґрунтування своїх тверджень він посилався
на той факт, що витяг з медичного журналу був підписаний виконуючим обов’язки начальника ІТТ (див. вище пункт 29), а не медичним
працівником, оскільки їх в ІТТ не було. Врешті, заявник наполягав,
що незадовільний стан його здоров’я був підставою для госпіталіза-
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ції та стаціонарного лікування, в наданні якого йому, незважаючи на
неодноразове підтвердження лікарями, було відмовлено.
88. Уряд стверджував, що за станом здоров’я заявника ретельно
слідкували та що кожного разу, коли заявник цього потребував, йому
надавалася адекватна медична допомога або медичним працівником ІТТ, або бригадою швидкої допомоги, або лікарями місцевих лікарень. Крім цього Уряд зауважив, що заявник відмовився від термінової госпіталізації, призначеної за результатами медичного огляду
16 грудня 2005 року.
89. Суд підкреслює, що стаття 3 покладає на державу обов’язок
дбати, враховуючи практичні вимоги ув’язнення, про належне забезпечення охорони здоров’я та благополуччя осіб, узятих під варту, зокрема, шляхом надання їм необхідної медичної допомоги
(див. «Кудла проти Польщі» (Kudła v. Poland) [ВП], заява № 30210/96,
пункти 93, 94, ECHR 2000-XI).
90. У цій справі протягом тримання під вартою заявник мав дві
основні проблеми, пов’язані зі станом його здоров’я, а саме: захворювання на гіпертензію і погіршення слуху.
91. Суд зауважує, що у зв’язку з гіпертензією заявник перебував
під постійним медичним наглядом упродовж усього строку пере
бування під вартою. Незважаючи на твердження про відсутність
кваліфікованого медичного персоналу в ІТТ заявник ані оскаржував
той факт, що тиск йому вимірювали майже щодня, ані стверджував,
що адміністрація ІТТ не надавала йому необхідних медикаментів
або відмовлялася викликати йому швидку допомогу щоразу, коли
заявник того потребував.
92. Навпаки, наявні у Суду докази, які стосуються надання медичної допомоги, свідчать про те, що протягом тримання під вартою заявник регулярно звертався по медичну допомогу в зв’язку з гіпертензією та отримував її. Так, на додаток до медичної допомоги, яку заявник отримував від лікарів швидкої допомоги щонайменше п’ятдесят
разів, заявника оглянули щонайменше шість терапевтів і кардіологів
у двох різних місцевих лікарнях, він також проходив курс стаціонарного лікування в одній з цих лікарень у січні-лютому 2003 року та відмовився від рекомендованої госпіталізації у грудні 2005 року.
93. Крім того, хоча заявник оскаржував адекватність медичної
допомоги, він навіть не надав коментарів щодо того, яким було це
лікування та чому він вважав його неадекватним. Він також не по-
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силався на жодні конкретні випадки, коли він потребував медичної
допомоги, однак не отримав її.
94. Таким чином, Суд не вбачає підстав вважати, що медична
допомога, яка надавалася заявнику під час тримання під вартою, була неадекватною чи недостатньою. Той факт, що стан його здоров’я
погіршився (а саме, що гіпертензія погіршилася з другого ступеня до
третього — див. вище пункти 38 та 40), сам по собі не є свідченням
протилежного, оскільки таке погіршення цілком могло бути результатом природного перебігу захворювання враховуючи його досить
довгу історію (див. вище пункт 27).
95. Щодо часткової втрати слуху, на яку заявник страждав
з 2003 року, Суд зазначає, що в травні 2004 року його було оглянуто
отіатром і що він отримав певне лікування. У будь-якому випадку,
враховуючи той факт, що після свого звільнення в грудні 2005 року, заявник іще чотири роки чекав наступного медичного огляду
в зв’язку з втратою ним слуху (див. вище пункт 46), Суд не вважає,
що стан заявника під час тримання під вартою може вважатися таким, що досягнув мінімального рівня жорстокості, аби стаття 3 Конвенції могла бути застосована.
96. Таким чином, скарга заявника щодо стверджуваних недостатності та неадекватності медичної допомоги, наданої йому як
у зв’язку з гіпертензією, так і з втратою слуху, є явно необґрунтованою, і, відповідно, має бути оголошена неприйнятною згідно з пунктами 3 і 4 статті 35 Конвенції.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
97. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

98. Заявник вимагав 100 000 євро відшкодування матеріальної
шкоди та 1 000 000 євро відшкодування моральної шкоди.
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99. Уряд вважав, що між матеріальною шкодою, відшкодування
якої вимагав заявник, і стверджуваними порушеннями немає причинно-наслідкового зв’язку. Уряд також вважав вимогу щодо моральної шкоди необґрунтованою та надмірною.
100. Суд не вбачає жодного причинно-наслідкового зв’язку між
констатованими порушеннями та стверджуваною матеріальною
шкодою; відповідно, Суд відхиляє цю вимогу. З іншого боку, Суд
присуджує заявнику 6 000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

101. Заявник також вимагав 30 000 євро судових витрат.
102. Уряд вважав, що заявник не довів, що ця сума судових витрат була обґрунтованою та що вони дійсно були ним понесені.
103. Відповідно до практики Суду, заявник має право на відшкодування судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати
були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим.
У цій справі Суд, беручи до уваги наявну в нього інформацію та
зазначені вище критерії, відхиляє вимогу щодо відшкодування судових витрат.
C. Пеня

104. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку,
плюс три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги заявника за пунктами 1, 3 і 4 статті 5, пунк
том 1 статті 6 і статтею 13 Конвенції прийнятними, а решту скарг
у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 5 Конвенції щодо тримання заявника під вартою в період
з 28 травня 2003 року до 22 грудня 2005 року;
3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 3
статті 5 Конвенції;
4. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 4 статті 5 Конвенції у зв’язку з судовими засіданнями 25 жовтня
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та 23 грудня 2002 року та неспроможністю заявника ефективно оскаржити законність тримання його під вартою в період з 28 травня
до 29 серпня 2003 року;
5. Постановляє, що у цій справі не було порушення пункту 4
статті 5 Конвенції щодо стверджуваної відсутності в розпорядженні
заявника ефективної процедури судового розгляду законності тримання його під вартою в період з 29 серпня 2003 року до 22 грудня
2005 року;
6. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1
статті 6 Конвенції у зв’язку з тривалістю кримінального провадження щодо заявника;
7. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 13
Конвенції у поєднанні з пунктом 1 статті 6 Конвенції (щодо тривалості провадження);
8. Постановляє:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має виплатити заявнику 6000 (шість тисяч)
євро відшкодування моральної шкоди з урахуванням будьякого податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми;
ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткових пункти.
9. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 25 листопада 2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту
Суду.
С. Філліпс
заступник секретаря
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Боротюк проти України

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «БОРОТЮК ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 33579/04)
Рішення
Страсбург
16 грудня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
16 березня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Боротюк проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
пані Р. Ягер,

85

Справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

п. К. Юнґвірт,
п. М. Віллігер,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 23 листопада 2010 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 33579/04), поданою проти України до Суду, на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином
України паном Віктором Юрійовичем Боротюком (далі — заявник)
5 вересня 2004 року.
2. Заявника, якому було надано юридичну допомогу, представляв пан А. Крістенко, адвокат з м. Харкова. Уряд України (далі —
Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев.
3. Заявник скаржився, зокрема, на те, що продовження строку тримання його під вартою було необґрунтованим та що на початкових етапах провадження в кримінальній справі він не мав
захисника.
4. 13 жовтня 2009 року Суд вирішив повідомити Уряд про заяву.
Суд також вирішив розглядати питання щодо суті та прийнятності
заяви одночасно (стаття 29 Конвенції).

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник, 1970 року народження, наразі відбуває покарання
у Полицькій виправній колонії № 76 Рівненської області.
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А. Події, що передували справі

6. Заявник мав стосунки зі своєю сусідкою пані М. Він отримав
від неї дублікат ключа від її будинку, який так і не повернув. У грудні 2002 року ці стосунки припинилися з ініціативи пані М., чоловік
якої повернувся додому з тривалого відрядження.
7. Уночі з 18 на 19 квітня 2003 року, коли пан М., чоловік пані М.,
спав у своєму будинку, замкненому зсередини, тоді як його дружина
була на роботі, на нього напав чоловік у масці. Син потерпілого, десятирічний хлопчик, який спав у тій самій кімнаті, прокинувся від
шуму і побачив зловмисника у момент, коли той виходив з кімнати,
тримаючи предмет, схожий на палицю. Після цього вхідні двері до
будинку пані М. залишилися замкненими на ключ. Пан М. помер, не
приходячи до тями.
В. Тримання заявника під вартою

8. 19 квітня 2003 року о 23 год. 20 хв. заявника затримали в приміщенні відділу міліції за підозрою в заподіянні тяжких тілесних
ушкоджень панові М., які спричинили його смерть (див. також
пункт 18 нижче).
9. 22 квітня 2003 року за поданням слідчого Сарненський районний суд (далі — Сарненський суд) обрав заявникові запобіжний захід
у вигляді взяття під варту, і заявника було поміщено в Рівненський
слідчий ізолятор № 24 (далі — СІЗО). Суд мотивував своє рішення
тяжкістю пред’явленого заявникові обвинувачення, а також тим, що
він не мав своєї сім’ї, тому існувала ймовірність, що він ухилятиметься від слідства.
10. 19 червня 2003 року Сарненський суд продовжив строк тримання заявника під вартою до чотирьох місяців. Він мотивував це
рішення необхідністю проведення низки слідчих дій, тяжкістю
пред’явленого заявникові обвинувачення та існуванням ризику того,
що якщо заявник залишатиметься на свободі, він ухилятиметься від
слідства або перешкоджатиме йому. Суд дослідив доводи заявника про
поганий стан здоров’я і вирішив, посилаючись на медичний висновок,
що стан здоров’я заявника не є несумісним із триманням під вартою.
11. Як протягом досудового слідства, так і протягом судового
розгляду у справі захисник звертався з численними клопотаннями про звільнення заявника під заставу, посилаючись при цьому на
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його хворобу та специфічні медичні потреби, забезпечити які адміністрація СІЗО була не в змозі, і які покладали надмірний фінансовий тягар на його батьків (докладнішу інформацію див. у пунктах
45–47 нижче). У клопотаннях також зазначалося, що заявник не мав
судимостей і мав постійне місце проживання та батьків похилого віку, які потребували догляду. Як заставу батько заявника пропонував
свій мікроавтобус, вартість якого оцінювалася в 24 732 гривні, що на
той час дорівнювало приблизно 3700 євро.
12. Постановами від 15 і 26 березня, 26 квітня, 27 травня, 23 черв
ня, 13 і 22 липня, 12 серпня і 2 вересня 2004 року Сарненський суд
відмовляв у задоволенні клопотань про звільнення заявника з-під
варти. Усі дев’ять постанов були однаковими та містили таке формулювання:
«[Підсудний Боротюк В. Ю. ] обвинувачується в скоєнні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад сім років, а тому для запобігання спробам
[Боротюка В. Ю. ] ухилитися від суду та перешкодити встановленню
істини у справі, запобіжний захід слід залишити попередній — утримання під вартою».

13. У семи постановах після першого речення в наведеному вище витягу додано таке:
«... в показаннях допитаних у судовому засіданні осіб наявні істотні
суперечності стосовно одних і тих самих обставин справи...».

14. У всіх постановах, за винятком постанови від 15 березня
2004 року, також зазначалося, що заявник «з заявою про надання
медичної допомоги відповідно до вимог Закону України «Про попереднє ув’язнення» має можливість звернутися до адміністрації слідчого ізолятора».
15. Ухвалою від 8 листопада 2005 року апеляційний суд Рівненської області (далі — апеляційний суд) повернув справу на додаткове розслідування. Зокрема, апеляційний суд зазначив, що «запобіжний захід [щодо заявника] залишити попередній — взяття під
варту» (див. також пункт 33 нижче).
16. 26 травня 2006 року за результатами попереднього розгляду
справи перед новим судовим розглядом (див. також пункт 38 нижче) Сарненський суд залишив без задоволення клопотання заявника
про звільнення під заставу або під підписку про невиїзд. При цьому
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суд зазначив, що заявник підозрюється у вчиненні тяжкого злочину,
і з огляду на молодий вік і на те, що він неодружений і не має дітей, існує ризик його ухилення від слідства. Суд дослідив доводи заявника
про стан здоров’я і визнав, посилаючись на певні медичні висновки,
що стан здоров’я заявника не є несумісним із триманням під вартою.
С. Досудове слідство

17. 19 квітня 2003 року працівники міліції провели обшук у квартирі заявника і вилучили ключ від будинку пані М. Заявника було
доправлено до відділу міліції, де його допитували як свідка з 20 год.
45 хв. до 22 години. Він заперечував свою причетність до злочину,
який розслідувався.
18. Пізніше того вечора, о 23 год. 20 хв., заявника затримали
в приміщенні відділу міліції за підозрою у заподіянні панові М. тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили його смерть. У протоколі
затримання було перелічено всі можливі підстави для затримання,
які містилися в типовій формі такого протоколу, без деталізації.
У ньому зазначено, що заявник відмовився підписувати його з невизначених причин.
19. У невизначений час 20 квітня 2003 року заявник написав явку з повинною, в якій зізнався, що він забив пана М. до смерті автомобільною піввіссю (яка зберігалася в гаражі заявника). Слідчий
прийняв заяву відповідно до статті 96 Кримінально-процесуального
кодексу України (див. пункт 54 нижче).
20. Того самого дня, за твердженням заявника о 16 год. 10 хв.,
слідчий склав протокол роз’яснення підозрюваному його прав. Він
містив такий запис, зроблений заявником власноруч: «На момент
даного допиту відмовляюсь від участі захисника. Показання буду
давати добровільно». Заявник також підписав офіційну заяву про
відмову від захисника «на момент допиту», і слідчий прийняв її.
21. Пізніше 20 квітня 2003 року заявника допитали як підозрюваного і він повторив своє зізнання у вчиненні злочину.
22. Увечері 20 квітня 2003 року заявника знову було допитано;
під час допиту він сказав про автомобільну піввісь, про яку йдеться,
і заявив, що зможе впізнати її.
23. Тим часом 20 квітня 2003 року батьки заявника уклали з адвокатом О. договір про надання юридичних послуг. Адвокат нама-
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галася отримати дозвіл на побачення із заявником, але їй відмовили
в цьому через те, що його допитували як свідка, і такий його статус
не давав підстав для надання йому юридичної допомоги захисника.
24. Вночі з 20 на 21 квітня 2003 року з 1 год. 20 хв. до 2 години
було проведено відтворення обстановки та обставин події із здійсненням відеозапису. Під час цього заходу заявник знову повторив
своє зізнання у вчиненні злочину.
25. 21 квітня 2003 року кваліфікацію злочину, який розслідувався, було змінено із заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що
спричинили смерть потерпілого, на умисне вбивство.
26. 24 квітня 2003 року батьки заявника підписали з адвокатом Р. договір про надання заявникові юридичної допомоги,
а 30 квітня 2003 року повідомили адвоката О., що більше не потребують її послуг.
27. 30 квітня 2003 року адвокат Р. звернувся з клопотанням про
допуск його до участі у справі як захисника заявника. Слідчий задовольнив клопотання, і адвокат отримав дозвіл на побачення із заявником «без будь-яких часових обмежень».
28. Того самого дня 30 квітня 2003 року слідчий склав протокол
роз’яснення права на захист, у якому заявник зазначив, що він бажає, аби його захисником був адвокат Р.
29. Одразу після допуску захисника до участі у справі заявник
відмовився від усіх визнавальних показань, які він давав раніше.
30. 3 липня 2003 року досудове слідство було закінчено і кримінальну справу щодо заявника було направлено до суду.
D. Судовий розгляд

31. 17 листопада 2004 року Сарненський суд визнав заявника
винним у вчиненні умисного вбивства та засудив його на 12 років
позбавлення волі. Сарненський суд відхилив як неправдиву зроблену заявником у судовому засіданні заяву про невизнання себе
винним та визнав його вину доведеною з огляду на визнавальні показання, які той давав 20 квітня 2003 року і повторив під час відтворення обстановки та обставин події 21 квітня 2003 року, а також
з огляду на підтверджувальні речові докази (дублікат ключа й автомобільну піввісь). Суд зазначив, що перед тим, як заявник дав визнавальні показання, йому було роз’яснено право не свідчити проти
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себе та що він добровільно відмовився від захисника. Заслухавши
адвоката О., яка заявила, що їй відмовили в побаченні із заявником
20 квітня 2003 року, суд визнав її твердження необґрунтованим, посилаючись на результати «ретельного розслідування цього питання». Сарненський суд також не встановив доказів того, що заявник
зізнався у вчиненні злочину в результаті застосування до нього примусу, з огляду на той факт, що заявник не звертався до будь-яких
органів із відповідними скаргами.
32. Заявник оскаржив вирок суду, стверджуючи у своїй апеляції, що єдиним доказом його вини було зізнання у вчиненні злочину,
якого працівники міліції домоглися від нього внаслідок застосування примусу і за відсутності захисника. Він стверджував, зокрема, що
під час перших допитів і слідчих дій він був позбавлений ліків, а також належного харчування, води і сну. До того ж, за твердженнями
заявника, йому погрожували позбавленням можливості користуватися юридичною допомогою захисника в разі, якщо він не зізнається
у вчиненому, і час від часу працівники міліції били його по потилиці
руками і папками. Заявник також не погодився з тим, що його можна вважати особою, яка зробила заяву про явку з повинною, як це
передбачено статтею 96 КПК, оскільки до цієї заяви його вже було
затримано як підозрюваного у вчиненні злочину. Крім того, 20 квітня 2003 року, тобто після його затримання, адвокату О. відмовили
в побаченні із заявником із посиланням на те, що його допитували
як свідка, але не у зв’язку з тим, що він відмовився від захисника.
33. 8 листопада 2005 року апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції і повернув справу на додаткове розслідування,
частково задовольнивши апеляцію заявника. Суд зазначив, зокрема, що для усунення певних недоліків у справі необхідно провести
додаткове розслідування і новий розгляд. Апеляційний суд зазначив, що обвинувальний вирок щодо заявника здебільшого ґрунтувався лише на припущеннях, тобто Сарненський суд послався на
зізнання у вчиненні злочину, яке заявник зробив під час досудового
слідства за відсутності захисника, а це зізнання не підтверджується переконливими доказами. Апеляційний суд також дав негативну
оцінку діям суду першої інстанції щодо ігнорування скарги заявника про те, що він не мав доступу до захисника після затримання
його як підозрюваного. Хоча Сарненський суд відхилив як неправдиві показання, які адвокат дала під присягою, суд не порушив що-
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до неї кримінальну справу у зв’язку із дачею завідомо неправдивих показань. На думку апеляційного суду, суд першої інстанції ви
бірково приймав і тлумачив докази (зокрема, згідно з протоколом
першого допиту сина потерпілого, той дав негативну відповідь на
запитання слідчого, яке мало досить навідний характер, щодо того,
чи не вважав він зловмисника схожим на заявника, тоді як згідно
з вироком показання хлопчика були протилежними). Насамкінець,
апеляційний суд вказав на кілька питань, які, хоча й стосувались
справи, залишилися не розслідуваними, наприклад, той факт, що
напередодні вбивства потерпілого відвідали невстановлені особи, а також безлад у будинку потерпілого, про що не згадувалося
в зізнанні заявника.
Е. Додаткове розслідування

34. За результатами додаткового розслідування 27 січня
2006 року заявникові знову було пред’явлено обвинувачення у вчиненні умисного вбивства.
35. 30 січня 2006 року прокурор Сарненського району виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо слідчого,
який, як стверджувалося, 20 квітня 2003 року відмовив адвокатові
заявника в допуску до участі у справі. Прокурор зауважив, по-перше, що 20 квітня 2003 року заявника допитували як свідка і тому він
не потребував захисника, а по-друге, що коли його вже було визнано
підозрюваним у вчиненні злочину, він добровільно відмовився від
юридичної допомоги захисника.
36. 30 січня 2006 року прокурор виніс ще одну постанову про
відмову в порушенні кримінальної справи у зв’язку зі скаргою заявника про незаконність затримання і погане поводження. Прокурор
послався, зокрема, на показання відповідних працівників міліції,
які заперечували факт застосування до заявника заходів примусу.
Він також урахував той факт, що заявник не звертався зі скаргами
щодо стану здоров’я.
37. 30 березня 2006 року в справі було складено обвинувальний
висновок, відповідно до якого заявника обвинувачено у вчиненні
раніше інкримінованих йому злочинів, а наступного дня справу було направлено на розгляд до суду.
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F. Новий розгляд справи та засудження заявника

38. 26 травня 2006 року в Сарненському суді було проведено попередній розгляд справи.
39. 2 березня 2007 року Сарненський суд постановив новий вирок з такою самою резолютивною частиною, як і у вироку від 17 листопада 2004 року.
40. Сарненський суд розглянув скаргу заявника про те, що він не
мав доступу до захисника, і відхилив її як необґрунтовану: з одного
боку, суд послався на пояснення слідчого, згідно з якими адвокат не
надав йому документів, які б уповноважували її представляти інтереси заявника; а з іншого боку, суд зазначив, що в договорі з адвокатом про надання юридичної допомоги, який до суду подала сторона
захисту, стороною було зазначено заявника (а не його батьків), тоді
як на той момент він перебував під вартою і не міг підписати цей
договір. Крім того, у вироку зазначалося, що прокурор розглянув
скаргу заявника щодо відмови слідчого дозволити адвокатові побачення з ним і відмовив у порушенні кримінальної справи щодо слідчого з огляду на відсутність в його діях складу злочину і заявник цю
постанову прокурора не оскаржив. Суд також зазначив, що 20 квітня 2003 року заявник відмовився від захисника. Суд відхилив його
твердження щодо застосування до нього заходів примусу, оскільки
нікому, крім батька, заявник не скаржився з цього приводу. У будьякому разі прокурор вже розглядав цю скаргу і відхилив її, а заявник
відповідну постанову не оскаржив (див. пункт 35 вище). Отже, суд
дійшов висновку про те, що «його право на захист порушено не було».
41. Цей вирок також містив посилання на показання сина потерпілого, згідно з якими він не впізнав убивцю, хоча зазначив, що той
був такого самого зросту, як і заявник. Суд також зауважив, що, хоча напередодні вбивства кілька свідків бачили двох невстановлених
осіб, які шукали пана М., цей факт не спростовує висновку про вину
заявника. Подібне зауваження суд зробив і стосовно безладу в помешканні потерпілого, про який не згадувалося у визнавальних показаннях заявника. Суд також послався на речові докази, отримані
завдяки зізнанню заявника у вчиненні злочину, а саме на автомобільну піввісь, виявлену в його гаражі, пояснивши відсутність на ній
слідів злочину тим, що заявник обгорнув її тканиною і пластиком,
які потім спалив.
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42. Заявник оскаржив цей вирок, посилаючись на отримані незаконним способом визнавальні показання та відсутність ґрунтовної доказової бази. Він повторив свої попередні скарги щодо того,
що на початкових етапах розслідування його право на захист було
обмежено, та скаржився, що Сарненський суд не вирішив низку конкретних питань, на які вказав у своїй ухвалі від 8 листопада 2005 року апеляційний суд.
43. 19 червня 2007 року апеляційний суд залишив вирок у справі
заявника без зміни, встановивши, що посилання суду першої інстанції на визнавальні показання заявника було правомірним, оскільки
ці показання давалися відповідно до кримінально-процесуального
законодавства та підтверджувалися іншими доказами.
44. 21 січня 2008 року Верховний Суд України відмовив заявникові у відкритті касаційного провадження, визнавши його скаргу необґрунтованою.
G. Стан здоров’я заявника і лікування
під час тримання під вартою

45. Протягом багатьох років заявник хворів на нецукровий
діабет У 1990 році у зв’язку з цією хворобою його було визнано інвалідом третьої групи (найлегша група). Окрім цього діагнозу і зазначеного вище факту встановлення інвалідності, заявник не повідомив Суду ніякої іншої конкретної інформації щодо стану свого
здоров’я.
46. Згідно з довідкою від 3 лютого 2004 року, виданою місцевою
поліклінікою на прохання захисника заявника, заявник перебував
на обліку ендокринолога і той призначив йому певні антидіуретичні гормональні препарати вартістю приблизно 420 гривень за
упаковку. У поліклініці заявникові безоплатно надавали одну упа
Досить рідкісне гормональне захворювання, яке призводить до нездатності
нирок утримувати воду, і характеризується надмірною спрагою і посиленим сечовиділенням, загальною слабкістю, м’язовими болями і дратівливістю. Кількість сечі
може бути зменшена деякими гормональними препаратами, які, як правило, випускаються у вигляді назального спрею. Особи з таким захворюванням здатні жити нормальним життям, якщо вони компенсують рідину, втрачену внаслідок сечовиділення, вживанням великої кількості рідини, щоб запобігти дегідратації. Інформаційні
джерела: http://diabetes.webmd.com/what-is-diabetes-insipidus та http://en.wikipedia.
org/wiki/Diabetes_insipidus).
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ковку ліків на місяць, тоді як йому потрібно було три упаковки на
місяць.
47. 10 грудня 2003 року захисник заявника направив адміністрації СІЗО листа, в якому послався на згадані вище медичні потреби
заявника і запитав, чи може СІЗО забезпечити заявника необхідними ліками. У відповідь адміністрація СІЗО повідомила про те, що
заявнику забезпечується певне симптоматичне лікування. Щодо
«вузько специфічних дорогих ліків», таких, як згадані антидіуретичні гормональні препарати, адміністрація готова прийняти такі
препарати від родичів заявника. У листі також зазначалося, що на
той момент заявник мав ці ліки в достатній кількості.
H. Інші факти

48. 16 травня 2008 року заявник уповноважив свого батька представляти його у Суді. Відповідну довіреність було засвідчено адміністрацією колонії.
49. 5 червня 2008 року Суд одержав від батька заявника листа від 29 травня 2008 року, в якому той скаржився, зокрема, на те,
що протягом кількох днів після затримання його сина позбавляли
можливості користуватися юридичною допомогою захисника і що
адвоката допустили до участі у справі лише після того, як заявник
дав визнавальні показання, перебуваючи у стані фізичного та емоційного виснаження.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
50. Положення статей 59 і 63 Конституції стосовно права на правову допомогу і права не свідчити проти себе викладено в рішенні
від 19 лютого 2009 року в справі «Шабельник проти України» (Shabelnik
v. Ukraine) (заява № 16404/03, п. 25).
51. Згідно з Кримінальним кодексом України умисне вбивство,
вчинене без обтяжуючих обставин, карається позбавленням волі на
строк від семи до п’ятнадцяти років (частина перша статті 115), а завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило
смерть потерпілого,— позбавленням волі на строк від семи до десяти років (частина друга статті 121).
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52. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу України (далі — КПК) щодо застосування запобіжних заходів
під час досудового слідства наведено в рішенні від 6 листопада
2008 року в справі «Єлоєв проти України» (Yeloyev v. Ukraine) (заява
№ 17283/02, п. 35).
53. Положення статті 154-1 КПК, а також відповідні витяги з постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1999 року
№ 6 «Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу» викладено в рішенні від 19 жовтня 2006 року в справі «Коваль
проти України» (Koval v. Ukraine) (заява № 65550/01, пп. 60–61).
54. Що стосується визнання підозрюваним своєї вини, то стаття 73 КПК вимагає перевірки таких показань підозрюваного. Ви
знання підозрюваним своєї вини може бути покладено в основу обвинувачення лише у разі підтвердження цього визнання сукупністю
доказів у справі. Стаття 96 КПК визначає явку з повинною як «особисте, добровільне письмове чи усне повідомлення заявником органу дізнання, дізнавачу, слідчому, прокурору, судді або суду про злочин, вчинений чи підготовлюваний ним, до порушення проти нього
кримінальної справи. Якщо кримінальну справу вже порушено, таке
повідомлення заявником має бути зроблене до винесення постанови
про притягнення його як обвинуваченого».

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
55. Посилаючись на статтю 3 Конвенції, заявник скаржився на
тривалість тримання його під вартою та відмову в задоволенні його
клопотань про звільнення під заставу. Суд розглядатиме цю скаргу
за пунктом 3 статті 5 Конвенції, який передбачає:
«Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту «c» 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
упродовж розумного строку або звільнення під час провадження.
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Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання».
А. Прийнятність

56. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції і не є неприйнятною з будь-яких
інших підстав. Отже, вона має бути визнана прийнятною.
В. Суть

57. Заявник стверджував, що після того, як йому обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту, його автоматично залишали
незмінним. За його твердженнями національні суди не розглядали
можливість застосування будь-яких альтернативних запобіжних заходів, таких як звільнення під заставу, про що їх недвозначно просили, або під підписку про невиїзд. Не враховували вони й фактичних
обставин його справи. З цього приводу заявник зазначив, що його
численні клопотання про звільнення відхилялися постановами з однаковими формулюваннями, які залишалися незмінними, незважаючи на сплив часу та подальший перебіг розслідування.
58. Уряд з цим не погодився. Він стверджував, що продовження
строків тримання заявника під вартою ґрунтувалося на відповідних
і достатніх підставах, таких як тяжкість злочину, у вчиненні якого
він підозрювався, невизнання ним своєї вини та суперечливість показань свідків, які потребували перевірки. Уряд також наголошував
на тому, що національні суди ретельно дослідили доводи заявника
щодо стану його здоров’я і визнали, що він не був перешкодою для
застосування обраного йому запобіжного заходу.
59. Суд зазначає, що оцінці підлягають два такі періоди (див.,
mutatis mutandis, рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudua v.
Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 104, ECHR 2000-XI): з 19 квітня
2003 року (дати затримання заявника) до 17 листопада 2004 року
(дати оголошення вироку судом першої інстанції) та з 8 листопада
2005 року (дати скасування вироку від 17 листопада 2004 року та
повернення справи на додаткове розслідування) до 2 березня 2007
року (дати оголошення нового вироку). Суд розглядатиме ці періоди
разом, враховуючи безперервний характер тримання заявника під
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вартою (див., наприклад, рішення від 19 березня 2009 р. у справі «Полонський проти Росії» (Polonskiy v. Russia), заява № 30033/05, п. 132).
Отже, загальна тривалість тримання заявника під вартою становила
два роки і майже одинадцять місяців.
60. Суд наголошує на тому, що згідно з другою частиною пункту
3 статті 5 Конвенції особу, обвинувачену у правопорушенні, має бути
звільнено до судового розгляду, якщо держава не доведе існування
«відповідних і достатніх» підстав для подальшого тримання її під
вартою (див. рішення від 8 червня 1995 р. у справі «Ягчі і Саргін проти
Туреччини» (Yagci and Sargin v. Turkey), п. 52, Series A, № 319 A). Щоб дотримати цієї вимоги, національні судові органи повинні дослідити
усі факти за і проти існування реального суспільного інтересу, який,
за належного врахування принципу презумпції невинуватості, виправдовує відступ від вимоги забезпечення поваги до особистої свободи, і викласти ці міркування у своїх рішеннях, якими вони відмовляють у задоволенні клопотання про звільнення. Встановлення таких фактів та підміна національних органів влади, які постановили
рішення щодо тримання заявника під вартою, не є завданням Суду.
Суд має визначити, чи є у справі порушення пункту 3 статті 5 Конвенції, головним чином, виходячи з підстав, викладених у відповідних рішеннях національних судів, і фактів, зазначених заявником
у його скаргах (див. рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v.
Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 152, ECHR 2000-IV).
61. Суд визнає, що існування обґрунтованої підозри щодо вчинення заявником тяжкого злочину спочатку може виправдовувати
тримання під вартою. Але Суд неодноразово зазначав, що тяжкість
обвинувачення не може сама по собі бути виправданням тривалих
періодів тримання під вартою (див. рішення у справі «Єчюс проти
Литви» (Jecius v. Lithuania), заява № 34578/97, п. 94, ECHR 2000-IX).
62. При цьому існує презумпція на користь звільнення з-під варти. Доводи «за» і «проти» такого звільнення не повинні бути «загальними й абстрактними» (див. рішення у справі «Смірнова проти Росії»
(Smirnova v. Russia), заяви №№ 46133/99 і 48183/99, п. 63, ECHR 2003-IX
(витяги)). У всіх випадках, коли ризику ухилення обвинуваченого від
слідства можна запобігти за допомогою застави чи інших запобіжних заходів, обвинуваченого має бути звільнено, і в таких випадках
національні органи завжди мають належним чином досліджувати
можливість застосування таких альтернативних запобіжних заходів
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(див. рішення від 23 вересня 2008 р. у справі «Вренчев проти Сербії»
(Vrencev v. Serbia), заява № 2361/05, п. 76).
63. Повертаючись до справи, що розглядається, Суд зазначає,
що національні суди продовжували строк тримання заявника під
вартою і відмовляли в задоволенні його клопотань про звільнення,
посилаючись, головним чином, на тяжкість пред’явленого йому обвинувачення, використовуючи при цьому шаблонні формулювання
та не посилаючись на конкретні фактичні обставини справи (див.
пункти 12–13 вище). Це обґрунтування не змінювалося з плином часу і не враховувало змін, які відбувалися під час розслідування. Хоча заявник неодноразово звертався з клопотаннями про звільнення
під заставу, у їх задоволенні було відмовлено без будь-якої оцінки
можливості застосування в його ситуації цього альтернативного заходу. Що стосується тримання під вартою після повернення справи
на додаткове розслідування 8 листопада 2005 року, то застосування
цього заходу до нового судового розгляду, який почався 26 травня
2006 року, було продовжено судом взагалі без будь-якого обґрунтування (див. пункт 15 вище).
64. Беручи до уваги вищевикладене, Суд доходить висновку, що
продовжуване тримання заявника під вартою відбувалося без відповідних і достатніх підстав.
65. Отже, було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
ІI. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 І ПІДПУНКТУ «С»
ПУНКТУ 3 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
66. Заявник скаржився на те, що на початкових етапах розслідування його право на юридичну допомогу захисника було обмежено,
що становило порушення пункту 1 і підпункту «с» пункту 3 статті 6
Конвенції, відповідні положення яких передбачають таке:
«Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом,
встановленим законом, який ... встановить обґрунтованість будьякого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. ...
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достат-

99

Справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність
ніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя; ...»
А. Прийнятність

1. Сумісність ratione personae
67. Уряд стверджував, що заявник не сформулював таку скаргу прямо або опосердковано у будь-якому зі своїх звернень до Суду. Тому Уряд наполягав на тому, що з огляду на відсутність скарг
заявника про порушення його прав за пунктом 1 і підпунктом «с»
пункту 3 статті 6 Конвенції вимоги статті 34 Конвенції дотримано
не було, тому скарга має бути відхилена як несумісна ratione personae
з положеннями Конвенції.
68. Заявник не погодився і зазначив, що він сформулював скаргу, яка розглядається, достатньо чітко.
69. Суд зазначає, що 5 червня 2008 року до нього надійшов лист
батька заявника від 29 травня 2008 року, який містив чітко викладену скаргу про незабезпечення заявнику на початкових етапах
розслідування юридичної допомоги захисника (див. пункт 49 вище). Суд також зазначає, що матеріали справи містять довіреність
від 16 травня 2008 року, якою заявник уповноважив свого батька
представляти його інтереси в Суді (див. пункт 48 вище). Тому Суд
доходить висновку, що заявник дійсно подав скаргу про те, що він
є потерпілим від порушення пункту 1 та підпункту «с» пункту 3
статті 6 Конвенції, діючи через свого представника, уповноваженого належним чином.
70. Отже, цю скаргу не може бути оголошено неприйнятною як
таку, що є несумісною ratione personae з положеннями Конвенції.

2. Дотримання шестимісячного строку
71. У якості альтернативи зазначеному запереченню Уряд стверджував, що заявник подав цю скаргу після закінчення шестимісячного строку. Уряд зазначив, що період, протягом якого заявник не
мав юридичної допомоги захисника, чітко визначений у часі та що
перебіг шестимісячного строку почався з моменту припинення цієї
ситуації. Цей довід Уряд додатково обґрунтував посиланням на те,
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що заявник не звертався зі скаргами з цього приводу під час тримання під вартою в міліції та подальшого перебування в СІЗО, що, на
думку Уряду, свідчило про те, що він був упевнений у відсутності на
національному рівні засобів, якими він міг би скористатися.
72. Заявник не погодився. Він стверджував, що перебіг шестимісячного строку не міг початися до завершення судового розгляду його справи, в рамках якого він належним чином заявив цю
скаргу.
73. Суд підкреслює, що вимоги пункту 3 статті 6 Конвенції слід
розглядати як конкретний аспект права на справедливий судовий
розгляд, гарантований пунктом 1 статті 6 Конвенції (див. рішення від
23 листопада 1993 р. у справі «Пуатрімоль проти Франції» (Poitrimol v.
France), п. 29, Series A, № 277 A). Щоб оцінити, якою мірою стверджуване порушення процесуального права заявника могло позначитися
на справедливості всього судового розгляду, заявник мусив дочекатися остаточного рішення у справі і міг викласти згадану вище скаргу
у своїй касаційній скарзі до Верховного Суду України, що вважається
ефективним засобом юридичного захисту щодо скарг про несправедливість кримінального провадження (див., mutatis mutandis, ухвалу від
18 травня 2004 р. у справі «Архипов проти України» (Arkhipov v. Ukraine),
№ 25660/02). Він мав підстави очікувати від національних судів розгляду його скарги і виправлення порушення його права на захист у разі
його виявлення (див. рішення від 4 березня 2010 р. у справі «Шалімов
проти України» (Shalimov v. Ukraine), № 20808/02, п. 62).
74. Суд зауважує, що заявник дійсно подав скаргу щодо обмеження його права на захист на початку розслідування під час судового розгляду його справи, який завершився 21 січня 2008 року
ухваленням Верховним Судом України остаточного рішення (див.
пункт 42 вище).
75. Тому Суд вважає, що скаргу заявника з цього приводу від
29 травня 2008 року (див. пункт 49 вище) було подано до Страсбургу
в межах шестимісячного строку, передбаченого пунктом 1 статті 35
Конвенції. Отже, це заперечення Уряду так само має бути відхилено.

3. Інші критерії прийнятності
76. Суд вважає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою
у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції і не є неприйнятною з інших
підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
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В. Суть

77. Заявник стверджував, що обвинувальний вирок у його справі
ґрунтувався вирішальною мірою на визнавальних показаннях, які
він давав на початкових етапах розслідування за відсутності юридичної допомоги захисника, зазнаючи страждань через відсутність
ліків, перебуваючи у стресовій ситуації, стикаючись зі складними юридичними питаннями, що були за межами його розуміння,
та перспективою суворого покарання у виді позбавлення волі.
78. Уряд не погодився. Він стверджував, що згідно з положеннями національного законодавства у справі заявника не було передбачено обов’язкової участі захисника і що заявник добровільно відмовився від свого права мати захисника. Як тільки заявник виявив
бажання мати захисника, 30 квітня 2003 року він запросив для цього адвоката Р. і його прохання було задоволено без будь-яких обмежень. Щодо ваги визнавальних показань, які заявник дав на початку
провадження, Уряд зауважив, що вони не були єдиною підставою
для його засудження.
79. Суд підкреслює, що, хоча право кожної особи, обвинувачуваної у вчиненні кримінального правопорушення, на ефективний
захист захисником, офіційно призначеним в разі такої необхідності, не є абсолютним, воно становить одну з основоположних ознак справедливого судового розгляду (див. згадане рішення у справі
«Пуатрімоль проти Франції», п. 34). Як правило, підозрюваному має
бути надано можливість скористатися послугами захисника з моменту першого допиту міліцією, якщо в світлі обставин конкретної
справи немає переконливих підстав для обмеження цього права.
Право на захист буде, в принципі, непоправно порушено, якщо при
засудженні особи судом використовуватимуться визнавальні показання, отримані під час допиту за відсутності доступу до захисника
(див. рішення від 27 листопада 2008 р. у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП], заява № 36391/02, п. 55).
80. Водночас Суд нагадує, що ані буква, ані дух статті 6 Конвенції не перешкоджають особі добровільно відмовитися — у відкритий
чи мовчазний спосіб — від свого права на гарантії справедливого судового розгляду. Однак для того, щоб така відмова була дійсною для
цілей Конвенції, вона має бути виражена у недвозначній формі і має
супроводжуватися мінімальними гарантіями, співмірними з важ-
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ливістю такої відмови (див. рішення у справі «Сейдович проти Італії»
(Sejdovic v. Italy) [ВП], № 56581/00, п. 86, ECHR 2006-II, з додатковими
посиланнями).
81. Повертаючись до справи, що розглядається, Суд зазначає, що
за відсутності юридичної допомоги захисника заявник кілька разів
зізнався у вбивстві пана М. 20 і 21 квітня 2003 року, і ці визнавальні
показання було покладено в основу вироку. Як національні суди, так і
Уряд приділили особливу увагу тому фактові, що 20 квітня 2003 року
заявник прямо відмовився від захисника і добровільно взяв участь
у кількох слідчих діях. Не заперечуючи самого факту такої відмови,
заявник наполягав на тому, що застосований до нього примус був
таким, що змусив його дати свідчення проти себе, не маючи можливості скористатися юридичною допомогою.
82. Суд зазначає, що заявник відмовився від захисника, перебуваючи в особливо вразливому становищі, оскільки мав проблеми зі
здоров’ям (див. пункт 45 вище) і недостатньо розумів нюанси юридичної кваліфікації інкримінованого йому злочину (яка з часом змінилась із заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили смерть,
на умисне вбивство). Крім того, зазначена відмова стосувалася лише
однієї слідчої дії, а саме допиту заявника слідчим, тоді як після цього заявника залучали до інших слідчих дій, зокрема, в нічний час, не
забезпечуючи йому доступу до захисника. Суд також зауважує, що
адвокату, якого батьки заявника найняли як захисника, було відмовлено у доступі до заявника не на підставі того, що заявник відмовився від захисника, а під тим приводом, що він був свідком (хоча
на той час його допитували як підозрюваного) і не давав адвокату
довіреності (тоді як він не мав можливості зробити цього, оскільки
перебував під вартою). Насамкінець, Суд враховує й той факт, що заявник відмовився від своїх визнавальних показань одразу після допуску захисника до участі у справі і ніколи не повторював їх, коли
провадження в його справі здійснювалося за участю захисника (див.
пункти 28 і 31 вище). Виходячи з усіх цих міркувань, Суд доходить
висновку про те, що у цій справі не було недвозначної відмови заявника від свого права на юридичну допомогу захисника. Не було й
жодних інших вагомих підстав для обмеження права заявника на таку юридичну допомогу. Таким чином, починаючи з його першого допиту працівниками міліції, органи державної влади були зобов’язані
забезпечити заявнику доступ до захисника, але не зробили цього.
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83. Суд зауважує, що визнавальні показання заявника, отримані
за відсутності захисника та за обставин, які дають підстави підозрювати, що як відмова від захисника, так і визнавальні показання
здобуто всупереч його волі, були використані як докази, на підставі
яких він був засуджений судом. Отже, Суд визнає, що заявник зазнав
такого обмеження права на доступ до захисника, яке підірвало загальну справедливість провадження у його справі.
84. Таким чином, Суд доходить висновку про те, що в цій справі
мало місце порушення пункту 1 статті 6 у поєднанні з підпунктом «с»
пункту 3 статті 6 Конвенції.
ІІІ. РЕШТА СКАРГ У ЗАЯВІ
85. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції на те, що під час
тримання під вартою в міліції він зазнав поганого поводження і що
протягом часу всього періоду тримання під вартою він не отримував
належної медичної допомоги.
86. Він також скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції щодо
тривалості провадження в кримінальній справі щодо нього.
87. Беручи до уваги наявні матеріали, Суд вважає, що докази
не свідчать про наявність порушення прав і свобод, гарантованих
Конвенцією чи протоколами до неї. Відповідно ця частина заяви має
бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до пунктів 3 і 4
статті 35 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
88. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

89. Заявник вимагав 10 000 євро відшкодування моральної шкоди.
90. Уряд заперечив проти цієї вимоги.
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91. Суд вважає, що заявник мав зазнати моральної шкоди, зокрема, у зв’язку з порушенням пункту 3 статті 5 Конвенції, і що сама
констатація порушення не може бути достатньою компенсацією цієї
шкоди. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику 2400 євро відшкодування моральної шкоди.
92. Що стосується виправлення порушення пункту 1 і підпункту
«с» пункту 3 статті 6 Конвенції, то Суд повторює, що найбільш прийнятним способом його виправлення було б забезпечення, наскільки
це можливо, юридичного стану заявника, в якому він би був, якби вказане положення Конвенції було б дотримано. Найбільш прийнятним
способом виправлення ситуації у разі подання відповідного клопотання був би, в принципі, перегляд рішення або відновлення провадження у справі (див. згадане вище рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини», п. 72, і рішення «Оджалан проти Туреччини» (Ocalan v. Turkey)
[ВП], заява № 46221/99, п. 210, in fine, ECHR 2005-IV). Суд зазначає у
зв’язку з цим, що законодавством України (статтею 400-12 КПК, статтею 38 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статтею 10
Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини») передбачено можливість повторного розгляду справи судом, включаючи відновлення провадження,
у разі якщо Суд встановив порушення Конвенції. Отже, Суд вважає,
що констатація порушення пункту 1 і підпункту «с» пункту 3 статті 6
Конвенції сама по собі становить достатню справедливу сатисфакцію.
B. Судові та інші витрати

93. Заявник не вимагав компенсації судових та інших витрат.
Відповідно Суд нічого не присуджує.
C. Пеня

94. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку
плюс три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги за пунктом 3 статті 5, пунктом 1 та підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції прийнятними, а решту скарг
у заяві — неприйнятними.
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2. Постановляє, що в цій справі було порушення пункту 3 статті 5
Конвенції.
3. Постановляє, що в цій справі було порушення пункту 1
і підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції.
4. Постановляє, що констатація порушення пункту 1 і підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції сама по собі становить достатню
справедливу сатисфакцію будь-якої моральної шкоди, якої зазнав
заявник внаслідок цього порушення.
5. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має виплатити заявнику 2400 (дві тисячі
чотириста) євро відшкодування моральної шкоди, завданої
порушенням пункту 3 статті 5 Конвенції, з урахуванням
будь-якого податку, який може бути стягнуто із зазначеної
суми; ця сума має бути конвертована в національну валюту
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатис
факції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 грудня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

106

П. Лоренцен
голова

Ічин та інші проти України

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ІЧИН ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява №№ 28189/04 і 28192/04)
Рішення
Страсбург
21 грудня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
21 березня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Ічин та інші проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,

107

Справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

п. Р. Марусте,
п. М. Віллігер,
пані І. Берро-Лефевр,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 30 листопада 2010 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за двома заявами (№№ 28189/04 і 28192/04),
поданими проти України до Суду на підставі статті 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) чотирма громадянами України: пані Ічиною, п. Ічиним, пані Дмитрієвою та п. Дмитрієвим (далі — заявники) 2 липня 2004 року.
2. Заявників представляв п. Р. Мартиновський, юрист з м. Севастополя. Уряд України (далі — Уряд) був представлений його Уповноваженим п. Ю. Зайцевим з Міністерства юстиції.
3. Заявники стверджували, зокрема, що затримання п. Ічина
і п. Дмитрієва було незаконним, а провадження, за результатами якого до них було застосовано такий захід,— несправедливим.
4. 1 вересня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяви.

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Пані Ічина народилася у 1960 році, п. Ічин — 1991, пані
Дмитрієва — 1969 і п. Дмитрієв — 1990. Усі вони проживають у м. Севастополі.
6. 31 грудня 2003 року неповнолітні п. Ічин, п. Дмитрієв та ще
одна особа пан К. викрали харчові продукти і кухонне приладдя зі
шкільної їдальні.
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7. 5 січня 2004 року їх було допитано працівниками міліції, яким
вони зізналися у вчиненні крадіжки. Деякі з викрадених речей вони
повернули.
8. 7 січня 2004 року слідчий порушив кримінальну справу за
фактом крадіжки, зазначивши, що у період з 30 грудня 2003 року до
2 січня 2003 року невідома особа проникла до шкільної їдальні та викрала харчові продукти і кухонне приладдя.
9. 13 січня 2004 року слідчий направив до Нахімовського районного суду м. Севастополя (далі — Нахімовський суд) погоджені районним прокурором подання про поміщення п. Ічина та п. Дмитрієва у приймальник-розподільник для неповнолітніх відповідно до
статті 7-3 Кримінально-процесуального кодексу. Слідчий посилався
на те, що п. Ічин і п. Дмитрієв вчинили умисні дії, які можуть бути
кваліфіковані як злочин, передбачений частиною третьою статті 185
Кримінального кодексу; що обоє походять із багатодітних родин із
низьким доходом, мають зв’язки зі злочинцями, погані характеристики зі школи, схильні до вчинення протиправних діянь і не піддаються впливу батьків. Слідчий зазначив, що викладені вище міркування дають достатні підстави вважати, що існує ризик повторного
вчинення п. Ічиним і п. Дмитрієвим суспільно небезпечних діянь.
10. Того самого дня слідчий викликав заявників як свідків разом з їхніми законними представниками в судове засідання, призначене на 14 січня 2004 року, в зв’язку з учиненням ними суспільно небезпечних діянь, передбачених частиною третьою статті 185
Кримінального кодексу.
11. 14 січня 2004 року Нахімовський суд розглянув згадані подання у присутності заявників і прокурора. Того самого дня суд
виніс дві постанови про поміщення п. Ічина та п. Дмитрієва у приймальник-розподільник для неповнолітніх. Суд послався на те, що
п. Ічин і п. Дмитрієв обвинувачуються у вчиненні суспільно небезпечних діянь і що 7 січня 2004 року щодо них було порушено кримінальну справу. Врахувавши наведені слідчим у поданні аргументи
(див. п. 9 вище), суд дійшов висновку про існування достатніх підстав вважати, що п. Ічин і п. Дмитрієв ухилятимуться від слідства
і суду та продовжуватимуть свою злочинну діяльність. Постанова
суду була остаточною і не підлягала оскарженню.
12. П. Ічин і п. Дмитрієв перебували у приймальнику-розподільнику для неповнолітніх до 13 лютого 2004 року.
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13. 3 березня 2004 року слідчий порушив щодо п. Ічина
та п. Дмитрієва кримінальну справу за фактом вчинення крадіжки
харчових продуктів і кухонного приладдя зі шкільної їдальні.
14. 3 і 4 березня 2004 року відповідно пані Дмитрієва і пані Ічина
надіслали голові Нахімовського суду листи зі скаргами щодо такого,
що принижує гідність, поводження з їхніми синами з боку працівників приймальника-розподільника для неповнолітніх. У відповідь
листом від 15 березня 2004 року голова суду повідомив, що порушення кримінальної справи щодо працівників цієї установи не належить
до його повноважень.
15. За твердженням пані Ічиної, на її скарги до прокурора щодо
такого, що принижує гідність, поводження, якого її син зазнав у приймальнику-розподільнику для неповнолітніх, прокурор відповів листом, у якому повідомлялося про відсутність підстав для порушення
кримінальної справи щодо працівників приймальника-розподільника.
16. За твердженням пані Дмитрієвої, її скарги до прокурора щодо такого, що принижує гідність, поводження, якого її син зазнав
у приймальнику-розподільнику для неповнолітніх, залишилися без
відповіді.
17. 26 квітня 2004 року слідчий виніс постанову про закриття
кримінальної справи щодо п. Ічина та п. Дмитрієва з огляду на те, що
вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність,
і про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів виховного характеру.
18. 14 травня 2004 року прокурор Нахімовського району м. Севастополя погодив постанову від 26 квітня 2004 року.
19. 4 лютого 2005 року Нахімовський суд розглянув матеріали
щодо застосування до п. Ічина та п. Дмитрієва примусових заходів
виховного характеру і вирішив в якості покарання обмежитися щодо
обох попередженням. Стосовно того, чи було це рішення оскаржено,
інформація відсутня.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Кримінально-процесуальний кодекс

20. Відповідні положення Кодексу в редакції, чинній на час
подій у справі, передбачають:
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Стаття 7-3. Порядок вирішення справ про суспільно небезпечні діяння,
вчинені особою, яка не досягла віку,
з якого можлива кримінальна відповідальність
«Слідчий, встановивши в кримінальній справі, що суспільно небезпечне діяння вчинене особою у віці від одинадцяти років і до виповнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, виносить
мотивовану постанову про закриття справи та застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру. Справа разом з постановою направляється прокурору.
Якщо встановлено, що особу, яка вчинила у віці від одинадцяти до
чотирнадцяти років суспільно небезпечне діяння, що підпадає під
ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, необхідно
у зв’язку з цим негайно ізолювати, то за постановою слідчого або
органу дізнання за згодою прокурора за вмотивованим рішенням
суду її може бути поміщено у приймальник-розподільник для неповнолітніх на строк до 30 діб. Участь захисника у цьому разі забезпечується з моменту поміщення неповнолітнього у приймальникрозподільник...»

Стаття 447. Порядок застосування до неповнолітнього
примусових заходів виховного характеру
«Коли суд при розгляді кримінальної справи, що надійшла з обвинувальним висновком, прийде до висновку про можливість виправлення неповнолітнього, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, він виносить ухвалу, а суддя — постанову про закриття
кримінальної справи і вирішує питання про застосування до неповнолітнього одного з примусових заходів виховного характеру,
передбачених частиною другою статті 105 Кримінального кодексу України.
Справу, що надійшла до суду від прокурора в порядку, передбаченому статтею 73 або 9 цього Кодексу, народний суддя або голова суду, якщо він згоден з рішенням, прийнятим слідчим або прокурором, призначає до розгляду в судовому засіданні у строк не пізніше
десяти днів, а в разі незгоди — повертає прокурору мотивованою
постановою.
Розгляд справ, зазначених у частині другій цієї статті, провадиться
у відкритому судовому засіданні з обов’язковою участю прокурора
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і захисника. При цьому заслуховуються пояснення неповнолітнього,
його законного представника, перевіряються докази, які доводять
або спростовують вчинення даною особою суспільно небезпечного діяння, а також перевіряються інші обставини, які мають істотне
значення для вирішення питання про застосування примусового заходу виховного характеру. Під час розгляду справи ведеться протокол судового засідання. Після закінчення судової перевірки справи
свої думки висловлюють прокурор, потім захисник.
У разі наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка підлягає
за ухвалою суду направленню до спеціального навчально-виховного
закладу, буде займатися протиправною діяльністю, а також з метою
забезпечення виконання своєї ухвали суд вправі тимчасово, строком до 30 діб, помістити цю особу у приймальник-розподільник
для неповнолітніх, який доставляє її до спеціального навчальновиховного закладу».
B. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх
та спеціальні установи для неповнолітніх»
від 24 січня 1995 року

21. Відповідні положення Закону передбачають:
Стаття 6. Суди
«Суди розглядають справи:
щодо неповнолітніх, які вчинили злочини;
...
про поміщення неповнолітніх правопорушників до приймальниківрозподільників для неповнолітніх;
Справи, зазначені у частині першій цієї статті, розглядаються спеціально уповноваженими на те суддями (складом суддів) за участю
представників служб у справах неповнолітніх, крім випадків, передбачених законом».

Стаття 7. Приймальники-розподільники для неповнолітніх
«...У приймальники-розподільники можуть бути доставлені неповнолітні віком від 11 до 18 років на термін до 30 діб, які:
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вчинили правопорушення до досягнення віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, якщо є потреба
негайно ізолювати їх (за постановою органу дізнання, слідчого, санкціонованою прокурором, або за постановою суду);
...
згідно з рішенням суду направляються у спеціальні установи для неповнолітніх;
самовільно залишили спеціальний навчально-виховний заклад,
де вони перебували ...»
С. Положення про приймальники-розподільники
для неповнолітніх органів внутрішніх справ,
затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 13 липня 1996 р. № 384

22. У відповідних пунктах Положення зазначено:
«1.1. Приймальники-розподільники для неповнолітніх (далі — ПРН)
є спеціальні установи для неповнолітніх органів внутрішніх справ,
що призначені для тимчасового тримання окремих категорій неповнолітніх, яких необхідно ізолювати.
1.2. Приймальники-розподільники для неповнолітніх (ПРН) створюються для тимчасового тримання в них неповнолітніх віком
від 11 до 18 років...
1.3. Основними завданнями приймальників-розподільників є: недопущення з боку неповнолітніх правопорушень;
здійснення серед них профілактичної і виховної роботи;
виявлення причин і умов, які сприяють злочинності у підлітковому
середовищі;
забезпечення належних умов їх тримання.
...
5. Профілактична та виховна робота у приймальниках-розподільниках:
5.1. Профілактична та виховна робота з неповнолітніми, які тримаються у приймальниках-розподільниках, здійснюється з врахуванням
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віку, ступеня педагогічної занедбаності, суспільної небезпечності
раніше вчинених правопорушень, а також інших обставин, які мають
значення для ефективних заходів профілактичного впливу.
5.2. З метою запобігання правопорушенням серед неповнолітніх,
виявлення та усунення причин і умов, що їм сприяли, посадові особи приймальників-розподільників:
5.2.1. З’ясовують умови життя і виховання неповнолітніх у сім’ї, їх
особисті якості, інтереси, причини самовільного залишення спеціального навчально-виховного закладу, недоліки в діяльності підприємств, установ і навчальних закладів, які сприяли вчиненню
правопорушень; причини вчинення злочинів, осіб, що брали в них
участь або знаходяться у розшуку, а також таких, що пропали безвісти; місця збуту викраденого, випадки втягування неповнолітніх
у злочинну та іншу антигромадську діяльність.
5.2.2. Негайно направляють у відповідні міські райвідділи ГУМВС
в Криму, м. Києві, Київській області, УМВС в областях, м. Севастополі
та на транспорті повідомлення про виявлення осіб, що вчинили злочини, або інші обставини, які мають значення для їх розкриття.
5.2.3. Проводять індивідуальні виховні заходи з неповнолітніми, що
тримаються у приймальниках-розподільниках, звертаючи особливу
увагу на розвиток позитивних схильностей та інтересів, усунення
недоліків у поведінці, залучення до навчання та праці.
5.2.4. Інформують зацікавлені державні органи і громадські організації про причини правопорушень неповнолітніх, вносять пропозиції щодо усунення таких причин та умов, а також з питань поліпшення організації навчання і трудового виховання неповнолітніх,
які тримаються в приймальниках-розподільниках».

ПРАВО
І. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ
23. Суд вважає, що відповідно до пункту 1 правила 42 Реґламенту Суду заяви мають бути об’єднані, оскільки вони мають спільне
фактичне та юридичне підґрунтя.
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ІІ. ЩОДО LOCUS STANDI ПАНІ ІЧИНОЇ ТА ПАНІ ДМИТРІЄВОЇ
24. Уряд зазначав, що у цій справі пані Ічина та пані Дмитрієва
не можуть стверджувати, що вони є жертвами щодо їхніх прав, гарантованих Конвенцією.
25. Заявники наполягали, що скарга за статтею 8 Конвенції стосується їх усіх.
26. Суд зазначає, що заявники подали низку скарг за різними положеннями Конвенції. Скарга за статтею 8 Конвенції була початково
подана щодо їх усіх, а інші скарги, наприклад, за статтею 5 Конвенції — лише щодо п. Ічина та п. Дмитрієва. Сторони не заперечували
цього. На думку Суду, той факт, що лише одна із скарг стосується
пані Ічиної і пані Дмитрієвої, не позбавляє їх всіх статусу заявників
у цій справі. Тому Суд відхиляє заперечення Уряду щодо наявності
у пані Ічиної і пані Дмитрієвої статусу жертви.
ІII. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1
СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
27. Заявники скаржилися, що затримання п. Ічина та п. Дмитрієва було незаконним. Вони посилалися на пункт 1 статті 5 Конвенції,
який передбачає таке:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
a) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним
судом;
b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого
обов’язку, встановленого законом;
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення;
d) затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з метою застосування наглядових заходів виховного характеру або
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законне затримання неповнолітнього з метою допровадження
його до компетентного органу;
e) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків або наркоманів чи бродяг;
f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її
недозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться
процедура депортації або екстрадиції».
А. Щодо прийнятності

28. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути
визнана прийнятною.
В. Щодо суті

1. Подання сторін
29. Заявники стверджували, що вимоги національного закону
не було дотримано та що судові рішення про поміщення п. Ічина
та п. Дмитрієва у приймальник-розподільник для неповнолітніх були
невиправданими, а мета такого затримання залишалась незрозумілою. Протягом тримання у приймальнику-розподільнику щодо них
не було проведено жодних слідчих дій і не було пред’явлено ніяких
обвинувачень. Крім того, в той час, коли було ухвалено рішення про
їх затримання, вони офіційно ще не вважалися підозрюваними.
30. Уряд вважав, що затримання пана Ічина та пана Дмитрієва
здійснювалося відповідно до вимог пункту 1 статті 5 Конвенції. Таке
затримання відбувалося на підставі чітких і передбачуваних положень національного закону, а саме статті 7-3 Кримінально-процесуального кодексу. Уряд також зазначив, що рішення про затримання
п. Ічина та п. Дмитрієва було постановлене національними судами,
повноважними тлумачити національне законодавство та на власний розсуд застосовувати його до обставин конкретної справи. Уряд
стверджував, що зазначений захід було застосовано до заявників
з метою допровадження їх до компетентного судового органу, як це
передбачено пунктом 1(с) статті 5 Конвенції.
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2. Оцінка Суду
a) Загальні принципи
31. Суд повторює, що стаття 5 Конвенції гарантує основоположне
право на свободу та особисту недоторканність. У розумінні Конвенції
це право є найважливішим у «демократичному суспільстві» (див. рішення у справах «Де Вільде, Оомс і Версип проти Бельгії» (De Wilde, Ooms
and Versyp v. Belgium) від 18 червня 1971 року, п. 65, серія А, № 12, і «Вінтерверп проти Нідерландів» (Winterwerp v. the Netherlands) від 24 жовтня
1979 року, п. 37, серія А, № 33).
32. Кожен має право на захист цього права, що означає не бути
позбавленим свободи або не мати продовження позбавлення свободи (див. «Уікс проти Сполученого Королівства» (Weeks v. the United
Kingdom) від 2 березня 1987 року, п. 40, серія А, № 114), крім випадків,
встановлених у пункті 1 статті 5 Конвенції. Перелік винятків, встановлених пунктом 1 статті 5 Конвенції, є вичерпним (див. рішення у
справах «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95,
п. 170, ECHR 2000-IV, і «Квінн проти Франції» (Quinn v. France) від
22 березня 1995 року, п. 42, серія A, № 311), і лише вузьке тлумачення
цих винятків відповідає цілям цього положення, а саме — гарантувати, що нікого не буде свавільно позбавлено свободи (див. рішення
у справах «Енгель та інші проти Нідерландів» (Engel and Others v. the
Netherlands) від 8 червня 1976 року, п. 58, серія A, № 22, і «Амюр проти Франції» (Amuur v. France) від 25 червня 1996 року, п. 42, Reports
1996-III).
33. Суд нагадує, що коли йдеться про позбавлення свободи, надзвичайно важливою умовою є забезпечення загального принципу
юридичної визначеності. Отже, неодмінна вимога полягає в тому,
щоб умови, за яких здійснюється позбавлення свободи, були чітко
сформульовані в національному законі, і що застосування самого
цього закону було передбачуваним тією мірою, щоб він відповідав
стандарту «законності», встановленому Конвенцією,— стандарту,
що вимагає, щоб всі закони були сформульовані з достатньою чіткістю, що дозволяє громадянину — при потребі за допомогою одержання відповідної консультації — передбачити, достатньою за даними
обставинами мірою, наслідки, до яких може призвести дана дія
(див. «Барановський проти Польщі» (Baranowski v. Poland), № 28358/95,
пп. 50–52, ECHR 2000-III).
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34. Суд також зазначає, що органи державної влади повинні дотримуватися вимог, встановлених національним законодавством
щодо позбавлення свободи (див. рішення у справах «Ван дер Леєр проти Нідерландів» (Van der Leer v. the Netherlands) від 21 лютого 1990 року,
п. 23-24, серія A, № 170-A, «Вассінк проти Нідерландів» (Wassink v. the
Netherlands) від 27 вересня 1990 року, п. 27, серія А, № 185-A, і «Еркало
проти Нідерландів» (Erkalo v. the Netherlands) від 2 вересня 1998 року,
п. 57, 1998-VI).
35. Саме національні органи державної влади, передовсім суди,
мають тлумачити і застосовувати національне законодавство, однак, оскільки згідно з пунктом 1 статті 5 Конвенції недотримання
вимог національного закону становить порушення Конвенції, Суд
може і повинен перевірити, чи було дотримано цього закону (див.
рішення у справі «Бенхем проти Сполученого Королівства» (Benham v.
the United Kingdom) від 10 червня 1996 року, п. 41, Reports 1996-III).
b) Застосування загальних принципів у цій справі
36. Суд зазначає, що порядок поміщення неповнолітнього у приймальник-розподільник передбачений статтею 7-3 Кримінальнопроцесуального кодексу. Як стверджував Уряд, з тексту цієї статті
випливає, що мета такого затримання може відповідати меті, зазначеній у пункті 1(с) статті 5 Конвенції, а саме: «законний арешт або
затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після
його вчинення».
37. Проте обставини справи, що розглядається, дають підстави
сумніватись, що межі та порядок застосування такого заходу є достатньо чітко визначеними, щоб не допускати свавілля. Пан Ічин
і пан Дмитрієв вчинили крадіжку і зізналися в цьому через кілька
днів під час попередньої перевірки. У зв’язку з цим слідчими було
порушено кримінальну справу за фактом вчинення крадіжки невідомими особами, хоча особи злочинців та їхній вік було на той момент вже встановлено. Тим не менш, їх викликали до суду як свідків
і рішення про поміщення їх у приймальник-розподільник для неповнолітніх не видається таким, що відповідає будь-якій меті, що ви
значається пунктом 1(с) статті 5 Конвенції. Уряд послався на те, що
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затримання заявників було застосовано до них з метою допровадження їх до компетентного органу, але залишається питання, який
саме орган мався на увазі. Крім того, під час перебування заявників
у приймальнику-розподільнику стосовно них не проводили слідчих
дій, і, хоча заявники не підлягали притягненню до кримінальної відповідальності (див. п. 17 вище), через двадцять днів після звільнення із зазначеної установи щодо них все-таки порушили кримінальну
справу. Отже, Суд вважає, що затримання заявників не підпадає під
виключення, передбачені пунктом 1(с) статті 5 Конвенції.
38. Далі Суд має визначити, незважаючи на відсутність такого
аргументу від Уряду, чи може затримання заявників підпадати під
дію пункту 1(d) статті 5 Конвенції з огляду на те, що вони були неповнолітніми, і в приймальник-розподільник для неповнолітніх їх могли помістити на підставі вимог національного законодавства (див.
пп. 20–22 вище) з метою ізоляції їх від суспільства або подальшого
переведення до спеціальних навчально-виховних закладів. Крім того, положення, які регулюють діяльність приймальників-розподільників для неповнолітніх, передбачають проведення з ними виховної роботи. Тому Суд має розглянути, чи було затримання здійснено «з метою» застосування наглядових заходів виховного нагляду
(див. рішення у справі «Буамар проти Бельгії» (Bouamar v. Belgium) від
29 лютого 1988 року, п. 50, серія А, № 129).
39. Суд повторює, що в контексті затримання неповнолітніх розуміння «наглядових заходів виховного характеру» не повинно зводитися лише до шкільного навчання, воно має охоплювати багато
аспектів здійснення представниками держави батьківських прав заради благополуччя і для захисту інтересів відповідної особи (див.,
mutatis mutandis, рішення у справі «D. G. проти Ірландії» (D. G. v. Ireland),
№ 39474/98, п. 80, ECHR 2002-III). Однак Суд не вважає, і це не оспорюється Урядом, що поміщення до приймальників-розподільників
для неповнолітніх само по собі є «здійсненням наглядових заходів
виховного характеру». Як видно з положень національного законодавства, така установа призначена для тимчасової ізоляції різних категорій неповнолітніх, включно з тими, хто вчинив злочин. У положеннях про приймальники-розподільники для неповнолітніх не зазначено з достатньою чіткістю, які саме виховні заходи проводяться
в такій установі, а передбачена профілактична і виховна робота зводиться лише до слідчих заходів зі збирання інформації про можливу
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причетність неповнолітніх до злочинної діяльності. У цій справі Уряд
не стверджував, що поміщення у приймальник-розподільник для неповнолітніх було здійснене для застосування «наглядових заходів виховного характеру». У матеріалах справи ніщо не свідчить про те, що
застосування такого заходу до заявників було здійснене з будь-якою
такою метою, або що під час перебування в цій установі заявники
брали участь у тих чи інших виховних заходах. Отже, Суд вважає, що
затримання заявників не підпадає під виняток, передбачений пунктом 1(d) статті 5 Конвенції. Також немає підстав вважати, що на цю
справу поширюються будь-які інші винятки, передбачені статтею 5
Конвенції.
40. Наведених вище міркувань достатньо, аби Суд дійшов висновку про те, що затримання п. Ічина та п. Дмитрієва було свавільним, а отже, мало місце порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 4 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
41. Заявники також скаржилися, що провадження щодо поміщення п. Дмитрієва та п. Ічина у приймальник-розподільник для
неповнолітніх було несправедливим, оскільки заявників заздалегідь
не поінформували про справжні причини їх виклику до суду і тому
вони не змогли підготувати свій захист та скористатися послугами
юридичного представництва. Вони посилалися на пункт 4 статті 5
Конвенції та пункти 1 і 3(с) статті 6 Конвенції.
42. Уряд вважав, що пункт 4 статті 5 Конвенції не застосовний
у цій справі, оскільки справа стосувалася питань за пунктом 3 статті 5 Конвенції, які безпосередньо пов’язані з підставами затримання
заявників за пунктом 1 статті 5 Конвенції.
43. Суд повторює наведений вище висновок про те, що на затримання заявників не поширювався жоден із винятків, що дозволяють
відступити від права на особисту свободу та що перелічені в пункті
1 статті 5 Конвенції. Отже, твердження Уряду про необхідність розглядати скарги заявників за пунктом 3 статті 5 Конвенції має бути
відхилено. Крім того, Суд, який є компетентним здійснювати юридичну кваліфікацію фактів у справі, вважає, що питання, порушене
заявниками, слід розглядати в контексті положення пункту 4 статті 5 Конвенції, який передбачає:
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«4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання
під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без
зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення
про звільнення, якщо затримання є незаконним...»
А. Щодо прийнятності

44. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути
визнана прийнятною.
В. Щодо суті

45. П. Ічин і п. Дмитрієв зазначили, що під час винесення рішення про їх затримання у них не було захисника, і вони не могли підготувати свій захист. Крім того, оскільки вони були неповнолітніми,
під час зазначеного провадження присутність представника служби
у справах неповнолітніх була обов’язковою.
46. Уряд вважав судові рішення щодо поміщення п. Ічина
та п. Дмитрієва у приймальник-розподільник для неповнолітніх
обґрунтованими і такими, що відповідають вимогам пункту 3 статті 5 Конвенції.
47. З огляду на свій висновок про те, що затримання п. Ічина
та п. Дмитрієва не відповідало вимогам пункту 1 статті 5 Конвенції, Суд не вважає за доцільне окремо з’ясовувати, чи було дотримано передбачені статтею 5 Конвенції основні вимоги процесуальної
справедливості під час судового розгляду, за результатами якого
п. Ічина та п. Дмитрієва було поміщено у приймальник-розподільник для неповнолітніх.
V. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
48. Посилаючись на пункт 2 статті 5, заявники скаржилися, що
п. Ічина та п. Дмитрієва не повідомили про підстави їх затримання,
оскільки на той час щодо них не було порушено кримінальну справу. З посиланням на пункт 4 статті 5 і статтю 13 Конвенції, а також
на статтю 2 Протоколу № 7 заявники скаржилися, що постанова від
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14 січня 2004 року не підлягала оскарженню. Вони також вважали,
що поміщення п. Ічина та п. Дмитрієва у приймальник-розподільник для неповнолітніх становило незаконне втручання в їхнє сімейне життя у сенсі статті 8 Конвенції. Насамкінець, вони скаржилися за статтею 3 Конвенції на те, що п. Ічин і п. Дмитрієв зазнали
принижуючого поводження з боку працівників приймальника-розподільника для неповнолітніх. У відповідь на зауваження Уряду заявники подали нові скарги за статтею 3 Конвенції щодо пані Ічиної
та пані Дмитрієвої, а за пунктом 2 статті 6 Конвенції — щодо п. Ічина
та п. Дмитрієва.
49. Уважно розглянувши ці скарги заявників, з урахуванням
усіх наявних у нього матеріалів та в тій мірі, в якій вони охоплюються його компетенцією, Суд визнає, що вони не містять жодних ознак
порушення прав і свобод, які гарантуються Конвенцією. Тому відповідно до пунктів 1, 3 і 4 статті 35 Конвенції ця частина заяви має
бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована.
VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
50. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

51. Заявники вимагали такі суми відшкодування моральної
шкоди:
пані Ічина — 4000 євро;
п. Ічин — 12 000 євро;
пані Дмитрієва — 4000 євро;
п. Дмитрієв — 9000 євро.
52. Уряд вважав, що в цій справі не було підстав для присудження відшкодування.
53. Суд зазначає, що стосовно пані Ічиної та пані Дмитрієвої
порушень Конвенції констатовано не було, а тому Суд відхиляє їхні
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вимоги. Що стосується п. Ічина та п. Дмитрієва, то Суд — з огляду на
констатовані порушення та здійснюючи оцінку на засадах справедливості, — присуджує кожному з них по 6000 євро відшкодування
моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

54. Заявники також вимагали по 1500 євро компенсації судових
та інших витрат, пов’язаних із розглядом заяв у Суді.
55. Уряд вважав, що ці вимоги не були підтверджені достатньо
деталізованими документами.
56. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати були
фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У справі,
що розглядається, Суд, беручи до уваги наявну в нього інформацію
та зазначені вище критерії, вважає за належне присудити обом заявникам компенсацію у повному розмірі заявлених вимог.
C. Пеня

57. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку,
плюс три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Вирішує об’єднати заяви.
2. Відхиляє заперечення Уряду щодо наявності статусу жертви
у пані Ічиної і пані Дмитрієвої.
3. Оголошує скарги п. Ічина та п. Дмитрієва за пунктами 1 і 4
статті 5 Конвенції прийнятними, а решту скарг у заявах — неприйнятними.
4. Постановляє, що в цій справі мало місце порушення пункту 1
статті 5 Конвенції щодо п. Ічина та п. Дмитрієва.
5. Постановляє, що немає потреби окремо розглядати скаргу про
процесуальну несправедливість за пунктом 4 статті 5 Конвенції.
6. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держа-
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ва-відповідач має виплатити п. Ічину 6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та 1500 (тисячу п’ятсот)
євро відшкодування судових та інших витрат з урахуванням будь-якого податку, який може бути стягнуто із зазначених сум; ці суми мають бути конвертовані в національну
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу;
b) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, дер
жава-відповідач має виплатити п. Дмитрієву 6000 (шість
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та 1500 (тисячу п’ятсот) євро відшкодування судових та інших витрат
з урахуванням будь-якого податку, який може бути стягнуто
із зазначених сум; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
с) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.
7. Відхиляє решту вимог заявників стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 грудня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «МАЦЮК проти УКРАЇНИ»
(Заява № 1751/03)
Рішення
Страсбург
10 грудня 2009 року
ОСТАТОЧНЕ
10 березня 2010 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.
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У справі «Мацюк проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
пані Р. Ягер,
п. К. Юнґвірт,		
п. Р. Марусте,
пані І. Берро-Лефевр,
пані М. Лазарова-Трайковська,
п. М. Буроменський, суддя ad hoc
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 17 листопада 2009 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 1751/03) проти України, поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (надалі — «Конвенція») громадянином
України, паном Вадимом Гавриловичем Мацюком (надалі — «заявник»), 28 листопада 2002 року.
2. Заявника представляв пан Яворський, адвокат, що практикує
в Києві. Уряд України (надалі — «Уряд») представляв його Уповноважений, п. І. Зайцев.
3. Заявник стверджував, зокрема, що його право на доступ до
суду відповідно до статті 6 §1 Конвенції було порушено, оскільки
національні суди відмовилися розглядати подану заявником скаргу
стосовно рішення податкової поліції на підставі того, що це рішення
не було надане в коректній формі.
4. Частковим рішенням від 15 січня 2008 року Суд вирішив відкласти розгляд вищезгаданої скарги і оголосив решту заяви неприйнятною. Відповідно до положень статті 29 §3 Конвенції, Суд вирішив
розглянути по суті відкладену частину заяви одночасно із розглядом її прийнятності.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1938 році і живе в Білій Церкві.
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6. Між 1998 і 2000 роками податкова поліція Білої Церкви (надалі — «податкова поліція») порушила і згодом припинила кілька
серій кримінальних проваджень відносно заявника за обвинуваченням у розкраданні нерухомості і ухиленні від сплати податків.
7. 6 листопада 2001 року він вимагав від поліції відшкодування
матеріального та морального збитку у відношенні вищезазначених
процедур.
8. У листі від 23 листопада 2001 року поліція повідомила заявнику, що його вимоги мали бути відхилені як необґрунтовані. Поліція
зазначила, що він був визнаний винним і амністований в одному наборі проваджень, і що майно, яке було вилучено у нього в ході судового розгляду, насправді залишилося в його розпорядженні.
9. 10 грудня 2001 року заявник повторив свою вимогу, яка залишилася без відповіді.
10. 20 лютого 2002 року він звернувся до міського суду Білої
Церкви (надалі — «Білоцерківський Суд») проти поліції, вимагаючи
відшкодування матеріального та морального збитку у відношенні
кримінальних проваджень проти нього.
11. 4 березня 2002 року суд призупинив розгляд його вимог
у частині, що стосується матеріального збитку, зазначивши деякі
недоліки, які повинні були бути виправлені до 27 березня 2002 року. Суд посилався на статтю 12 закону «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового
розслідування, прокуратури і суду» (надалі — «Закон про відшкодування»), згідно з якою сума компенсації матеріального збитку
повинна була бути встановлена за резолюцією відповідного органу
(у даному випадку — поліції). Суд зазначив, що поліція відхилила
вимоги заявника щодо такої компенсації у їх листі від 23 листопада
2001 року, і що заявник не представив судову скаргу проти цієї відмови. Що стосується його вимоги у частині, що стосується морального збитку, вона згодом була розглянута у національних судах, і відхилена, як необґрунтована.
12. 26 березня 2002 року заявник представив скаргу, якою він
оскаржив відмову поліції на його вимоги. Посилаючись на два прохання до поліції, від 6 листопада і 10 грудня 2001 року, він стверджував, що зробив все можливе, щоб врегулювати питання до залучення
судових дій.
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13. 23 квітня 2002 року суд відхилив вищезгадані вимоги за давністю, посилаючись на те, що заявник не подав їх протягом шести
місяців після того, як він дізнався про припинення проваджень
у кримінальній справі проти нього (лютий 2000).
14. 25 жовтня 2002 року Київський міський апеляційний суд
(надалі — «Апеляційний Суд») скасував вищевказане рішення за
скаргою заявника та направив справу на новий розгляд. Він зазначив, що суд першої інстанції помилково вважав, що вимога заявника стосувалася кримінальної справи проти нього. Замість цього слід було вважати, що вона стосувалася відмови поліції щодо
присудження йому компенсації матеріального збитку. Він також
зазначив у цьому зв’язку, що суд першої інстанції не зміг уточнити, чи видала поліція резолюцію стосовно вимоги заявника щодо
компенсації.
15. 21 листопада 2002 року Білоцерківський Суд відмовився розглядати скаргу заявника, оскільки резолюція в цьому відношенні
не була видана поліцією відповідно до статті 12 Закону про відшкодування. Суд також покладався на четвертий пункт статті 248-3
Цивільного Процесуального Кодексу в частині, сумісній з Конституцією відповідно до рішення Конституційного суду від 23 травня
2001 року. Суд вважав, що він не мав юрисдикції у даній справі, бо вищезгадане положення передбачувало «інший порядок пред’явлення
претензій», а саме через оскарження резолюції поліції. Відповідно,
суд доручив заявнику, що він може звернутися до податкової поліції
«для вирішення питання відшкодування відповідно до юридично
передбаченої процедури».
16. Заявник оскаржив рішення, стверджуючи, що суд першої
інстанції був надмірно формальний, бо поліція чітко заявила свою
позицію в листі від 23 листопада 2001 року. Він також стверджував,
що він не міг нести відповідальність за неналежну форму відповіді
на його вимогу.
17. 17 січня 2003 року Апеляційний Суд залишив у силі висновки
Суду Білої Церкви про те, що, враховуючи відсутність резолюції, не
було ніяких процедурних обґрунтувань для судового розгляду вимоги заявника.
18. 21 березня 2003 року Верховний Суд України відхилив касаційну скаргу заявника, як необґрунтовану.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
19. Відповідні конституційні положення, а також посилання на
відповідні практики Конституційного суду і Верховного суду, можуть бути знайдені в справі Ponomarenko v. Ukraine, no. 13156/02, §§15,
17 та 19, 14 червня 2007 року.
20. Відповідні положення Закону про відшкодування наведені
в частковому ухвалі щодо прийнятності від 15 січня 2008 року у відношенні цієї заяви.
21. Пункт 4 статті 248-3 Цивільного Процесуального Кодексу
1963 року (у редакції на даний момент) передбачає наступне:
«Наступні скарги повинні бути поза юрисдикції судів:
...скарги на дії посадової особи або органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, щодо яких встановлено інший порядок пред’явлення
вимог...
Рішенням Конституційного Суду України № 6-pп/2001 від 23 травня
2001 року це положення було визнано неконституційним в частині,
що стосується відсутності юрисдикції судів з розгляду скарг «на дії
посадової особи або органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури...»,
де законодавство передбачає тільки позасудове врегулювання.

ПРАВО
I. ЙМОВІРНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 §1 КОНВЕНЦІЇ
ЩОДО ПРАВ ЗАЯВНИКА НА ДОСТУП ДО СУДУ
22. Заявник скаржився, посилаючись на статті 6 §1 та 13 Конвенції, що йому було відмовлено в доступі до суду. Суд вважає, що ця
скарга не може розглядатися виключно у відповідності зі статтею 6
§1 Конвенції (див. Ferenc Rózsa and István Rózsa v. Hungary, no. 30789/05,
§14, 28 April 2009), яка передбачає наступне:
«...кожен має право на справедливий ... розгляд ... судом .. який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру.»
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A. Прийнятність

23. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав внутрішні засоби правового захисту, оскільки не запросив національні суди
зобов’язати поліцію видати резолюцію стосовно його вимоги щодо
відшкодування, так, щоб його подальші судові дії відносно збитку
мали належну процесуальну основу. Уряд стверджував, що це була б
проста формальність.
24. Заявник оскаржив аргументи Уряду.
25. Суд вважає, що заперечення уряду тісно пов’язане з істотою
скарги заявника, і, отже, його розгляд має бути долучений до суті
справи.
B. Суть справи

26. Заявник стверджував, що його право на прямий доступ до
Суду, хоча і було закріплено в Конституції, помилково було поставлено в залежність від волі влади, проти якої він скаржився, і від якої
не можна було очікувати втілення його уподобань стосовно форми
її рішень.
27. За даними уряду, право заявника на доступ до суду не було
порушене. Уряд стверджував, що національні суди вже діяли відповідно до процесуального законодавства, згідно з яким заявник
може оскаржити лише резолюцію поліції, але не зміст їх листа. Уряд
посилався у цьому зв’язку на статтю 12 Закону про відшкодування,
відповідно до якого сума компенсації матеріального збитку у справі
заявника мала бути встановлена резолюцією податкової поліції.
Після цього, якщо заявник не погоджувався з нею, він міг оскаржити
її в суді.
28. Суд повторює, що стаття 6 §1 Конвенції гарантує кожному
право на розгляд будь-яких скарг, що стосуються його або її прав
та обов’язків цивільного характеру, у суді або перед трибуналом. Таким чином вона втілює в собі «право на суд», один з аспектів якого
становить право на доступ, тобто право порушувати провадження
в судах по цивільних справах (див., як давно встановлене посилання,
Golder v. the United Kingdom, 21 February 1975, §§35–36, Series A no. 18,
і для пізнішого прецедентного права, Mendel v. Sweden, no. 28426/06,
§73, 7 April 2009). Однак, це право не є абсолютним і може підляга-
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ти законним обмеженням. Там, де доступ особи обмежується дією
закону, або по факту, обмеження не буде несумісним зі статтею 6,
коли обмеження не порушує саму суть права і переслідує законну
мету, і де існує розумна пропорційність між застосованими засобами і переслідуваною метою (див. Ashingdane v. the United Kingdom,
28 May 1985, §57, Series A no. 93). У той же час, для того, щоб право на
доступ до суду було ефективним, особа повинна мати чіткі практичні можливості оскаржити дію, яка є втручанням в його або її права
(див. Ponomarenko v. Ukraine, no. 13156/02, §36, 14 June 2007). Суд також
підкреслив, що в області тлумачення національного законодавства,
зокрема, процесуальних норм, застосовних до судових проваджень,
його роль обмежується перевіркою, чи сумісні з Конвенцією наслідки
такого тлумачення з боку національних властей, зокрема судів (див.
Zvolský and Zvolská v. the Czech Republic, no. 46129/99, §46, ECHR 2002‑IX).
29. Звертаючись до даної справи, Суд зазначає, що заявник, перш,
ніж звертатися до судових дій, прагнув відшкодування матеріального збитку від поліції, яка повідомила його у листі від 23 листопада
2001 року, що його вимога була відхилена, і пояснила свої міркування
для цього рішення. Після відмови поліції реагувати на його нову вимогу від 10 грудня 2001 року, заявник звернувся за відшкодуванням
до Білоцерківського суду, але його проінформували, що він повинен
був спочатку оскаржити відмову податкової поліції у відшкодуванні, від 23 листопада 2001 року (див. пункт 11 вище). Після того, як
він виконав цю вимогу, суди трьох інстанцій відхилили без розгляду
його скаргу на тій підставі, що рішення поліції, яке він оскаржив, було видане не у вигляді резолюції, а у простому листі. Суди покладалися на статтю 12 Закону про відшкодування (див. пункти 15, 17–18
і 20 вище), відповідно до якого податкова поліція повинна була встановити суму відшкодування матеріального збитку. Підводячи підсумок, суди доручили заявнику звернутися до податкової поліції за
резолюцією стосовно розміру відшкодування за матеріальний збиток після того, як податкова поліція відхилила вимогу про відшкодування в цілому, зазначивши це в листі від 23 листопада 2001 року,
і після того, як заявник оскаржив вимогу в судовому порядку згідно
з дорученням Білоцерківського Суду від 4 березня 2002 року.
30. Суд зазначає, не беручи на себе обов’язок тлумачити
внутрішнє процесуальне законодавство, що не є його завданням,
що у відповідному тлумаченні національних судів не вистачало
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послідовності (враховуючи оманну вказівку заявнику від 4 березня 2002 року), і воно позбавило заявника можливості оскаржити,
в чіткому і практичному порядку, відмову адміністративної влади у виплаті йому відшкодування у зв’язку з кримінальним переслідуванням.
31. Таким чином, Суд відхиляє заперечення Уряду щодо вичерпання національних засобів правового захисту, раніше приєднаних
до суті справи (див. пункти 23 і 25 вище), і вважає, що заявник не мав
практичного, ефективного права на доступ до суду.
32. Відповідно, мало місце порушення статті 6 §1 Конвенції.

II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
33. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або Протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Відшкодування збитку

34. Заявник вимагав EUR 15,000 відносно відшкодування морального збитку.
35. Уряд заперечив стосовно цієї вимоги.
36. Суд вважає, що встановлення факту порушення статті 6 §1
Конвенції є саме по собі достатньою справедливою компенсацією
у даних обставинах (див. Ponomarenko, наведене вище, §44).
B. Компенсація видатків та витрат

37. Заявник не представив будь-яких вимог у цій частині. Тому
Суд нічого не присуджує.

На цих підставах Суд одностайно
1. Постановляє приєднати до суті справи попереднє заперечення Уряду стосовно вичерпання національних засобів правового за-
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хисту щодо скарги заявника відповідно до статті 6 §1 Конвенції про
відсутність доступу до суду, і відхиляє його.
2. Оголошує скаргу щодо відсутності доступу до суду прий
нятною.
3. Постановляє, що мало місце порушення статті 6 §1 Конвенції
стосовно відсутності доступу заявника до суду.
4. Постановляє, що встановлення факту порушення само по собі
є достатньою справедливою компенсацією моральної шкоди, заподіяної заявнику.
5. Відхиляє решту вимоги заявника стосовно справедливої компенсації.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 10 грудня
2009 року, відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

П. Лоренцен
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «НІКІФОРЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 14613/03)
Рішення
Страсбург
18 лютого 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
18 травня 2010 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Нікіфоренко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
пані Р. Ягер,
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п. К. Юнґвірт,
п. Р. Марусте,
п. М. Віллігер,
пані І. Берро-Лефевр,
п. М. Буроменський, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 26 січня 2010 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою (№ 14613/03), поданою до Суду 21 лютого 2003 року громадянкою України пані Людмилою Василівною Нікіфоренко (далі — заявниця) відповідно до
статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція).
2. Уряд України (далі — Уряд) був представлений його Уповноваженим — п Ю. Зайцевим, Міністерство юстиції.
3. 2 березня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив направити
заяву Уряду. Також було вирішено розглядати питання щодо прийнятності та суті заяви одночасно (пункту 3 статті 29 Конвенції).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявниця народилась у 1945 році та проживає у м. Червонопартизанськ.
5. 11 листопада 1997 року заявниця проникла у приміщення пані
М. та взяла велосипед, який належав її колишньому чоловіку, який
помер три дні тому.
6. 18 листопада 1997 року слідчим відділом головного відділу
УМВС м. Свердловська Луганської області (далі — СВ ГВ м. Свердловська), після отримання скарги пані М., було порушено щодо за-
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явниці кримінальну справу за фактом крадіжки з проникненням
у житло.
7. У листопаді та грудні 1997 року досудове слідство кілька разів
зупинялось через хворобу заявниці.
8. 5 січня 1998 року заявниці було пред’явлено обвинувачення
у вчиненні крадіжки з проникненням у житло. Того ж дня щодо заявниці було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.
9. У січні, квітні, травні та серпні 1998 року досудове слідство
кілька разів зупинялось через хворобу заявниці.
10. У листопаді 1998 року досудове слідство було завершено
і кримінальну справу щодо заявниці було направлено до Свердловського міського суду Луганської області (далі — «Свердловський
суд»).
11. 25 грудня 1998 року Свердловський суд направив справу на
додаткове розслідування.
12. 20 вересня 1999 року СВ ГВ УМВС м. Свердловська дії заявниці було перекваліфіковано, їй було пред’явлено обвинувачення
у грабежі.
13. 3 листопада 1999 року СВ ГВ УМВС м. Свердловська було завершено додаткове розслідування, а справу направлено до суду.
14. 2 грудня 2000 року Свердловський суд визнав заявницю винною. Проте Луганський обласний суд скасував вирок та направив
справу на нове розслідування.
15. 15 червня 2000 року СВ ГВ УМВС м. Свердловська дії заявниці
було перекваліфіковано з грабежу на самоуправство.
16. 12 липня 2000 року заявниці було пред’явлено обвинувачення у грабежі.
17. 5 серпня 2000 року обвинувачення щодо заявниці були змінені на попередні «самоуправство». СВ ГВ УМВС м. Свердловська
закрило кримінальну справу щодо заявниці, у зв’язку із спливом
строків притягнення до кримінальної відповідальності.
18. 20 вересня 2000 року прокуратура Луганської області скасувала постанову від 5 серпня 2000 року та взяла під свій контроль
розслідування справи.
19. 21 грудня 2000 року слідство було завершено та 29 грудня
2000 року кримінальна справа була направлена до суду.
20. 26 березня 2002 року суд направив справу на додаткове розслідування.
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21. 10 листопада 2003 року слідчий перекваліфікував обвинувачення щодо заявниці на «приховування злочину».
22. У травні 2004 року слідство було завершено та справа була
направлена до суду.
23. 17 червня 2004 року суд направив справу на додаткове розслідування.
24. 17 серпня 2004 року апеляційний суд Луганської області залишив без змін ухвалу від 17 червня 2004 року.
25. У жовтні 2004 року обвинувачення щодо заявниці було змінено на «самоуправство». Розслідування було завершено та справу
було направлено до суду.
26. У листопаді — грудні 2004 року суд призначив три судові засідання.
27. 28 грудня 2004 року, 26 січня та 16 лютого 2005 року судові
засідання були відкладені через неявку заявниці.
28. У 2004 році потерпіла пані М. померла.
29. 11 квітня 2005 року Рівненський міський суд закрив кримінальну справу щодо заявниці у зв’язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності. 17 червня 2005 року
апеляційний суд Луганської області скасував зазначене рішення
та направив справу на новий розгляд.
30. Між вереснем та листопадом 2005 року судові засідання були
відкладені чотири рази через неявку заявниці.
31. 27 грудня 2005 року суд направив справу на додаткове розслідування.
32. 30 червня 2006 року розслідування було завершено та справу
було направлено до суду.
33. Між липнем та листопадом 2006 судові засідання відкладались чотири рази через неявку заявниці.
34. 14 травня 2007 року справа була направлена на додаткове
розслідування.
35. 12 липня 2007 року слідство було завершено та справа була
направлена до суду.
36. 6 вересня 2007 року, 4 червня 2008 року та 12 лютого 2009 року суд повертав справу на додаткове розслідування.
37. 22 жовтня 2008 року слідчим було винесено постанову про
скасування заявниці запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд. Протягом періоду, коли заявниця перебувала під запобіжним
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заходом у вигляді підписки про невиїзд, їй було дозволено кілька
разів виїхати за кордон для відвідування своїх родичів та кілька
разів вона це зробила без дозволу. В одному випадку заявниці не було надано дозвіл залишати місце свого проживання.
38. 21 березня 2009 року прокурор закрив кримінальну справу
щодо заявниці за відсутністю складу злочину.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
39. Положення статтей 148, 149 та 150 Кримінально-процесуального кодексу України від 1960 року, у яких встановлені загальні норми щодо запобіжних заходів, викладені у рішенні у справі «Меріт
проти України» (Merit v. Ukraine) (№ 66561/01, рішення від 30 березня
2004 року).
40. Відповідно до статті 151 зазначеного кодексу підписка про
невиїзд полягає у відібранні від підозрюваного або обвинуваченого
письмового зобов’язання не відлучатися із зареєстрованого місця
проживання чи перебування або з місця тимчасового знаходження
без дозволу слідчого. У разі порушення цього письмового зобов’язання
вона може бути замінена більш суворим запобіжним заходом.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
41. Заявниця скаржилася на те, що тривалість судового провадження була не сумісною з вимогою «розумного строку», закріпленого пунктом 1 статті 6 Конвенції, який передбачає наступне:
«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного
строку... судом..., який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення».

42. Уряд оскаржив це твердження. Уряд зазначив, що затримки,
які викликані поведінкою заявниці, тривали майже десять місяців
протягом судового провадження та ще кілька місяців протягом досудового слідства.
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43. Період, який розглядається, почався 18 листопада 1997 року
та закінчився 21 березня 2009 року. Таким чином, він тривав одинадцять років чотири місяці і чотири дні у судах двох інстанцій.
А. Щодо прийнятності

44. Суд зазначає, що скарга не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції. Також Суд зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, Суд оголошує її
прийнятною.
В. Щодо суті

45. Суд повторює, що розумність тривалості провадження слід
оцінювати у світлі обставин справи та з урахуванням наступних
критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних
державних органів (див., серед багатьох інших джерел, рішення у
справі «Пелісьє і Сассі проти Франції» (Pélissier and Sassi v. France), [GC],
№ 25444/94, п. 67, ECHR 1999‑II).
46. Суд неодноразово встановлював порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у справах подібних до цієї (див. вищезгадане рішення
у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції» (Pélissier and Sassi v. France).
47. Розглянувши всі надані матеріали, Суд вважає, що Уряд не
навів жодного факту чи аргументу, що могли б переконати його дійти іншого висновку у даній справі. Беручи до уваги практику Суду,
він вважає, що в даній справі тривалість судового провадження була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку», навіть,
якщо виключити із загального строку провадження періоди затримок, які мали місце з вини заявниці. вчинених з вини заявниці.
Так, відповідно, мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
48. Заявниця також скаржилась на те, що в Україні відсутній
суд, до якого можливо б було звернутись зі скаргою на надмірну тривалість судового провадження. Заявниця посилалась на статтю 13
Конвенції, яка передбачає наступне:
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«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».

49. Уряд оскаржив це твердження.
50. Суд зазначає, що зазначена скарга пов’язана із попередньою
і тому повинна також бути визнана прийнятною.
51. Суд повторює, що стаття 13 Конвенції гарантує наявність
ефективного засобу юридичного захисту у відповідному національному органі у зв’язку із скаргою на порушення вимоги пункту 1 статті 6 про розгляд справи протягом розумного строку (див. рішення
у справі «Кудла проти Польщі» (Kudła v. Poland), № 30210/96, п. 156, ECHR
2000-XI). Крім того, Суд посилається на рішення у справі «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine) щодо відсутності ефективних і доступних
засобів юридичного захисту у національному законодавстві стосовно
скарг на тривалість кримінального провадження (див. вищезгадане
рішення у справі «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine), п. 78–79).
52. Таким чином, Суд вважає, що у цій справі мало місце порушення статті 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю засобу юридичного
захисту у національному законодавстві, за допомогою якого заявниця могла б отримати рішення, яке б захистило її право на розгляд
справи протягом розумного строку, як це закріплено в пункті 1 статті 6 Конвенції.
ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2
ПРОТОКОЛУ № 4 ДО КОНВЕНЦІЇ
53. Заявниця також скаржилась на тривале обмеження свободи
пересування у зв’язку з обранням щодо неї запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд. Вона посилалась на статтю 2 Протоколу
№ 4, якою передбачене наступне:
«1. Кожен, хто законно перебуває на території будь-якої держави,
має право вільно пересуватися і вільно вибирати місце проживання
в межах цієї території...
3. На здійснення цих прав не можуть бути встановлені жодні обмеження, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в де-
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мократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської
безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину,
для захисту здоров’я чи моралі або з метою захисту прав і свобод
інших осіб.
4. Права, викладені в пункті 1, також можуть у певних місцевостях
підлягати обмеженням, що встановлені згідно із законом і виправдані суспільними інтересами в демократичному суспільстві».
А. Щодо прийнятності

54. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції. Також Суд зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, Суд оголошує її
прийнятною.
В. Щодо суті

55. Сторони не оскаржували те, що зобов’язання у вигляді
підписки про невиїзд є втручанням у свободу пересування заявниці. Крім того, Суд раніше вже встановив у справах подібних до
цієї, що в межах кримінального провадження в Україні таке втручання у право підозрюваного або обвинуваченого здійснюється
відповідно до закону і відповідає законній меті (див. серед іншого рішення у справі «Іванов проти України» (Ivanov v. Ukraine)
№ 15007/02, пп. 87–89, від 7 грудня 2006 року). Залишається встановити, чи було таке втручання «необхідним в демократичному
суспільстві».
56. Оцінка «необхідності в демократичному суспільстві» вимагає від Суду визначити, чи було таке оскаржуване втручання «пропорційним законній переслідуваній цілі» (див., mutatis mutandis,
рішення у справі «Кіпріаноу проти Кіпру» (Kyprianou v. Ceprus) [GC],
№ 73797/01, пп. 170–171, ECHR 2005-...). Що стосується пропорційності втручання, Суд звертав особливу увагу на тривалість застосування заходу.
57. До заявниці було застосовано запобіжний захід у вигляді
підписки про невиїзд з 5 січня 1998 року до 22 жовтня 2008 року,
тобто він тривав десять років, дев’ять місяців та дев’ятнадцять днів.
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Цим її було обмежено залишати своє місце проживання без дозволу
протягом зазначеного часу (див. вище §40).
58. Суд зазначає, що він вирішував питання сумісності статті 2
Протоколу № 4 із зобов’язанням не залишати в низці справ щодо
Італії, включаючи справу Luordo (див. рішення у справі «Луордо проти Італії» (Luordo v. Italy), № 32190/96, п. 96, ECHR 2003-IX). В цій
справі Суд встановив, що таке зобов’язання, застосоване до заявника під час триваючої процедури банкрутства, було непропорційним
у зв’язку з його тривалістю протягом чотирнадцяти років і восьми
місяців, навіть якщо не було відомо, чи хотів заявник залишити
місце проживання, та чи що було йому відмовлено в дозволі. Однак у справі «Антоненков та інші проти України» (див. «Антоненков та інші проти України» (Antonenkov and others v. Ukraine), заява
№ 14183/02, пп. 59–67, рішення від 22 листопада 2005 року), у якій
застосування такого обмеження тривало протягом розгляду кримінальної справи, що складало чотири роки і десять місяців, Суд не
визнав порушення статті 2 Протоколу № 4. Також у справі Федоров і Федорова (Fedorov and Fedorova v. Ukraine) (див. зазначене вище
рішення «Федоров і Федорова проти України» (Fedorov and Fedorova
v. Ukraine) пп. 32–47), у якій зобов’язання не залишати місце проживання застосовувалось до заявника протягом чотирьох років
і трьох місяців та чотирьох років і шести місяців, Суд визнав, що
за обставин справи обмеження свободи пересування заявників не
було непропорційним.
59. На думку Суду, справу заявниці слід відрізняти від справ
«Антоненков та інші проти України» (Antonenkov and others v. Ukraine)
і «Федоров і Федорова проти України» (Fedorov and Fedorova v. Ukraine).
Суд перш за все зазначає, що тривалість сама по собі обмеження
в цій справі була значно довшою, ніж у двох вищезазначених справах, і лише її тривалість могла бути достатньою, щоб дійти висновку, що застосування такого заходу було непропорційним. Крім того,
тривале втручання здійснювалось в контексті обвинувачення у досить малозначному злочині.
60. Беручи до уваги вищезазначене, Суд робить висновок про те,
що «справедливий баланс» між загальними інтересами та правами
заявниці було порушено. Таким чином, мало місце порушення статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції.
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ІV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
61. Крім того, заявниця скаржилась за статтею 6 Конвенції на те,
що під час розгляду кримінальної справи щодо неї мали місце процесуальні порушення.
62. Виходячи із сукупності наявних матеріалів та в тій мірі,
в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги, Суд не встановив
жодних ознак порушення прав та свобод, гарантованих Конвенцією.
Відповідно, зазначена частина заяви повинна бути оголошена неприйнятною як явно необґрунтована, відповідно до пунктів 3 та 4
статті 35 Конвенції.

V. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
63. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції та протоколів для неї і
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода

64. Заявниця вимагала 100 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
65. Уряд вважає цю суму надмірною і необґрунтованою.
66. Суд вважає, що заявниця зазнала моральної шкоди, яка не
може бути компенсована лише встановленням порушення її прав
за Конвенцією. Беручи до уваги обставини справи та вирішуючи
на засадах справедливості, як передбачено статтею 41 Конвенції, Суд присуджує заявниці 5 200 євро компенсації моральної
шкоди.
В. Судові витрати

67. Заявниця не заявляла вимоги щодо компенсації судових ви
трат. Відповідно, Суд нічого не присуджує.
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В. Пеня

68. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
має бути додано три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги щодо тривалості провадження та відсутності
ефективних засобів юридичного захисту за цією скаргою, а також
щодо втручання у свободу пересування прийнятними, решту скарг
у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції щодо тривалості провадження;
3. Постановляє, що мало місце порушення статті 13 Конвенції;
4. Постановляє, що мало місце порушення статті 2 Протоколу
№ 4 до Конвенції;
5. Постановляє:
a) що протягом трьох місяців з дня, коли рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має сплатити заявниці 5 200 (п’ять
тисяч двісті) євро відшкодування моральної шкоди, плюс
будь-який податок, який може бути стягнуто, ці суми мають бути конвертовані в українські гривні за курсом на день
здійснення платежу;
b) що зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного розрахунку на вищезазначені суму нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсоткові пункти;
6. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 18 лютого
2010 року згідно з пунктами 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ГУРЕПКА ПРОТИ УКРАЇНИ (№ 2)»
(Заява № 38789/04)
Рішення
Страсбург
8 квітня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
8 липня 2010 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Гурепка проти України (№2)»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. К. Юнґвірт,
п. П. Лоренцен, голова,
п. Р. Марусте,		
п. М. Віллігер,
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пані І. Берро-Лефевр,
пані З. Калайджиєва,
п. М. Буроменський, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 16 березня 2010 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена за заявою (№ 38789/04), поданою проти України до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином України Гурепкою Миколою Васильовичем (далі — заявник) 27 вересня 2004 року.
2. Уряд України (далі — Уряд) був представлений його Уповноваженим — п. Ю. Зайцевим.
3. Заявник стверджував, зокрема, що він не мав можливості оскаржити рішення суду першої інстанції у справах про адміністративні правопорушення (стаття 2 Протоколу № 7 до Конвенції) і що його
справу було розглянуто за його відсутності (пункт 1 статті 6 Конвенції).
4. 26 травня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив направити
Уряду подану заяву. Також Суд вирішив розглядати питання щодо
суті та прийнятності заяви одночасно (пункт 3 статті 29 Конвенції).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1956 році і проживає у м. Сімферополі.
A. Перше провадження

6. 6 вересня 2005 року Суд констатував наявність порушення
статті 2 Протоколу № 7 до Конвенції у справі заявника, встановивши відсутність ефективних заходів юридичного захисту у контексті рішення суду від 1 грудня 1998 року, яким суд першої інстанції
застосував до заявника адміністративний арешт (див. рішення
у справі «Гурепка проти України» (Gurepka v. Ukraine), заява № 61406/00,
пп. 59–62, рішення від 6 вересня 2005 року).
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7. Після набуття рішенням Суду статусу остаточного заявнику
було сплачено присуджену суму відшкодування моральної шкоди.
8. 4 січня, 20 лютого і 2 жовтня 2006 року заявник направляв
Голові Верховного Суду України скарги про перегляд рішення від
1 грудня 1998 року, але безрезультатно.
B. Друге провадження

9. 8 травня 2003 року заявник і двоє інших осіб подали до Київського районного суду м. Сімферополя позов до ВАТ «Крименерго»,
оскаржуючи відключення електропостачання приміщення, в якому
знаходився офіс заявників.
10. 27 квітня 2005 року суд частково задовольнив позовні вимоги заявника і зобов’язав відповідача відновити електропостачання.
Рішення не оскаржувалося та набуло законної сили. Зі слів заявника,
воно було виконане 14 жовтня 2005 року.
C. Третє провадження

11. 3 березня 2004 року заявник не з’явився у судове засідання
до Сімферопольського районного суду Автономної Республіки Крим
для розгляду цивільної справи, в якій заявник виступав як представник позивача. Того ж дня, за відсутності заявника, секретар суду
склав протокол про адміністративне правопорушення, а саме — про
неповагу до суду у зв’язку з ухиленням заявника від явки у судове
засідання, якою він виявив таке ставлення до суду.
12. 19 квітня 2004 року Залізничний районний суд м. Сімферополя визнав заявника винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185-3 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, та наклав на нього стягнення
у вигляді штрафу у сумі 136 гривень (на той час приблизно 20 євро).
Заявник не був присутнім у судовому засіданні. У постанові суду було зазначено, що заявник був належним чином повідомлений про
дату і час розгляду справи. За словами заявника, він не отримував
судової повістки про участь у судовому засіданні.
13. 8 серпня 2004 року заявник звернувся до Голови Верховного
суду Автономної Республіки Крим зі скаргою про перегляд постанови від 19 квітня 2004 року.
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14. Листом від 30 серпня 2004 року виконуючий обов’язки Голови Верховного суду Автономної Республіки Крим повідомив заявника про відсутність підстав для перегляду постанови у його справі,
оскільки постанова від 19 квітня 2004 року була обґрунтованою і при
її винесенні не було допущено процесуальних порушень.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Кодекс України про адміністративні правопорушення
від 7 грудня 1984 року

15. Частина 1 статті 185-3 Кодексу передбачає:
«Неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд
свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення
будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, — тягнуть за собою накладення штрафу від шести
до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб».

16. Законом України від 24 вересня 2008 року було запроваджено другий рівень юрисдикції у справах про адміністративні правопорушення (стаття 287 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
17. Інші відповідні положення Кодексу викладені в рішенні
у справі «Гурепка проти України» (див. вище, пп. 28–32) і в рішенні у справі «Надточій проти України» (Nadtochiy v. Ukraine), заява
№ 7460/03, п. 13, рішення від 15 травня 2008 року).
III. ПОЯСНЮВАЛЬНА ДОПОВІДЬ
ДО ПРОТОКОЛУ № 7 ДО КОНВЕНЦІЇ
18. Відповідні пункти пояснювальної доповіді до Протоколу № 7
до Конвенції передбачають таке:
«17. Ця стаття гарантує кожному, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, право на перегляд судом вищої
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інстанції факту визнання його винним або винесеного йому вироку. Але це не означає, що у кожній справі перегляду підлягає і факт
визнання особи винною і винесення вироку. Так, наприклад, якщо
засуджена особа визнала себе винною у вчиненні злочину, це право
може бути обмежене можливістю перегляду лише вироку. У порівнянні із відповідними положеннями Загальної декларації прав
людини (пункт 5 статті 14) до тексту статті було додано слово «суд»
з метою ясно визначити, що це положення не стосується правопорушень, які розглядалися органами, які не є судами у розумінні статті 6 Конвенції.
...
20. Пункт 2 статті встановлює винятки із права на перегляд судом
вищої інстанції:
— для незначних правопорушень, передбачених законом;
— у справах, у яких відповідну особу судив у першій інстанції найвищий суд, наприклад в силу статусу цієї особи, яка займає посаду
міністра, судді або іншу високу посаду, або в силу самої природи
правопорушення;
— у справах, у яких відповідну особу було визнано винною і засуджено після оскарження виправдувального вироку.
21. При вирішенні питання про визнання правопорушення незначним важливим критерієм є те, чи карається воно позбавленням
волі чи ні».

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
19. Заявник скаржився, що суд за його відсутності виніс рішення
про накладення на нього штрафу за порушення статті 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також щодо несправедливості провадження у його справі. Він посилався на пункт 1
статті 6 Конвенції, який у відповідних положеннях передбачає таке:
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Пункт 1 стат ті 6 Конвенції
«Кожен має право на ... розгляд його справи ... незалежним і безстороннім судом, ... який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення...»
A. Щодо прийнятності

20. Суд зазначає, що скарга не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших причин. Таким чином, Суд визнає її прийнятною.
B. Щодо суті

21. Заявник стверджував, що його не було належним чином повідомлено про дату і час розгляду справи і що відмітки у повідомленні
про вручення повістки суду не свідчать про те, що вона була йому
вручена. Заявник стверджував, що він не отримував таких повісток,
і що у матеріалах справи немає відомостей про вручення їх йому.
Відповідно він вважав, що його було позбавлено можливості особисто брати участь у розгляді своєї справи. Він також стверджував, що
протокол про вчинення ним адміністративного правопорушення
було сфальсифіковано, оскільки секретар суду, який склав цей протокол, був присутнім разом з ним у іншому залі засідань при розгляді іншої справи.
22. Уряд стверджував, що заявника було належним чином повідомлено про дату і час судового розгляду і що відповідальність за
його неявку до суду не може бути покладена на державу. Відповідно
Уряд стверджував про відсутність порушення прав заявника, передбачених пунктом 1 статті 6 Конвенції.
23. Суд нагадує, що принцип рівності сторін — один із складників ширшої концепції справедливого судового розгляду — передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво менш
сприятливе становище в порівнянні з опонентом (див. рішення у вищезгаданій справі «Надточій проти України» (Nadtochiy v. Ukraine),
п. 26, з подальшими посиланнями).
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24. У цій справі заявника було визнано винним у злісному
ухиленні від явки в суд, і протокол про адміністративне правопорушення було складено за його відсутності (див. пункт 11). Крім
того, матеріали, надані Урядом, не містять документів, які б підтверджували, що заявника було належним чином повідомлено про
розгляд судом його справи. Повідомлення про виклик до суду заявника не містить відомостей про його отримання. Відповідно немає
доказів того, що заявнику було відомо про триваючі провадження
у його справі.
25. Суд вважає, що у провадженнях в адміністративній справі
щодо заявника не забезпечувалися важливі процедурні гарантії
і що, враховуючи обставини справи, ці процедурні недоліки були
достатньо серйозними, аби ставити під сумнів справедливість провадження. За цих обставин Суд не вважає необхідним розглядати
інші скарги заявника щодо несправедливості провадження.
Таким чином, мало місце порушення пункту 1 статті 6 Кон
венції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2
ПРОТОКОЛУ № 7 ДО КОНВЕНЦІЇ
26. Заявник скаржився, що він не мав можливості оскаржити рішення суду, яким його визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення. Він посилався на статтю 13 Конвенції.
27. Суд нагадує, що стаття 13 Конвенції як така не гарантує
право на оскарження або право на другий рівень юрисдикції (див.
ухвалу у справі «Копчинський проти Польщі» (Kopczynski v. Poland),
заява № 28863/95, рішення від 1 липня 1998 року, і ухвалу у справі
«Цсепиова проти Словаччини» (Csepyova v. Slovakia), заява № 67199/01,
рішення від 14 травня 2002 року). Однак Суд в тій мірі, в якій він
є повноважним вивчати обставини справи, вирішив розглядати питання, поставлені заявником, за статтею 2 Протоколу № 7 до Конвенції, яка у відповідних положеннях передбачає таке:
Стат тя 2 Протоколу № 7 до Конвенції
«1. Кожен, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, має право на перегляд судом вищої інстанції факту
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визнання його винним або винесеного йому вироку. Здійснення
цього права, включаючи підстави, на яких воно може бути здійснене, регулюється законом.
2. Із цього права можуть поширюватися винятки для передбачених
законом незначних правопорушень або коли відповідну особу судив
у першій інстанції найвищий суд, або коли її було визнано винною
і засуджено після оскарження виправдувального вироку».
A. Щодо прийнятності

28. Суд зазначає, що скарга не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Таким чином, подана
скарга є прийнятною.
B. Щодо суті

29. Заявник зазначив, що на той час, а саме у квітні 2004 року,
не існувало процедури оскарження рішень судів першої інстанції
у справах про адміністративні правопорушення. Він вважав, що
правопорушення, у вчиненні якого він був визнаний винним, було
достатньо серйозним, і тому не становить виключення у розумінні
пункту другого статті 2 Протоколу № 7 до Конвенції.
30. Уряд зазначив, що заявник міг подати клопотання про перегляд рішення як до суду, так і до прокурора, і що він подав таке
клопотання до апеляційного суду Автономної Республіки Крим,
який здійснював перегляд рішення у його справі. Уряд також зауважив, що у вересні 2008 року до Кодексу України про адміністративні
правопорушення було внесено зміни, якими запроваджено процедуру апеляційного оскарження (див. вище п. 16).
31. Уряд також зазначив, що у цій справі, на відміну від попередньої справи заявника (див. вище п. 16), суд призначив більш м’яке
покарання, а саме штраф у розмірі 136 гривень (близько 20 євро на
той час), а отже, враховуючи фактичні наслідки провадження для
заявника, це провадження є виключенням, яке підпадає під дію
пункту 2 статті 2 Протоколу № 7.
32. Суд нагадує, що він уже досліджував подібні питання у попередній справі заявника (зазначеній вище) і встановив, що Кодекс
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України про адміністративні правопорушення не передбачав процедури апеляційного оскарження, а процедура винесення прокурором постанови не відповідала вимогам статті 2 Протоколу № 7 до
Конвенції (див. рішення у справі «Гурепка проти України» (Gurepka v.
Ukraine) від 6 вересня 2005, заява № 61406/00, пп. 59–61). Твердження Уряду про те, що другий рівень юрисдикції було введено у Кодекс у 2008 році, не стосується обставин цієї справи, яка мала місце у 2004 році. За цих обставин Суд не вбачає причин відхилятися
від висновків, яких він дійшов у рішенні «Гурепка проти України»
(Gurepka v. Ukraine).
33. Уряд стверджував, що правопорушення, у вчиненні якого було визнано винним заявника, було «незначним правопорушенням»
у розумінні пункту 2 статті 2 Протоколу № 7 до Конвенції. У зв’язку
з цим Суд вивчав положення пояснювальної доповіді до Протоколу
№ 7 до Конвенції, які чітко встановлюють, що при вирішенні питання
про те, чи є правопорушення незначним, важливим критерієм є те,
чи карається воно позбавленням волі (див. вище, п. 24). У цій справі
стаття 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення
передбачає, що відповідне порушення карається адміністративним
арештом строком до 15 діб. Беручи до уваги мету статті 2 Протоколу № 7 і природу гарантій, які вона передбачає, Суд вважає, що
правопорушення, за вчинення якого законом передбачено основне
покарання у вигляді позбавлення волі, не може вважатися «незначним» у розумінні пункту 2 вказаної статті. Віднесення цієї справи
до винятків, як про це стверджує Уряд, є неможливим (див. рішення
у справі «Зайцевс проти Латвії» (Zaicevs v. Latvia), заява № 65022/01,
п. 55, ECHR 2007-IX (витяги)).
34. У світлі вищевикладених міркувань Суд робить висновок про
те, що у цій справі мало місце порушення статті 2 Протоколу № 7 до
Конвенції.
III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ
35. Заявник скаржився за статтею 2 Протоколу № 7 до Конвенції, що під час першого провадження йому було відмовлено у задоволенні клопотань про перегляд, поданих до Верховного Суду України, і що саме з цієї причини рішення Суду у його попередній справі
№ 61406/00 (згадана вище) не було виконане. Він також скаржився,
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що органи державної влади не забезпечили йому права на справедливий судовий розгляд протягом розумного строку, що є порушенням пункту 1 статті 6 Конвенції. Заявник скаржився за статтями 6
і 13 Конвенції щодо несправедливості та тривалості другого провадження та щодо відсутності ефективних заходів юридичного захисту
у судах вищої інстанції.
36. Однак у світлі усіх наявних матеріалів і в тій мірі, в якій він
є повноважним вивчати оскаржувані питання, Суд встановлює, що
вони не вказують на порушення прав і свобод, закріплених у статтях, на які посилався заявник.
37. Відповідно ця частина заяви є явно необґрунтованою і повинна бути оголошена неприйнятною відповідно до пунктів 3 і 4
статті 35 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
38. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

39. Заявник вимагав 15 000 євро відшкодування моральної шкоди.
40. Уряд вважав, що сума, яку вимагає заявник, є надмірною
і не має жодного причинно-наслідкового зв’язку між стверджуваним порушенням та заявленим розміром відшкодування моральної шкоди.
41. Суд зазначає, що у випадку, якщо особа у результаті провадження, яке не відповідало вимогам Конвенції щодо справедливості,
була покарана судом, як це було у цій справі, повторний розгляд
справи за вимогою заявника по суті є належним способом відшкодування за порушення (див., mutatis mutandis, рішення у справі
«Окалан проти Туреччини» (Ocalan v. Turkey) [ВП], заява № 46221/99,
пп. 207–210, ECHR 2005-IV). Отже, Суд вважає, що визнання порушення Конвенції саме по собі є достатньою справедливою сатисфакцією.
42. Заявник не заявив жодних вимог щодо судових витрат, відповідно Суд нічого не присуджує.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги за пунктом 1 статті 6 Конвенції та статтею 2
Протоколу № 7 до Конвенції щодо третього провадження прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1
статті 6 Конвенції.
3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 2
Протоколу № 7 до Конвенції.
4. Постановляє, що встановлення наявності порушення є достатньою справедливою сатисфакцією будь-якої моральної шкоди, якої
міг зазнати заявник.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатис
факції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 8 квітня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

П. Лоренцен
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЖУК ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 45783/05)
Рішення
Страсбург
21 жовтня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
11 квітня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту
2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Жук проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
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п. Р. Марусте,
п. М. Віллігер,
пані І. Берро-Лефевр,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 28 вересня 2010 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу порушено за заявою (№ 45783/05), поданою до Суду
проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином
України Віктором Євгеновичем Жуком (далі — заявник) 1 грудня
2005 року.
2. Уряд України (далі — Уряд) був представлений його Уповноваженим п. Ю. Зайцевим.
3. Заявник стверджував, зокрема, що відповідно до пункту 1
статті 6 Конвенції його засудження було неправомірним, оскільки
inter alia Верховний Суд України розглянув його касаційну скаргу
з питань права за його відсутності, порушуючи принцип процесуальної рівності сторін.
4. 1 вересня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
про вищезазначену скаргу Уряду. Також було вирішено розглядати питання щодо прийнятності та суті заяви одночасно (пункт 1 статті 29).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився в 1958 році та проживає в м. Києві.
A. Кримінальне провадження щодо заявника

6. За твердженнями заявника, 16 вересня 2001 року біля входу
до його квартири працівники відділу міліції по боротьбі з неза-
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конним обігом наркотиків вчинили на нього напад. Коли заявник
знепритомнів, вказані працівники, як він стверджував, підкинули
йому доказ, поклавши пакетик героїну в його кишеню. Пізніше працівниками міліції було проведено обшук його квартири. У результаті обшуку було знайдено ще декілька пакетиків з наркотиками
(як стверджувалось, вони також були підкинуті), зброю та хімічне
обладнання. Заявник стверджує, що певне майно (наприклад, гроші
та коштовності) було незаконно вилучено під час цього обшуку.
7. Після обшуку заявника було доставлено до відділу міліції, де
він залишався до 25 вересня 2001 року, коли Шевченківський районний суд м. Києва (далі — районний суд) обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Заявник також стверджує, що він
не мав засобів (а саме канцелярського приладдя) для того, щоб оскаржити постанову суду про обрання запобіжного заходу у вигляді
взяття під варту, і що пізніше, коли він подав апеляційну скаргу, її не
було розглянуто та, як він стверджує, було загублено.
8. 21 вересня 2001 року заявнику було призначено безоплатного
захисника, та робота останнього, як стверджувалось, була недостатньою та не сприяла його захисту. Зокрема, незважаючи на прохання
заявника, щоб захисник частіше його відвідував та працював з його справою, захисник, як стверджувалось, прийшов до нього лише
24 вересня та 12 грудня 2001 року. Крім того, захисник, як стверджувалось, не з’явився на судові засідання 25 вересня та 19 листопада
2001 року, коли районний суд розглядав питання щодо тримання заявника під вартою. Під час судового розгляду заявнику надавалась
юридична допомога, але не зрозуміло, чи надавалась вона тим же
захисником, допомога якого, як стверджував заявник, була недостатньою, чи іншим.
9. За твердженнями заявника, він декілька разів звертався з клопотаннями, щоб суд першої інстанції викликав в судове засідання
К., його знайому, але суд відмовляв у їх задоволенні.
10. 18 листопада 2003 року районний суд визнав заявника винним у вчиненні злочину в сфері обігу наркотичних засобів та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість
років. При цьому районний суд посилався на докази, зібрані під час
обшуку 16 вересня 2001 року, судові експертизи та свідчення свідків.
11. Заявник подав апеляційну скаргу, оскаржуючи inter alia законність обшуку та здобутих в результаті цього доказів щодо нього.
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11 червня 2004 року апеляційний суд м. Києва частково задовольнив
апеляційну скаргу заявника та пом’якшив йому міру покарання до
чотирьох років позбавлення волі. Апеляційний суд м. Києва визнав,
що обшук був законний, оскільки заявник надав згоду на його проведення, і що засудження ґрунтувалось не лише на доказах, отриманих
в результаті обшуку.
12. Заявник, якому більше не надавалась юридична допомога,
подав касаційну скаргу до Верховного Суду України, оскаржуючи
своє засудження з точки зору застосування законодавства. Він також висловив своє бажання бути присутнім у судовому засіданні.
13. 5 квітня 2005 року в присутності прокурора, але за відсутності заявника колегія у складі трьох суддів Верховного Суду України розглянула касаційну скаргу заявника щодо застосовування законодавства. Заслухавши прокурора, який стверджував, що касаційна
скарга була необґрунтованою, колегія суддів дійшла висновку, що
немає підстав для перегляду справи в касаційному порядку та відмовила у задоволенні касаційної скарги. Однак при цьому колегія
розглянула справу по суті. За твердженнями заявника, його не було
повідомлено про дату судового засідання в Верховному Суді України.
Про ухвалу Верховного Суду України його було повідомлено 2 червня
2005 року.
B. Провадження щодо органів внутрішніх справ

14. 29 вересня 2001 року заявник звернувся зі скаргою до місцевого прокурора щодо дій працівників міліції 16 вересня 2001 року.
15. 29 жовтня 2001 року прокурор виніс постанову про відмову
в порушенні кримінальної справи у зв’язку з відсутністю складу злочину. Зокрема, він дійшов висновку, що заявник намагався втекти та
чинив опір працівникам міліції.
16. За твердженнями заявника, він оскаржив цю постанову до
районного суду, який 26 вересня 2003 року залишив її без змін. Заявник далі звертався зі скаргою, але, за його твердженням, суд вирішив, що останнє рішення оскарженню не підлягало. Він також
порушував це питання під час судового розгляду та в скаргах щодо
свого засудження. Вироком від 18 листопада 2003 року районний суд
підтримав висновки оскарженої постанови прокуратури, судами вищих інстанцій це питання в явній формі не розглядалось.
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C. Провадження щодо вилученого майна

17. У 2003 році заявник звернувся з цивільним позовом до районного суду щодо повернення його майна, що, як стверджувалось, було
незаконно вилучено. Постановою від 23 травня 2003 року районний
суд залишив позовну заяву без розгляду у зв’язку з процесуальними
недоліками (наприклад, не зазначення відповідача, несплата судового збору). Заявник не оскаржував цю постанову.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
18. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу
України (далі — кодекс) (в редакції, чинній на час подій) передбачають таке:
Стаття 383. Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку
«У касаційному порядку можуть бути перевірені:
1) вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним
як судом першої інстанції;
2) вироки і постанови апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку.
У касаційному порядку також можуть бути перевірені вироки та по
станови районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів, ухвали апеляційного суду, постановлені
щодо цих вироків та постанов».

Стаття 394. Розгляд справи касаційним судом
«Справа з касаційними скаргами і поданнями на судові рішення,
зазначені у частині першій статті 383 цього Кодексу, розглядається
з обов’язковим повідомленням прокурора та осіб, зазначених у статті 384 цього Кодексу.
Справа з касаційними скаргами і поданнями на судові рішення, зазначені у частині другій статті 383 цього Кодексу, протягом тридцяти діб після її надходження розглядається касаційним судом у складі
трьох суддів з участю прокурора. Суд своєю ухвалою вирішує питання про призначення справи до розгляду з обов’язковим повідомленням осіб, зазначених у статті 384 цього Кодексу, або відмовляє у задоволенні касаційної скарги, касаційного подання.
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Справа, що призначена до розгляду з обов’язковим повідомленням
прокурора та осіб, зазначених у статті 384 цього Кодексу, розглядається касаційним судом у складі трьох суддів за участю прокурора
з додержанням порядку, передбаченого частинами першою, другою
і третьою статті 362 цього Кодексу.
Нарада суддів касаційної інстанції провадиться з додержанням вимог, передбачених статтями 322 і 325 цього Кодексу».

19. Інші положення кодексу стосовно розгляду справ касаційним
судом викладено в рішенні у справі «Архіпов проти України» (Arkhipov
v. Ukraine) ((dec.), № 25660/02, від 18 травня 2004 року).
20. 12 січня 2006 року частину другу статті 394 кодексу було змінено з метою усунення прокурора від участі в розгляді справи судами касаційної інстанції, в результаті якого вирішується питання
щодо призначення справи до розгляду в касаційному порядку чи
відмову в задоволенні скарги.

ПРАВо
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
(ПРОЦЕСУАЛЬНА РІВНІСТЬ СТОРІН)
21. Заявник скаржився, що Верховний Суд України розглянув
його касаційну скаргу з питань права за його відсутності, порушуючи принцип процесуальної рівності сторін. Він посилався на пункт 1
статті 6 Конвенції, який передбачає таке:
«Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом
..., який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти
нього кримінального обвинувачення ...»
A. Щодо прийнятності

22. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Далі Суд зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути оголошена прийнятною.
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B. Щодо суті

23. Уряд стверджував, що у цій справі не було порушено пункту
1 статті 6 Конвенції. Зокрема, Уряд стверджував, що судове засідання, про яке йдеться, було попереднім, його метою було вирішити, чи
була касаційна скарга з питань права достатньо обґрунтованою, щоб
її вважати небезпідставною, і що частина друга статті 394 кодексу не
передбачала, що таке судове засідання мало провадитись в присутності скаржника та/або його представника. У зв’язку з цим Уряд провів аналогію між справою, яка розглядається, та справою «Степенська проти України» (Stepenska v. Ukraine), рішення щодо прийнятності,
№ 24079/02, від 12 червня 2006 року), де Верховний Суд України, розглядаючи справу в нарадчій кімнаті, відмовив у задоволенні касаційної скарги заявниці, встановивши відсутність підстав для передання
справи на розгляд до Судової палати у цивільних справах Верховного
Суду. У справі «Степенська проти України» (Stepenska v. Ukraine) скаргу заявниці стосовно відсутності справедливого суду було відхилено
і Уряд закликав Суд зробити так само у справі, яка розглядається.
24. Заявник висловив заперечення. Він стверджував, зокрема,
що, на відміну від прокурора, він не мав можливості надавати усні зауваження в Верховному Суді. Заявник зазначив, що проведена
Урядом аналогія не була належною, оскільки провадження у справі
«Степенська проти України» (Stepenska v. Ukraine) було цивільного характеру, тоді як провадження у справі заявника було кримінальним.
25. Суд нагадує, що принцип процесуальної рівності сторін,
один із елементів більш широкої концепції справедливого судового розгляду, вимагає, щоб кожній стороні надавалась розумна можливість представляти свою позицію за таких обставин, які не ставлять цю сторону в суттєво невигідне становище по відношенню до
протилежної сторони. Це, в принципі, означає надання сторонам
судового процесу можливості ознайомитись з усіма пред’явленими
доказами і зауваженнями та прокоментувати їх, навіть якщо вони
надані незалежним представником державної юридичної служби
з метою здійснення впливу на рішення суду (див. рішення у справі
«Кресс проти Франції» (Kress v. France) [ВП], № 39594/98, пункти 72
та 74, ЄСПЛ 2001-VI).
26. Крім того, стаття 6 Конвенції в цілому гарантує, що особа,
обвинувачена у вчиненні правопорушення, повинна за загальним
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правилом мати право бути присутньою та безпосередньо брати
участь у судовому засіданні стосовно встановлення обґрунтованості кримінального обвинувачення щодо неї. Це право презюмується
самим поняттям змагального провадження та також може походити
з гарантій, встановлених підпунктами (c), (d) та (e) пункту 3 статті 6 Конвенції (див. рішення у справі «Сейдовіч проти Італії» (Sejdovic
v. Italy) [GC], № 56581/00, пункт 81, ECHR 2006-II з подальшими
посиланнями).
27. У цьому контексті особливе значення має бути надано явності справедливого відправлення правосуддя, а також підвищеній
чутливості суспільства до цього (див. рішення у справі «Боргерс проти Бельгії» (Borger v. Belgium), від 30 жовтня 1991 року, пункт 24 in fine,
Серія A № 214-B). Тут, так само, як в інших аспектах статті 6, важливість того, що стоїть на кону для заявника, буде критерієм для
оцінки адекватності та справедливості провадження (див. рішення
у справі «А. Б. проти Словаччини», № 41784/98, пункт 55, від 4 березня
2003 року).
28. Крім того, Суд нагадує, що від держави, яка запровадила апеляційні чи касаційні суди, вимагається забезпечення того, щоб особи, що відповідають перед законом, могли користуватись в цих судах
основоположними гарантіями, закріпленими в статті 6 Конвенції
(див., наприклад, рішення у справі «Делкурт проти Бельгії» (Delcourt v.
Belgium), від 17 січня 1970 року, пункт 25, Серія A № 11).
29. Повертаючись до фактів справи, яка розглядається, Суд зазначає, що провадження щодо заявника за своєю суттю було кримінальним. Заявник, якого було визнано винним у вчиненні злочину
в сфері обігу наркотичних засобів, засуджено до покарання у вигляді
позбавлення волі строком на чотири роки (беручи до уваги пом’як
шення міри покарання апеляційним судом, див. вище пункт 11)
та якому більше не надавались послуги захисника, оскаржив свій
вирок з питань права. Отже, оскільки на кону стояла свобода заявника, Суд вважає, що розгляд касаційної скарги заявника з питань
права мав важливе значення для нього.
30. Суд зазначає, що у цій справі прокурор мав представляти справу в національних судах в частині пред’явлених заявнику
обвинувачень та бути опонентом заявника (порівняно з рішеннями у справах «Боргерс проти Бельгії» (Borgers v. Belgium), вищезгадане, пункт 25 та «Кресс проти Франції» (Kress v. France), вищезгадане,
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пункти 67–68, де про відповідних юристів з боку держави у різний
спосіб стверджувалось, що вони не є сторонами в провадженні чи
опонентами будь-якій стороні або що їхня роль обмежувалась наданням консультації суду (amicus curiae)). Роль прокурора, як її ви
значено вище, не оспорювалась державою-відповідачем.
31. Далі Суд зазначає, що відповідно до національного законодавства (зокрема, частина друга статті 394 кодексу, див. вище пункт
18) Верховний Суд провів попередній розгляд справи, метою якого
було вирішити, чи була касаційна скарга достатньо обґрунтованою
для її розгляду під час відкритого засідання в присутності всіх необхідних сторін. Таким чином, можливість для заявника бути присутнім та, відповідно, робити усні зауваження під час судового засідання залежала від того, чи пройшла його касаційна скарга процедуру
відбору.
32. Суд неодноразово вирішував, що процедура допуску скарг до
розгляду та провадження виключно з питань права, на відміну від
того, що стосується питань фактів, може відповідати вимогам статті
6 Конвенції, навіть якщо скаржнику не була надана можливість бути
особисто заслуханим апеляційним чи касаційним судом, за умови,
якщо відкрите судове засідання проводилось у суді першої інстанції
і якщо суди вищої інстанції не мали встановлювати факти справи,
а тільки тлумачити відповідні юридичні норми (див., наприклад,
рішення у справі «Ермі проти Італії» (Hermi v. Italy) [ВП], № 18114/02,
пункт 61, ЄСПЛ 2006-XII з подальшими посиланнями).
33. Оскільки компетенція Верховного Суду у справі, яка розглядається, була обмежена питаннями права, відсутність відкритого судового засідання per se не порушувала пункт 1 статті 6 Конвенції (див. рішення у справах «Суттер проти Швейцарії» (Sutter v.
Switzerland), від 22 лютого 1984 року, пункт 30, Серія A № 74, та «Булут
проти Австрії» (Bulut v. Austria), від 22 лютого 1996 року, пункт 42,
Reports of Judgments and Decisions 1996-II).
34. Це є дійсним до тих пір, поки відповідний суд, як це мало
місце у вищезазначених справах, проводив закрите судове засідання, чого не було у даному випадку. Відповідно до частини другої
статті 394 кодексу прокурор мав перевагу бути присутнім на тому попередньому розгляді справи, на відміну від будь-яких інших
сторін, та усно викласти свою позицію перед колегією з трьох суддів
з метою здійснення впливу на їх думку. По суті ця позиція поляга-
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ла в тому, що в задоволенні касаційної скарги заявника необхідно
відмовити та залишити його вирок без змін. Суд вважає, що процесуальна справедливість вимагала, щоб заявнику було також надано
можливість усно виступати у відповідь. Після обговорення колегія
відмовила у задоволенні касаційної скарги заявника з питань права
на стадії попереднього розгляду справи, таким чином, обійшовшись
без відкритого судового засідання, на яке заявник був би викликаний та в якому він мав би можливість брати участь. Судом також зауважується, що заявник звертався з клопотанням, щоб судове засідання проводилось в його присутності (див. вище пункт 12).
35. У світлі цих міркувань Суд доходить висновку, що процедура в Верховному Суді не надала заявнику можливість брати участь
в провадженні у відповідності із принципом процесуальної рівності
сторін.
Відповідно у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 6
Конвенції.
II. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
36. Заявник також скаржився за статтею 3 Конвенції на те, що 16
вересня 2001 року він був побитий працівниками міліції. Далі заявник скаржився за тією самою статтею на те, що до 13 липня 2004 року
він тримався під вартою в поганих умовах.
37. Заявник скаржився за пунктами 1(с) та 3 статті 5 Конвенції на
те, що його арешт та тримання під вартою з 16 до 25 вересня 2001 року були незаконними, та що не було забезпечено, щоб він негайно
постав перед суддею. Далі він скаржився за пунктом 4 статті 5 Конвенції на те, що він не мав можливості подати апеляційну скаргу на
постанову суду про взяття під варту.
38. Посилаючись на пункти 1 та 2 статті 6 Конвенції, заявник
стверджував, що тривалість провадження щодо нього була надмірною, його засудження було незаконним (зокрема тому, що воно
ґрунтувалось на незаконно здобутих доказах) та що національні органи влади не були безсторонніми. Далі він скаржився за пунктом
3(c) статті 6 Конвенції на погане виконання захисником, якого йому було призначено для надання безоплатної юридичної допомоги,
своїх обов’язків. Він додатково стверджував, що суд першої інстан-
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ції відмовив у задоволенні його клопотань про виклик до суду К.,
порушуючи пункт 3(d) статті 6 Конвенції.
39. Заявник також скаржився за статтею 8 Конвенції на те, що
обшук його квартири був незаконним.
40. Нарешті, заявник скаржився за статтею 1 Першого протоколу на те, що певне майно (гроші та коштовності) було незаконно вилучено під час обшуку.
41. У відповідь на зауваження Уряду заявник також поскаржився за статтею 13 Конвенції стосовно свого засудження.
42. Уважно розглянувши твердження заявника в світлі всіх наявних матеріалів та настільки, наскільки вони охоплювались його
компетенцією, Суд дійшов висновку про відсутність будь-яких ознак порушень прав і свобод, передбачених Конвенцією.
43. Таким чином, ця частина заяви має бути оголошена неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до пунктів 3 та 4 статті 35 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
44. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

45. Заявник вимагав від 200 000 до 240 000 євро як відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
46. Уряд заперечив проти таких сум.
47. Суд не вбачає будь-якого причинного зв’язку між виявленим
порушенням та заявленою матеріальною шкодою, тому Суд відхиляє
цю вимогу заявника. Щодо моральної шкоди Суд вважає, що з огляду
на порушення пункту 1 статті 6 Конвенції заявник зазнав моральної шкоди, яка не відшкодовується в достатній мірі лише встановленням порушення (у порівнянні з рішенням у справі «Мацюк проти України» (Matsyuk v. Ukraine), № 1751/03, пункт 36, від 10 грудня
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2009 року). Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, як цього
вимагає стаття 41 Конвенції, Суд присуджує заявнику суму в розмірі
1200 євро як відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

48. Заявник не вимагав компенсації судових витрат. Відповідно
Суд нічого не присуджує.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції щодо порушення принципу процесуальної рівності сторін прийнятною, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1
статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держававідповідач має виплатити заявнику 1200 (одну тисячу двісті)
євро відшкодування моральної шкоди з урахуванням будьякого податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми;
ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 жовтня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

П. Лоренцен
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЛЕОНІД ЛАЗАРЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 22313/04)
Рішення
Страсбург
28 жовтня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
28 січня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Леонід Лазаренко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
пані Р. Ягер,
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п. К. Юнґвірт,
п. М. Віллігер,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 5 жовтня 2010 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу порушено за заявою (№ 22313/04), поданою до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином України Леонідом Леонідовичем Лазаренком (далі — заявник)
5 червня 2004 року.
2. Заявника, якому було надано юридичну допомогу, представляла пані А. Муканова, юрист, що практикує в м. Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений п. Ю. Зайцев.
3. Заявник стверджував, зокрема, що всупереч статті 6 Конвенції його було засуджено на підставі зізнання, яке, як він стверджував, було отримано від нього з допомогою примусу та за відсутності
захисника.
4. 12 травня 2009 року Суд вирішив повідомити Уряд про заяву.
Також Суд вирішив розглядати питання щодо суті та прийнятності
заяви одночасно (п. 1 статті 29).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник, 1968 року народження, наразі відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі в Єнакіївській виправній колонії № 52.
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A. Обставини, які передували справі
та були встановлені національними судами

6. У вироку від 14 листопада 2002 року апеляційний суд Донецької області (далі — апеляційний суд) зазначив такі обставини цієї
справи. 22 грудня 2001 року заявник і його знайомий Г. зупинили таксі та попросили водія Л. відвезти їх до місця призначення за містом.
Згідно з твердженнями заявника, вони планували розбійний напад
і викрадення автомобіля. Заявник мав при собі заздалегідь приготований ніж, який він заховав у рукаві, а Г. мав мотузку. Як тільки машина під’їхала до лісу, заявник і Г. наказали водію зупинитися. Г. здушив мотузкою горло водія, в той час як заявник погрожував йому ножем. Заявник сів на місце водія та поїхав далі в ліс, де вони витягли
з машини вже непритомного на той час Л. Пізніше у грудні 2001 року
в лісі було знайдене тіло Л. з численними колотими ранами.
7. Після того, як заявник і Г. безуспішно намагалися продати машину Л., 4 січня 2002 року її було виявлено та вилучено працівниками міліції.
B. Затримання заявника та стверджуване
погане з ним поводження

8. Заявник зазначив, що його було затримано 4 січня 2002 року.
Відповідно до протоколу затримання його було затримано 5 січня
2002 року за підозрою у вчиненні вбивства Л. Слідчий кваліфікував дії заявника як злочин, передбачений ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У протоколі затримання було зазначено, що заявник не мав скарг або клопотань. У матеріалах
справи також міститься відмова заявника від захисника, датована
5 січня 2002 року.
9. 8 січня 2002 року заявника оглянув лікар, який встановив, що
його правий зап’ясток ушкоджено. Заявник пояснив, що він отримав
це ушкодження внаслідок падіння під час затримання.
10. Відповідно до довідки міської лікарні 11 січня 2002 року заявника було доставлено до цієї лікарні працівниками міліції для
обстеження вищезазначеної травми. Рентгенограма показала, що
у заявника був перелом кістки правого зап’ястку; йому було накладено гіпс.
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11. У період з 5 до 16 січня 2002 року заявника тримали під вартою в Петровському районному відділі міліції м. Донецька (далі —
відділ міліції), після чого його було переведено до Донецького слідчого ізолятору № 5 (далі — Донецький СІЗО). Протягом цього періоду за відсутності захисника та, як стверджувалось, після побоїв
і погроз заявник підписав зізнання, яке в подальшому підтвердилось в ході відтворення обстановки та обставин події. Він зізнався,
що, діючи разом із Г., і згідно з досягнутою з ним попередньою домовленістю, він пограбував і вбив Л. Заявник зазначив, зокрема, що
він один раз вдарив Л. ножем. Пізніше, як видається, після переведення до іншої установи тримання під вартою, заявник відмовився
від свого зізнання у вчиненні вбивства, зазначивши, що він дав його
в результаті чинення на нього тиску. Надалі в ході провадження він
визнавав тільки вчинення розбою та викрадення автомобіля.
12. 16 січня 2002 року заявник написав слідчому записку, в якій
зазначив, що він ушкодив зап’ясток 3 січня 2002 року внаслідок випадкового падіння зі східців. Він також зазначив, що не мав скарг на
дії працівників міліції.
13. У невизначену дату після зізнання заявника та проведення
відтворення обстановки та обставин події заявнику було призначено захисника.
14. 20 травня 2002 року прокуратура Петровського району м. Донецька відхилила скаргу заявника щодо поганого поводження з боку
працівників міліції як необґрунтовану. Заявник не оскаржував цієї
постанови. На певній стадії досудового слідства обвинувачення щодо заявника було перекваліфіковано на умисне вбивство з корисливих мотивів, розбій і незаконне заволодіння транспортним засобом,
вчинені за попередньою змовою групою осіб.
C. Судовий розгляд

15. 14 листопада 2002 року апеляційний суд, діючи як суд першої
інстанції, визнав заявника та Г. винними у вчиненні за попередньою
змовою групою осіб умисного вбивства з корисливих мотивів, розбою та незаконного заволодіння транспортним засобом, і засудив
кожного з них на 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього
особистого майна. Щодо вини заявника суд поклав в основу вироку
визнавальні показання, які той дав на початковій стадії досудово-
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го слідства, свідчення Г., які він дав під час досудового слідства (не
зважаючи на те, що під час розгляду справи в суді він відмовився від
них як неправдивих) та відповідно до яких заявник вдарив Л. один
раз ножем, а також свідчення кількох осіб, яким обвинувачені намагались продати автомобіль Л. Апеляційний суд розглянув доводи заявника про погане поводження та встановив, що вони були не
більше ніж тактикою захисту. Працівника міліції, відповідального
за затримання заявника, було допитано в судовому засіданні. Він
заперечував застосування до заявника будь-яких заходів примусу.
Апеляційний суд зазначив, що ушкодження заявника не могло вважатися доказом поганого з ним поводження під час тримання під
вартою, оскільки щодо його походження він надавав різні суперечливі пояснення.
16. Прокурор оскаржив зазначений вирок у частині, яка стосувалась заявника, вважаючи, що він був надто м’яким з огляду на тяжкість вчинених злочинів і особу заявника.
17. 3 квітня 2003 року Верховний Суд України задовольнив касаційне подання прокурора. Він скасував вирок від 14 листопада
2002 року в частині, яка стосувалась заявника, та повернув справу
на новий розгляд до того самого суду.
18. 2 вересня 2003 року апеляційний суд постановив новий вирок, висновки якого щодо вини заявника були такими ж, що й ви
сновки, викладені у попередньому вироку. Однак апеляційний суд
змінив призначене заявнику покарання на довічне позбавлення
волі, пославшись на тяжкість вчинених злочинів і особу заявника,
який вчинив ці злочини через 2 місяці після умовно-дострокового
звільнення з установи виконання покарань. Апеляційний суд врахував той факт, що заявник вчинив розбій повторно, як обставину,
що обтяжує покарання.
19. У невизначену дату захисник, діючи від імені заявника, подав касаційну скаргу. Він стверджував, зокрема, що суд першої інстанції не дослідив належним чином твердження заявника про погане поводження. 13 жовтня 2003 року заявник також подав касаційну
скаргу, стверджуючи, що суд першої інстанції неправильно послався на зізнання, отримане внаслідок нібито застосування примусу,
та нібито суперечливі показання Г. щодо нього. Він зазначив, що як
тільки він отримав доступ до захисника після переведення з відділу
міліції до СІЗО, він перестав давати будь-які показання чи підпису-
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вати будь-які документи. 19 січня 2004 року заявник доповнив свою
касаційну скаргу, скаржачись, що в порушення статті 45 Кримінально-процесуального кодексу протягом початкової стадії досудового
слідства він не мав захисника, та вимагаючи від суду не приймати
його зізнання як доказ у справі. Копії касаційної скарги заявника
та доповнення до неї були надані Суду Урядом разом з його зауваженнями щодо прийнятності та суті заяви.
20. 8 квітня 2004 року Верховний Суд України вніс до вироку
незначні зміни, зокрема, виключив посилання на вчинення розбою
повторно як обтяжуючу обставину, оскільки це вже було враховано
при кваліфікації злочинів, у вчиненні яких заявника було визнано
винним. Верховний Суд зазначив, що висновок суду про доведеність
винуватості заявника «ґрунтується на доказах, одержаних з дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства, досліджених у судовому засіданні та належно оцінених судом». Крім того,
Верховний Суд не встановив «будь-яких істотних порушень норм
КПК України під час розслідування справи або неправильного застосування судом кримінального закону». Насамкінець, Верховний
Суд зазначив, що апеляційний суд правильно відхилив як безпідставні твердження заявника про те, що він дав визнавальні показання внаслідок застосування до нього тиску.
D. Зараження заявника ВІЛ та пов’язані з цим факти

21. Після засудження заявника було переведено до Єнакіївської
виправної колонії № 52 для відбування покарання.
22. Після того, як заявник поскаржився на ядуху та біль у горлі,
11 лютого 2008 року його було доправлено до Донецької обласної лікарні при колонії № 124 для проведення обстеження та лікування.
Заявникові було діагностовано хронічний фарингіт, залізодефіцитну анемію та гіпертонію. Крім того, результат аналізів на ВІЛ виявився позитивним, і заявника було взято на облік відповідно до класифікації ВООЗ як носія ВІЛ в клінічній стадії I із безсимптомним
перебігом хвороби.
23. У березні 2008 року після того, як аналізи крові підтвердили наявність ВІЛ, лікар-спеціаліст з ВІЛ/СНІДу зустрівся із заявником і пояснив йому, зокрема, що його хвороба була на такій ранній
стадії, що не потребувала лікування, та що на більш пізніх стадіях
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буде розглянуто питання щодо застосування антиретровірусної
терапії.
24. Пізніше в березні 2008 року заявника було знову переведено
до колонії № 52, де він продовжував відбувати покарання.
II. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРАКТИКА
A. Кримінальний кодекс України 2001 року

25. Згідно з ч. 1 статті 115 умисне вбивство карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Згідно з ч. 2 статті 115 умисне
вбивство з корисливих мотивів і/або вчинене за попередньою змовою групою осіб карається позбавленням волі на строк від 10 до
15 років або довічним позбавленням волі.
26. Згідно зі статтею 187 розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб або особою, яка раніше вчинила розбій, карається
позбавленням волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна
(ч. 2); покарання збільшується до 15 років позбавлення волі в разі
вчинення розбою, спрямованого на заволодіння майном у великих
розмірах, або організованою групою, або поєднаного із заподіянням
тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4).
27. Згідно з ч. 3 статті 289 незаконне заволодіння транспортним
засобом, вчинене організованою групою або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вартість транспортного засобу перевищує 250 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років
з конфіскацією майна.
28. Відповідно до ч. 1 статті 64 довічне позбавлення волі передбачається за вчинення особливо тяжких злочинів і застосовується
лише у випадках, спеціально передбачених Кримінальним кодексом,
якщо суд не вважає за можливе застосовувати позбавлення волі на
певний строк. Частина 2 цієї статті встановлює певні категорії осіб,
до яких довічне позбавлення волі не застосовується (вагітні жінки,
неповнолітні та люди похилого віку).
29. Згідно зі статтею 70 остаточне покарання за кілька злочинів
встановлюється шляхом поглинення менш суворого(их) покарання
більш суворим.
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B. Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року

30. Стаття 45 передбачає, що участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи
в суді першої інстанції є обов’язковою, зокрема, коли можливим покаранням за вчинений злочин є довічне ув’язнення. Далі стаття вказує, що в такому випадку участь захисника є обов’язковою з моменту
затримання особи чи пред’явлення їй обвинувачення.
31. Згідно зі статтею 46 підозрюваний, обвинувачений і підсудний мають право в будь-який момент провадження у справі відмовитися від запрошеного чи призначеного захисника. Відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного і не позбавляє його права запросити того ж чи іншого захисника
під час подальших стадій процесу (ч. 1). Однак відмова від захисника
у випадках, передбачених статтею 45, повинна обґрунтовуватися
мотивами, які особа, що провадить дізнання, слідчий, суд визнають
такими, що заслуговують на увагу (ч. 3). У випадку прийняття такої
відмови підозрюваному, обвинуваченому чи підсудному надається
три дні для того, щоб запросити іншого захисника (ч. 4). У разі, якщо
він/вона не зробить цього в межах встановленого строку та якщо
участь захисника у його/її справі є обов’язковою відповідно до статті 45 Кодексу, захисника призначає особа, яка провадить дізнання,
слідчий чи суддя залежно від стадії провадження (ч. 5).
32. Згідно зі статтею 103 дізнання включає оперативно-розшукові та слідчі заходи, що вживаються з метою виявлення ознак злочину та осіб, що його вчинили.
33. Відповідно до ч. 1 статті 370 істотними порушеннями вимог
кримінально-процесуального закону є такі порушення, які перешкодили чи могли перешкодити суду повно та всебічно розглянути
справу і постановити законний, обґрунтований і справедливий вирок. Відповідно до частини 2 цієї статті порушення права обвинуваченого на захист входить до переліку істотних порушень вимог
кримінально-процесуального закону, які вимагають скасування вироку в будь-якому випадку (тобто не зважаючи на те, чи було дотримано вимоги частини 1 цієї статті).
34. Стаття 390 передбачає, що до початку розгляду справи в касаційному суді особа, що подала скаргу, має право доповнити, змінити
або відкликати її.
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35. Положення, які стосуються обов’язку порушення кримінальної справи та проведення досудового слідства, містяться в рішенні від 27 листопада 2008 р. у справі «Спінов проти України» ((Spinov v.
Ukraine), заява № 34331/03, пункти 32, 33), а ті, що стосуються оскарження до суду рішень органів дізнання, слідчого чи прокурора про
відмову в порушенні кримінальної справи — в рішенні від 25 жовтня
2007 у справі «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine), заява
№ 15825/06, пункти 46, 47).
C. Інші документи

36. Порядок медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань,
затверджений наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань № 3/6 від 18 січня 2000 року, передбачає,
що надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим здійснюється на
загальних засадах (п. 4.3.4). Цей Порядок також містить рекомендації щодо організації передтестового та післятестового консультування на ВІЛ, згідно з якими таке консультування має бути доступним, інформативним і підтримуючим (додаток 28 до п. 4.3.4).
Пункт 6.1.9 цього Порядку передбачає, що профілактичний медичний огляд затриманих здійснюється один раз на рік із залученням терапевта, психіатра та стоматолога, а за необхідності і лікаря іншої спеціальності, можливо лікаря не з установи виконання
покарань.
37. Відповідні положення спільного наказу Міністерства охорони здоров’я та Державного Департаменту з питань виконання
покарань від 15 листопада 2005 року № 186/607 «Про організацію
антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, які
тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах» викладені у згаданому вище рішенні «Яковенко проти України»
(пункти 49—52).
III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
38. Відповідні міжнародні документи щодо доступу до захисника під час тримання під вартою викладені в рішенні від 27 листопада
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2008 р. у справі «Сальдуз проти Туреччини» ((Salduz v. Turkey) [ВП], заява № 36391/02, пункти 37, 38, 41 і 44 та від 11 грудня 2008 р. у справі
«Пановітс проти Кипру» (Panovits v. Cyprus), заява № 4268/04, п. 45).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТІВ 1 і 3
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
39. Заявник скаржився, посилаючись на статтю 6 Конвенції, що
його було визнано винним у вчиненні вбивства на підставі визнавальних показань, які було отримано в результаті чинення тиску
та за відсутності захисника. Ця скарга має бути розглянута за пунктом 1 і підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідні положення яких передбачають таке:
«1. Кожен має право на справедливий... розгляд його справи... судом,
...який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти
нього кримінального обвинувачення ...
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...
(c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достат
ніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя;
...»
A. Прийнятність

40. Згідно з твердженнями Уряду, заявник не вичерпав національних засобів юридичного захисту. Уряд зазначив, зокрема, що
заявник окремо не оскаржив дії слідчого в зв’язку зі стверджуваним порушенням його права на захист і не порушив це питання
в рамках провадження в його власній справі. Щодо порушення пра-
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ва заявника не свідчити проти себе Уряд стверджував, що він міг
вимагати проведення кримінального розслідування цього питання шляхом оскарження до суду постанови прокурора Петровського
району від 20 травня 2002 року, якою у такому розслідуванні було
відмовлено.
41. Заявник не погодився. Він стверджував, що він належним
чином порушував питання щодо різноманітних істотних порушень
кримінально-процесуального законодавства, допущених під час досудового слідства в його справі, включаючи стверджувані порушення його права на захист і права не свідчити проти себе.
42. З наявних матеріалів вбачається, що заявник чітко висловив
свої скарги щодо стверджуваного порушення його права на захист
у доповненні до його касаційної скарги до Верховного Суду України (див. п. 19 вище). Виходячи з дати, яка вказана в доповненні, Суд
зазначає, що воно було подано вчасно (для посилання на юридичну
норму див. п. 34 вище). Суд вважає важливим той факт, що він отримав копію цього документу від Уряду, який не вказав на будь-які
процесуальні недоліки щодо нього (див. п. 19 вище). Таким чином,
Суд доходить висновку, по-перше, що заявник дійсно подав його до
Верховного Суду, та, по-друге, що необхідних формальностей було
дотримано.
43. Щодо скарги заявника про стверджуване порушення його
права не свідчити проти себе Суд зазначає, що як заявник, так і його
захисник зазначили про це порушення у своїх касаційних скаргах.
Цей факт не оспорювався Урядом.
44. Суд уже встановлював, що касаційне оскарження до Верховного Суду України вважається ефективним засобом юридичного
захисту щодо скарг, які стосуються різних аспектів справедливості
кримінального провадження, гарантованих пунктами 1 і 3 статті 6 Конвенції (див. наприклад, ухвалу від 18 травня 2004 р. у справі
«Архипов проти України» (Arkhipov v. Ukraine), заява № 25660/02,
та рішення від 9 листопада 2009 р. у справі «Олег Колесник проти України» (Oleg Kolesnik v. Ukraine), заява № 17551/02, п. 28). Відповідно,
Суд зазначає, що поскаржившись до Верховного Суду України як
щодо права на захист, так і щодо права не свідчити проти себе, заявник вичерпав один із національних засобів юридичного захисту,
на які посилався Уряд (див. на противагу, рішення від 28 березня
2006 р. у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), заява
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№ 72286/01, пункти 82–83). Тому Суд не вважає за необхідне аналізувати, чи відповідали інші пропозиції Уряду критеріям ефективного засобу юридичного захисту, оскільки в будь-якому випадку у
разі наявності кількох засобів юридичного захисту заявник не повинен вдаватись більше ніж до одного (див. рішення від 28 квітня
2009 р. у справі «Карако проти Угорщини» (Karakу v. Hungary), заява
№ 39311/05, п. 14, з подальшими посиланнями).
45. У світлі викладених міркувань Суд відхиляє заперечення Уряду щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту. Суд також зазначає, що скарга заявника за пунктом
1 і підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції не є ані явно необґрунтованою в значенні пункту 3 статті 35 Конвенції, ані неприйнятною з будь-яких інших підстав. Таким чином вона має бути
визнана прийнятною.
B. Суть

1. Доводи сторін
46. Заявник стверджував, що хоча тяжкість пред’явлених йому
обвинувачень вимагала обов’язкову участь захисника з моменту
його затримання, слідчий для отримання зізнання обійшов цю законодавчу вимогу, спеціально кваліфікувавши його дії за статтею
про менш тяжкий злочин. Заявник також зазначав, що суди були
надмірно формальними та потурали використанню такої практики. Він підтримав свою заяву про чинення на нього тиску працівниками міліції, яку, на його думку, не було належними чином
досліджено судом під час розгляду справи; заявник стверджував,
що суд першої інстанції обмежився допитом відповідного працівника міліції, який заперечував будь-яке чинення тиску. Національ
ний суд також поклався на постанову прокурора про відмову в порушенні кримінальної справи щодо цього питання і не дослідив
ретельність перевірки та точність її результатів. Щодо значення,
яке надавалося визнавальним показанням, які він давав на початковій стадії тримання його під вартою, заявник наполягав, що
зізнання стало основою для його засудження, оскільки, за відсутності будь-яких безпосередніх свідків або речових доказів, єди-
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ним додатковим доказом були непослідовні показання іншого
обвинуваченого.
47. У своїх зауваженнях щодо суті справи Уряд обмежився наданням коментарів щодо скарги заявника про порушення його права не свідчити проти себе. Уряд стверджував, що заявник не подав
небезпідставної скарги з цього питання, надавши суперечливі пояснення щодо обставин, за яких він отримав ушкодження зап’ястку.
Уряд також зазначив, що зізнання заявника не було вирішальним
для його засудження, яке ґрунтувалося також на показаннях іншого
обвинуваченого та низки свідків, а також висновках судово-медичної експертизи. Насамкінець, Уряд підкреслив, що справа стосовно заявника розглядалася в змагальному процесі, що надало йому
можливість наводити будь-які доводи, які він вважав належними,
так само як і оспорювати будь-які докази.

2. Оцінка Суду
a) Загальні принципи
48. Суд повторює, що вимоги пункту 3 статті 6 слід розглядати
як конкретні аспекти права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 цієї статті 6, а отже їх слід розглядати разом
(див. рішення у справі «Ван Гейзехем проти Бельгії» (Van Geyseghem v.
Belgium) [ВП], заява № 26103/95, п. 27, ECHR 1999-I). Загалом, Суд по
кликаний розглянути, чи було провадження в цілому справедливим
(див. рішення від 16 червня 2005 р. у справі «Балліу проти Албанії»
(Balliu v. Albania), заява № 74727/01, п. 25).
49. Суд підкреслює, що, хоча право кожної особи, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, на ефективну юридичну допомогу захисника, який у разі необхідності призначається
офіційно, не є абсолютним, воно становить одну з основоположних
рис справедливого судового розгляду (див. рішення у справі «Кромбах проти Франції» (Krombach v. France), заява № 29731/96, п. 89, ECHR
2001-II). Як правило, доступ до захисника повинен бути наданий
підозрюваному з першого допиту міліцією, якщо в світлі обставин
конкретної справи немає переконливих аргументів для обмеження
цього права (див. вищезгадане рішення у справі «Салдуз проти Туреччини», п. 55). Право на захист буде в принципі невідновно обмежено, якщо при засудженні особи судом використовуватимуться
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визнавальні показання, отримані під час допиту без присутності
захисника (там само).
50. Суд завжди вважав доступ до захисника на ранніх стадіях
провадження процесуальною гарантією права не свідчити проти
себе та основоположною гарантією від поганого поводження, зазначаючи про особливу вразливість обвинуваченого на ранніх стадіях
провадження, коли він стикається зі стресом самої ситуації і все
складнішими нормами кримінального і кримінально-процесуального законодавства. Будь-які винятки щодо реалізації цього права повинні бути чітко обумовлені, а їх застосування суворо обмежене в часі. Ці принципи є особливо важливими, коли йдеться про
серйозні обвинувачення. Саме коли мова йде про найсуворіші види покарань, демократичні суспільства мають максимально можливою мірою забезпечувати дотримання права на справедливий
судовий розгляд (див. вищезгадане рішення у справі «Салдуз проти
Туреччини», п. 54).
51. Вищезазначені принципи права на захист і права не свідчити проти себе відповідають загальновизнаним міжнародним стандартам прав людини (див. п. 38 вище), які є основними складовими
концепції справедливого судового розгляду та раціональна суть
яких пов’язана, зокрема, із захистом обвинуваченого від свавільного тиску з боку органів влади. Вони також сприяють попередженню помилок при здійсненні правосуддя та досягненню цілей статті 6, зокрема дотриманню принципу рівності між стороною органів
слідства чи прокуратури та стороною обвинуваченого (див. вищезгадане рішення у справі «Салдуз проти Туреччини», п. 53, рішення
у справі «Биков проти Росії» (Bykov v. Russia) [ВП], заява № 4378/02,
п. 92, ECHR 2009-..., з подальшими посиланнями, і рішення від
24 вересня 2009 р. у справі «Піщальников проти Росії» (Pishchalnikov
v. Russia), заява № 7025/04, п. 68). Право не свідчити проти себе
передбачає, зокрема, що сторона обвинувачення в кримінальній
справі має довести обвинувачення, не вдаючись до доказів, отриманих за допомогою методів примусу або тиску всупереч волі обвинуваченого (див. рішення у справі «Ялох проти Німеччини» (Jalloh
v. Germany) [ВП], заява № 54810/00, п. 100, ECHR 2006-IX, з подальшими посиланнями).
52. Насамкінець, Суд повторює, що відмова від гарантованих
Конвенцією прав у тій мірі, в якій вона дозволяється, не повинна
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суперечити жодному важливому суспільному інтересу, має бути
встановлена у спосіб, що не допускає неоднозначності, та має супроводжуватися мінімальними гарантіями, співмірними з важливістю
такої відмови (див. рішення в справі «Сейдовіч проти Італії» (Sejdovic
v. Italy) [ВП], заява № 56581/00, п. 86, ECHR 2006-II).
b) Застосування зазначених принципів у цій справі
53. Суд зазначає, що на час затримання заявника українське законодавство передбачало обов’язкову участь захисника уже на стадії
дізнання, а саме з моменту затримання, якщо, зокрема, довічне по
збавлення волі було можливим покаранням за злочин(и), у вчиненні
яких підозрювалась особа (див. п. 30 вище). Враховуючи той факт,
що зрештою заявникові було призначено покарання у виді довічного
позбавлення волі, Суд розглядатиме, чи була ця підстава застосовною у справі заявника, і якщо так, то з якого моменту.
54. Суд вказує, що заявника було затримано та допитано як підозрюваного у вчиненні умисного вбивства без обтяжуючих обставин, яке каралося позбавленням волі на визначений строк (див. п. 8
вище). З огляду на обставини цієї справи, зокрема, на виявлення
трупа потерпілого та його викраденого автомобіля до затримання
заявника (див. пункти 6–7 вище) Суд вважає, що на момент затримання слідчий мав усі підстави підозрювати заявника у вчиненні
умисного вбивства з корисливих мотивів, покарання за яке передбачалося у виді або позбавлення волі на визначений строк, або довічного позбавлення волі, що, відповідно, вимагало обов’язкової участі
захисника. Відповідно, Суд не виключає, що, як стверджував заявник, первісно висунуті щодо нього обвинувачення були спеціально
пом’якшені на тій стадії провадження для того, щоб обійти вказану
юридичну гарантію. Суд також враховує специфіку вказаної підстави для обов’язкової участі захисника, на яку заявник навряд чи
посилався би, оскільки призначення більш суворого виду покарання було б явно несумісним з його інтересами. Ця обставина демон
струє вразливість становища заявника та його справжню потребу
в юридичній допомозі, у якій фактично було відмовлено з огляду на
спосіб, у який слідчий використав свої дискреційні повноваження
стосовно кваліфікації розслідуваного злочину (див. для порівняння рішення від 12 червня 2008 р. у справі «Яременко проти України»
(Yaremenko v. Ukraine), заява № 32092/02, п. 88).
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55. Щодо питання, коли заявник повинен був отримати можливість скористатися послугами захисника відповідно до національного законодавства, Суд зазначає, що згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України «дізнання» є поняттям
з широким значенням, яке включає «вжиття необхідних оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб,
що його вчинили» (див. п. 32 вище). Крім того, відповідно до статті 45 Кримінально-процесуального кодексу така участь захисника
мала б бути забезпечена заявнику негайно після його затримання
та в будь-якому випадку — до його першого допиту працівниками
міліції.
56. Суд також зазначає, що наявні у нього матеріали справи
містять відмову заявника від участі захисника, датовану 5 січня
2002 року (див. п. 8 вище). Суд підкреслює, що, враховуючи кваліфікацію слідчим інкримінованого заявникові злочину на тій первісній
стадії слідства, заявник відмовився від захисника, не усвідомлюючи
всієї тяжкості можливого покарання. Таким чином, ця відмова не
може вважатися такою, що супроводжувалась мінімальними гарантіями, співмірними з її важливістю. Крім того, видається, що вона
не сумісна з вимогами українського законодавства, яке для випадку
заявника передбачало можливість відмови від певного захисника,
який мав бути замінений іншим, а не відмови від захисника взагалі
(див. п. 31 вище).
57. Виходячи з обставин справи, Суд зазначає, що заявник ви
знав себе винним у вчиненні вбивства Л. під час допиту та відтворення обстановки і обставин події, які були проведені через кілька днів після його затримання за відсутності захисника. Хоча він
пізніше відмовився від свого зізнання, суди посилались на нього
як на підставу для своїх висновків щодо його винуватості. Слід
підкреслити, що не важливо, якою мірою первісне зізнання вплинуло на вирок. Те, що воно невідновно обмежило право на захист,
презюмується, як тільки встановлено, що воно мало якийсь вплив
на вирок. Хоча зізнання не було єдиною підставою для засудження, воно беззаперечно вплинуло на вирок і було доказом, на який
посилались суди. Суд не покликаний робити припущення щодо
можливої реакції заявника та порад його захисника, якби заявник
мав доступ до нього на первісній стадії провадження. Він вважає,
що у світлі обставин справи як гарантії, передбачені національним
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законодавством, так і гарантії справедливості, закріплені статтею 6
Конвенції, вимагали, щоб заявник мав можливість скористатись допомогою захисника, починаючи з найпершого допиту в міліції, але
цього не було зроблено. Крім того, національні суди проігнорували
обмеження права заявника на захист під час первісної стадії попри
те, що заявник зазначав про це у касаційній скарзі до Верховного
Суду України (див. п. 19 вище), та те, що відповідно до національного законодавства воно становило істотне порушення кримінальнопроцесуального закону, яке передбачало скасування вироку (див.
п. 33 вище). Цей недолік не міг бути виправлений ані юридичною
допомогою, наданою заявнику пізніше, ані змагальним характером подальшого провадження (див. вищезгадане рішення у справі
«Салдуз проти Туреччини», п. 58, та рішення від 31 березня 2009 р.
у справі «Плонка проти Польщі» (Płonka v. Poland), заява № 20310/02,
пункти 39–41).
58. Щодо стверджуваного примушування заявника свідчити
проти себе Суд зазначає, що національні суди відхилили це твердження як необґрунтоване. Суд не може та не покликаний замінювати цей висновок своїм. У той же час, Суд зазначає, що позбавлення заявника юридичної допомоги та використання наданих
ним під час того періоду визнавальних показань для засудження
є достатніми ознаками порушення гарантій справедливого судового розгляду (див. рішення у справі «Магі проти Сполученого
Королівства» (Magee v. the United Kingdom), заява № 28135/95, п. 45,
ECHR 2000-VI).
59. Відповідно, в цій справі було порушення пункту 1 статті 6
у поєднанні з підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції.
II. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
60. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції на те, що його було піддано катуванню під час тримання під вартою у відділі міліції.
Він також скаржився, посилаючись на статтю 4 Протоколу № 7 до
Конвенції, що зміна призначеного йому покарання з 15 років на
довічне позбавлення волі засновувалась на обтяжуючих обставинах
(розбій, вчинений повторно), які було виключено з вироку. Насамкінець, заявник скаржився, не посилаючись на жодні положення

184

Леонід Лазаренко проти України

Конвенції, на відсутність інформації та лікування в зв’язку з його
ВІЛ-інфекцією.
61. Беручи до уваги наявні матеріали, Суд вважає, що ці твердження не вказують на наявність ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією чи протоколами до неї. Відповідно, ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно
до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
62. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або Протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

63. Заявник вимагав нового розгляду справи та 50 000 євро відшкодування моральної шкоди.
64. Уряд заперечив проти цієї вимоги.
65. Суд зазначає, що у випадку, коли особу, як мало місце у цій
справі, було засуджено судом за результатами судового процесу,
який не відповідав вимогам Конвенції щодо справедливості, належним способом виправлення такого порушення може в принципі
бути новий розгляд, перегляд або відновлення провадження за вимогою заявника (див. наприклад, рішення від 18 грудня 2008 р. у справі
«Луценко проти України» (Lutsenko v. Ukraine), заява № 30663/04, п. 60,
та згадане вище рішення в справі «Шабельник проти України», п. 64).
Отже, Суд вважає, що встановлення порушення само по собі становить справедливу сатисфакцію.
B. Судові витрати

66. Заявник у цьому контексті нічого не вимагав. Відповідно,
Суд нічого не присуджує.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу за пунктами 1 і 3 статті 6 Конвенції прийнятною, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що в цій справі було порушення пунктів 1 і 3
статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що встановлення порушення є достатньою справедливою сатисфакцією будь-якої моральної шкоди, якої зазнав заявник, і відповідно, відхиляє вимогу заявника щодо справедливої
сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 28 жовтня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

186

П. Лоренцен
голова

Буланов та Купчик проти України

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Буланов і Купчик проти України»
(Заява №№ 7714/06 та 23654/08)
Рішення
Страсбург
9 грудня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
9 березня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Буланов і Купчик проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
пані Р. Ягер,
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п. Р. Марусте,
пані І. Берро-Лефевр,
пані М. Лазарова-Трайковська
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 16 листопада 2010 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за двома заявами (№№ 7714/06 та 23654/08),
поданими проти України до Суду 1 лютого 2006 року та 13 травня
2008 року відповідно громадянами України паном Борисом Сергійовичем Булановим (далі — перший заявник) та паном Валентином
Петровичем Купчиком (далі — другий заявник) відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(995_004) (далі — Конвенція).
2. Перший заявник, якому було надано юридичну допомогу, був
представлений п. А. Вохмяниним, юристом, що практикує у м. Севастополі. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев з Міністерства юстиції.
3. 22 вересня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити про ці заяви Уряд. Він також вирішив розглядати питання
щодо прийнятності та суті заяви одночасно (пункт 1 статті 29)
(995_004).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Перший заявник народився в 1951 році та проживає в м. Сева
стополі. Другий заявник народився в 1961 році та проживає в м. Лисичанську.
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A. Провадження, ініційоване першим заявником

5. 21 грудня 2004 року перший заявник звернувся до Залізничного районного суду м. Сімферополя з позовом до військового комісаріату про здійснення перерахунку його пенсії.
6. 4 липня 2005 року суд відмовив заявнику у задоволенні позову, визнавши його необґрунтованим. 13 грудня 2005 року апеляційний суд Автономної Республіки Крим залишив рішення суду
першої інстанції без змін. У резолютивній частині своєї ухвали апеляційний суд зазначив, що перший заявник може її оскаржити до
Верховного Суду протягом двох місяців.
7. 20 січня 2006 року перший заявник подав касаційну скаргу до
Верховного Суду.
8. 6 лютого 2006 року суддя Верховного Суду ухвалив, що
касаційна скарга першого заявника має бути передана до Вищого адміністративного суду, зазначивши, що останній був судом
касаційної інстанції в адміністративних справах відповідно до
статті 210 Кодексу адміністративного судочинства від 2005 року
(2747-15).
9. 7 серпня 2006 року суддя Вищого адміністративного суду
України виніс ухвалу про повернення касаційної скарги першого
заявника як такої, що подана поза межами строку на касаційне оскарження. Суддя, посилаючись на частину другу статті 212 Кодексу
адміністративного судочинства (2747-15), встановив, що касаційна
скарга першого заявника мала бути подана протягом одного місяця
від дати постановлення ухвали апеляційного суду.
10. Листом від 29 серпня 2006 року перший заступник Голови Вищого адміністративного суду повідомив першого заявника,
що той мав можливість ще раз подати свою касаційну скаргу разом з заявою про поновлення пропущеного строку на касаційне
оскарження.
11. 23 вересня 2006 року перший заявник знову подав свою касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду.
12. У червні 2007 року перший заявник отримав лист з Вищого адміністративного суду з доданою копією ухвали від 15 березня 2007 року. У цій ухвалі Вищий адміністративний суд зазначив
про відсутність у нього юрисдикції розглядати касаційну скаргу
заявника, оскільки справа вирішувалась апеляційним судом у по-
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рядку цивільного судочинства після набрання чинності Кодексом
адміністративного судочинства (2747-15) 1 вересня 2005 року і,
відповідно, Верховний Суд є судом касаційної інстанції у справі
заявника.
13. Ухвали від 6 лютого та 7 серпня 2006 року, а також від 15 березня 2007 року були остаточними та оскарженню не підлягали.
B. Провадження,
ініційоване другим заявником

14. 8 листопада 2005 року другий заявник звернувся до Лисичанського міського суду Луганської області з позовом до свого колишнього роботодавця — Лисичанського міського відділу УМВС України в Луганській області про стягнення заборгованості із заробітної плати.
15. 16 березня 2006 року суд відмовив другому заявнику у задоволенні позову, визнавши його частково необґрунтованим та частково таким, що поданий з пропущенням строків, встановлених
законодавством. 22 травня 2006 року апеляційний суд Луганської
області залишив рішення суду першої інстанції без змін. У резолютивній частині своєї ухвали апеляційний суд зазначив, що вона може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги до Верховного
Суду протягом двох місяців.
16. 18 липня 2006 року другий заявник подав касаційну скаргу
до Верховного Суду.
17. 11 вересня 2006 року суддя Верховного Суду відмовив у розгляді касаційної скарги другого заявника, зазначивши, що вона мала бути розглянута Вищим адміністративним судом.
18. 18 грудня 2006 року другий заявник подав касаційну скаргу
до Вищого адміністративного суду.
19. 16 листопада 2007 року суддя Вищого адміністративного суду встановив, що скарга підлягала розгляду Верховним Судом, оскільки справа була розглянута судами нижчих інстанцій у порядку
цивільного судочинства після набрання чинності 1 вересня 2005 року Кодексом адміністративного судочинства (2747-15). Суддя ухвалив, що касаційна скарга мала бути повернута другому заявнику разом із роз’ясненням його права подати її до Верховного Суду. Ухвала
була остаточна та оскарженню не підлягала.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України від 1996 року (254к/96-ВР)

20. Відповідні положення Конституції (254к/96-ВР) зазначають
таке:
Стаття 125 (254к/96-ВР)
«Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.
Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції
є Верховний Суд України.
Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі
суди.
Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.
Створення надзвичайних та особливих судів не допускається».
B. Цивільний процесуальний кодекс від 1963 р.
(1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06)
(втратив чинність з 1 вересня 2005 р.)

21. Відповідні положення Цивільного процесуального кодексу
від 1963 р. (1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06) у редакції,
чинній у відповідний час, містять таке:
Стаття 1. Законодавство про цивільне судочинство (1501-06)
«...Законодавство про цивільне судочинство встановлює порядок розгляду справ у спорах, що виникають з цивільних, сімейних,
трудових та колгоспних правовідносин, справ, що виникають з адміністративно-правових відносин...».

Стаття 319. Касаційне провадження (1503-06)
«Судом касаційної інстанції є Верховний Суд України».

Стаття 320. Право касаційного оскарження,
касаційного подання судових рішень (1503-06)
«Сторони та інші особи, які беруть участь у справі... мають право
оскаржити у касаційному порядку рішення і ухвали, постановлені

191

Справи, які стосуються права на справедливий суд
судом першої інстанції, які були предметом розгляду суду апеляційної інстанції, а також ухвали і рішення суду апеляційної інстанції.
Підставами касаційного оскарження, касаційного подання є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права».

Стаття 329. Порядок вирішення питання про передачу справи на розгляд
[повного] складу судової палати (1503-06)
«Питання про передачу... вирішується судом у складі трьох суддів...
У разі відсутності підстав для передачі... суд постановляє ухвалу про
відмову в задоволенні скарги.
Ухвала... оскарженню не підлягає.
Якщо судом відмовлено в задоволенні касаційної скарги, то справа
повертається до суду першої інстанції, ...»
C. Цивільний процесуальний кодекс від 2004 р. (1618-15 )
(чинний з 1 вересня 2005 року)

22. Відповідні положення Цивільного процесуального кодексу
від 2004 року (1618-15) в редакції, чинній у відповідний час, містять
таке:
Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ (1618-15)
«1. Суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо... цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин,
інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства...»

Стаття 323. Суд касаційної інстанції (1618-15)
«1. Касаційною інстанцією у цивільних справах є суд, визначений
Законом України «Про судоустрій України» як суд касаційної інстанції у цих справах».

Стаття 320. Право касаційного оскарження (1618-15)
«1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі,... мають право
оскаржити у касаційному порядку:
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1) рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, рішення і ухвали апеляційного суду, ухвалені за результатами
апеляційного розгляду...
2. Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування
судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального прав».

Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі (1) (1618-15)
1) Зі змінами, внесеними 16 березня 2006 року.
«...2. Суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо:
1) справа не підлягає касаційному розгляду у порядку цивільного судочинства ...
5. Копія ухвали... про відмову у відкритті касаційного провадження
разом з доданими до скарги матеріалами направляється особі, яка
подавала касаційну скаргу, а касаційна скарга залишається в суді касаційної інстанції».

Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ (1618-15)
«...
9. Заяви і скарги у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин... подані до набрання чинності цим Кодексом... розглядаються в порядку, встановленому Кодексом адміністративного
судочинства...»
D. Кодекс адміністративного судочинства
від 2005 р. (2747-15) (чинний з 1 вересня 2005 р.)

23. Відповідні положення Кодексу адміністративного судочинства (2747-15) від 2005 року у редакції, чинній у відповідний час, містить таке:
Стаття 15. Компетенція адміністративних судів
щодо вирішення адміністративних справ (2747-15)
«1. Компетенція адміністративних судів поширюється на:
1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень..., дій чи бездіяльності;
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2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби...»

Стаття 20. Інстанційна підсудність адміністративних справ (2747-15)
«...3. Вищий адміністративний суд України переглядає судові рішення місцевих та апеляційних адміністративних судів...»

Стаття 210. Суд касаційної інстанції (2747-15)
«1. Судом касаційної інстанції в адміністративних справах є Вищий
адміністративний суд України».

Стаття 211. Право на касаційне оскарження (2747-15)
«1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі,... мають право
оскаржити в касаційному порядку судові рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові
рішення суду апеляційної інстанції повністю або частково...
3. Підставами касаційного оскарження є порушення судом норм матеріального чи процесуального права».

Стаття 214. Прийняття касаційної скарги судом
касаційної інстанції (1) (2747-15)
1) Зі змінами, внесеними 16 березня 2006 року.
«...3. Суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо:
1) справа не підлягає касаційному розгляду у порядку адміністративного судочинства...
5. Копія ухвали... про відмову у відкритті касаційного провадження
разом з доданими до скарги матеріалами направляються особі, яка
подавала касаційну скаргу, а касаційна скарга залишається у суді касаційної інстанції».

Стаття 236. Право на оскарження судових рішень
за винятковими обставинами (2747-15)
«1. Сторони... мають право оскаржити до Верховного Суду України
за винятковими обставинами судові рішення в адміністративних
справах після їх перегляду в касаційному порядку, а також судові
рішення суду касаційної інстанції.
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2. За винятковими обставинами можуть бути оскаржені також судові
рішення Верховного Суду України в адміністративних справах, якщо
вони оскаржені з підстави, встановленої пунктом 2 статті 237 цього
Кодексу...»

Стаття 237. Підстави для провадження
за винятковими обставинами (2747-15)
«1. Судові рішення в адміністративних справах можуть бути переглянуті Верховним Судом України за винятковими обставинами,
якщо вони оскаржені з мотивів:
1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції
однієї й тієї самої норми прав;
2) визнання судових рішень міжнародною судовою установою,
юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зобов’язання України».

Стаття 238. Строк оскарження
за винятковими обставинами (2747-15)
«1. Скарга подається протягом одного місяця з дня відкриття обставин, які можуть бути підставою для провадження за винятковими
обставинами.
2. Скарга, подана після закінчення строку,... залишається без розгляду, якщо Верховний Суд України за заявою особи, яка подала скаргу,
не знайде підстав для поновлення строку...»

Стаття 239. Допуск скарги до провадження
за винятковими обставинами (2747-15)
«1. Допуск скарги до провадження за винятковими обставинами
здійснюється колегією суддів Судової палати в адміністративних
справах Верховного Суду України за участі не менше п’яти суддів
протягом п’ятнадцяти днів після надходження скарги без виклику
осіб, які беруть участь у справі. Одночасно може бути вирішене питання про поновлення строку на оскарження за винятковими обставинами.
2. Скарга вважається допущеною до провадження... якщо хоча б три
судді дійшли висновку про необхідність цього.»
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Стаття 242. Повноваження Верховного Суду України
за наслідками провадження за винятковими обставинами (2747-15)
«1... більшістю голосів колегії суддів приймається одна з таких по
станов...
1) про повне або часткове задоволення скарги;
2) про відмову в задоволенні скарги.
...
3. Постанова Верховного Суду України є остаточною і не може бути
оскаржена, крім випадку, встановленого пунктом 2 статті 237 цього
Кодексу».

Стаття 243. Постанова Верховного Суду України
про задоволення скарги (2747-15)
«1. Верховний Суд України задовольняє скаргу в разі виявлення неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї
й тієї самої норми права.
2. Якщо Верховний Суд України встановить, що оскаржене судове рішення є незаконним, він скасовує його повністю або частково
і направляє справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної чи
касаційної інстанції залежно від того, суд якої інстанції першим допустив порушення норми матеріального чи процесуального права,
яке призвело до неправильного вирішення справи. Верховний Суд
України може також скасувати судові рішення судів апеляційної або
касаційної інстанції і залишити в силі помилково скасовані судові
рішення судів першої або апеляційної інстанції.
...
4. Постанова Верховного Суду України про задоволення скарги повинна бути вмотивованою».

Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ (2747-15)
«1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2005 року.
5. До початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних
судів підсудні їм справи вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні загальні суди за правилами
Кодексу адміністративного судочинства України...
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7. Після набрання чинності цим Кодексом заяви і скарги у справах,
що виникають з адміністративно-правових відносин,... а також апеляційні, касаційні скарги... у таких справах, подані і не розглянуті до
набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства України, розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом.
Такі заяви чи скарги... не можуть бути залишені без руху або повернуті у порядку, встановленому цим Кодексом, якщо вони подані з додержанням відповідних вимог і правил підсудності, встановлених
Цивільним процесуальним кодексом України 1963 року (1501-06,
1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 )...
10. Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у справах, визначених пунктом 7 цього розділу, що подані до набрання
чинності цим Кодексом і не розглянуті Верховним Судом України, передаються для вирішення до Вищого адміністративного суду
України...»
E. Закон України «Про судоустрій України» (3018-14 )
в редакції від 21 червня 2001 року
(втратив чинність 30 липня 2010 року)

24. Відповідні положення Закону України «Про судоустрій України» (3018-14) від 21 червня 2001 р. в редакції, чинній у відповідний
час, містять таке:
Стаття 47. Верховний Суд України — найвищий судовий орган (3018-14)
«1. Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі
судів загальної юрисдикції...
2. Верховний Суд України:
1)... переглядає справи у касаційному порядку у випадках, встановлених законом...»

Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ (3018-14)
«...
9) До законодавчого визначення суду, який буде здійснювати повноваження касаційної інстанції у цивільних справах,... перегляд цих
справ у касаційному порядку здійснює Судова палата у цивільних
справах Верховного Суду України...»
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III. ВІДПОВІДНІ МАТЕРІАЛИ РАДИ ЄВРОПИ
25. Відповідні витяги із ухваленого Венеціанською Комісією на
її 84-ому пленарному засіданні (Венеція, 15–16 жовтня 2010 року)
спільного висновку Венеціанської Комісії та Директорату з питань
співробітництва Генерального Директорату з прав людини та правових питань Ради Європи щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів» містять у відповідних частинах наступне:
«4.1.4. Верховний Суд
...
28. ...Створення трьох різних юрисдикцій, очолюваних трьома касаційними судами, незалежними один від одного, може призвести
до численних та часто складних спорів щодо підсудності. Мінімум,
чого можна очікувати у такій ситуації, — це створення ефективної
системи для вирішення таких спорів, наприклад, через спеціальний
суд з вирішення «спорів щодо підсудності»... Для цієї мети міг би
підійти Верховний Суд...
31. ...ідея [створення] Верховного Суду [полягає в тому, щоб він] надавав загальне тлумачення законодавства найвищого судового органу і, таким чином, забезпечував однакове тлумачення закону всіма
судами навіть до виникнення суперечностей.
...
14. Висновок
125.... Юрисдикція Верховного Суду має відображати його конституційний статус найвищого судового органу у системі судів загальної
юрисдикції...
129. Рекомендації щодо вдосконалення Закону серед іншого включають:
...
2. Компетенція Верховного Суду має поширюватись на вирішення
спорів між вищими спеціалізованими судами також й у питаннях
процесуального закону. Крім того, Верховний Суд має вирішувати щодо прийнятності справ, в яких надається суперечливе застосування закону. Також він має вирішувати спори з підсудності між
трьома юрисдикціями (цивільною та кримінальною, господарською,
адміністративною). ...»

198

Буланов та Купчик проти України

ПРАВо
I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ
26. Суд вважає, що відповідно до пункту 1 правила 42 Реґламенту Суду (980_067) заяви повинні бути об’єднані, враховуючи спільність їх юридичного підґрунтя.
II. СКАРГИ НА ВІДСУТНІСТЬ ДОСТУПУ ДО СУДУ
27. Заявники скаржилися, що їм було незаконно відмовлено
в доступі до суду касаційної інстанції в їх справах. Вони посилались
на статті 6 і 13 Конвенції (995_004 ).
28. Суд зазначає, що скарги заявників мають бути розглянуті
виключно за пунктом 1 статті 6 Конвенції (995_004 ), який у відповідній частині передбачає наступне:
«Кожен має право на... справедливий розгляд його справи... судом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного
характеру...»
A. Щодо прийнятності

29. Уряд зазначив, що заявники не вичерпали доступні для них
національні засоби юридичного захисту, оскільки вони не подали до
Верховного Суду заяви щодо перегляду ухвал Вищого адміністративного суду від 15 березня (у справі першого заявника) та 16 листопада
2007 року (у справі другого заявника) за винятковими обставинами
відповідно до статті 237 Кодексу адміністративного судочинства від
2005 року (2747-15 ). За твердженням Уряду, у справах заявників питання стосувалось неоднакового застосування процесуального законодавства Верховним Судом та Вищим адміністративним судом
та підпадало під дію першого пункту вказаного положення національного закону.
30. Заявники не погодилися.
31. Суд повторює, що заявником мають бути вичерпані лише ті
засоби захисту, які є ефективними. Саме Уряд, який стверджує про
невичерпання, має переконати Суд в тому, що засіб у відповідний
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час був ефективним та доступним як теоретично, так і практично
(див., наприклад, рішення суду «Мірошник проти України» (Miroshnik
v. Ukraine), N 75804/01, п. 53, від 27 листопада 2008 року).
32. Суд вже вирішував у справі проти України, що вимоги про
перегляд судових рішень за винятковими обставинами, як це передбачає Кодекс адміністративного судочинства від 2005 року (2747-15),
є такими ж, як і вимоги щодо повторного відкриття провадження
(див. «Каруна проти України» (Karuna v. Ukraine), рішення щодо прийнятності, № 43788/05, від 3 квітня 2007 року). У цьому контексті
Суд повторно наголошує на тому, що Конвенція (995_004) не гарантує права на повторний розгляд справи через застосування екстраординарного засобу захисту (див., mutatis mutandis, рішення щодо
прийнятності «Приставська проти України» (Prystavska v. Ukraine),
№ 21287/02, від 17 грудня 2002 року). Беручи до уваги позиції сторін
щодо цього аспекту справ, особливо враховуючи ненадання Урядом
для прикладу справ, в яких таке питання доступу до суду касаційної
інстанції було вирішено за допомогою процедури, про яку йдеться,
Суд не вбачає жодних підстав для відступу від висновків, викладених у рішенні «Каруна проти України» (Karuna v. Ukraine), що наводилось вище. Більш того, Суд зазначає, що такі висновки відповідають
його практиці стосовно екстраординарної процедури перегляду рішень у цивільних справах у правовій системі України (див. рішення
«Нестерова проти України» (974_514) (Nesterova v. Ukraine), № 10792/04,
п. 36, від 28 травня 2009 року). Таким чином, Суд вирішує, що заявники не мали використовувати процедуру, запропоновану Урядом,
оскільки вона не була засобом захисту в значенні пункту 1 статті 35
Конвенції.
33. Відповідно Суд відхиляє заперечення Уряду. Суд вважає,
що скарги заявників щодо відсутності доступу до суду не є явно необґрунтованими у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції (995_004).
Суд далі вирішує, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших
підстав, і тому вони мають бути визнані прийнятними.
B. Щодо суті

34. Заявники підтримували свої скарги, стверджуючи, що вони
не мали доступу до суду касаційної інстанції в порушення пункту 1
статті 6 Конвенції (995_004 ).
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35. Уряд не надав зауважень щодо суті справи.
36. Суд нагадує, що пункт 1 статті 6 Конвенції (995_004) гарантує
кожному право звернутися до суду з будь-якою вимогою щодо своїх
цивільних прав та обов’язків. У такий спосіб здійснюється «право
на суд», яке відповідно до практики Суду включає не тільки право
ініціювати провадження, але й право отримати «вирішення» спору
судом (див., наприклад, рішення у справі «Кутій проти Хорватії»
(Kutit v. Croatia), № 48778/99, пункт 25, ECHR 2002-II).
37. Суд зазначає, що відповідно до усталеної практики Суду
щодо України зазначені гарантії, закріплені в статті 6 (995_004),
є застосовними до провадження у суді касаційної інстанції як
у цивільних, так і в адміністративних справах, незважаючи на їх
українську класифікацію (див. рішення у справі «Мельник проти України» (974_037) (Melnyk v. Ukraine), № 23436/03, пункт 25, від
28 березня 2006 року, та «Каруна проти України» (Karuna v. Ukraine),
зазначене вище).
38. У цих справах заявники мали доступ до суду касаційної
інстанції в частині того, що їх скарги дійшли до Верховного Суду
та Вищого адміністративного суду. Однак скарги залишились нерозглянутими, оскільки спочатку Верховний Суд, а потім Вищий
адміністративний суд вирішили, що в них немає юрисдикції їх розглядати.
39. Суд не вважає за необхідне за даних обставин досліджувати, чи мали Верховний Суд або Вищий адміністративний суд
юрисдикцію вирішувати по суті скарги заявників. Важливо те,
що заявники не отримали вирішення їхніх скарг, оскільки Вищий
адімінстративний суд відмовився слідувати ухвалам Верховного
Суду, які визначили підсудність цих справ. Такі відмови не тільки
позбавили заявників доступу до суду, але й поставили під сумнів
авторитет судової влади. Стримавши остаточні ухвали Верховного
Суду, який за конституційним статусом є найвищим судовим органом та який надає роз’яснення щодо застосування законодавства,
заявники мали легітимні сподівання, що ці ухвали не могли бути
піддані сумніву. У цьому контексті Суд зазначає, що стаття 6 Конвенції (995_004) вимагає від держави передбачити процесуальні засоби для ефективного та швидкого вирішення спорів щодо підсудності справ (див. рішення щодо прийнятності «Лойен проти Франції» (Loyen v. France), № 46021/99, від 6 квітня 2000 року, та mutatis
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mutandis рішення у справі «Діду проти Румунії» (Didu v. Romania),
№ 34814/02, пункт 29, від 14 квітня 2009 року). Суд також зазначає,
що висновки Венеціанської комісії та Директоратів Ради Європи
є особливо актуальними щодо цього аспекту справи (див. пункт 25,
зазначений вище).
40. З огляду на зазначене вище та у зв’язку з тим, що в матеріалах справи відсутня інформація про недотримання заявниками
процесуальних вимог, Суд доходить висновку, що не було забезпечено дійсну та ефективну реалізацію їхнього права на доступ до
суду. Відповідно мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції
(995_004).
III. ІНШІ СКАРГИ
41. Перший заявник скаржився за статтями 6 та 13 Конвенції
(995_004) на результат та несправедливість провадження, стверджуючи, що суди невірно тлумачили законодавство в його справі
та були упереджені. Він також скаржився за статтею 14 Конвенції
з приводу того, що він зазнав дискримінації у зв’язку з результатом
провадження.
42. Другий заявник скаржився за статтями 6 та 13 Конвенції
(995_004) на результат та несправедливість провадження, стверджуючи, що суди невірно оцінили докази.
43. Дослідивши решту скарг заявників за статтями 6, 13 та 14
Конвенції (995_004) та всі матеріали справи, які є в його розпорядженні, в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги,
Суд не виявив жодних ознак порушення прав і свобод, закріплених
Конвенцією, та вирішив, що ці скарги мають бути відхилені відповідно до пунктів 3 та 4 статті 35 Конвенції.
IV. ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ (995_004)
44. Стаття 41 Конвенції (995_004) передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
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A. Шкода

45. Перший заявник вимагав 12 000 євро відшкодування матеріальної шкоди та таку ж суму як відшкодування моральної шкоди. Другий заявник не висував вимог щодо відшкодування шкоди.
46. Уряд заперечив проти вимог першого заявника.
47. Суд не вбачає будь-якого причинного зв’язку між встановленим порушенням та матеріальною шкодою, про яку стверджує
перший заявник, тому Суд відхиляє заявлені вимоги. З іншого боку,
здійснюючи оцінку на засадах справедливості, як це передбачено
статтею 41 Конвенції (995_004 ), Суд присуджує першому заявнику
2000 євро відшкодування моральної шкоди.
48. Суд також зазначає, що вимоги щодо присудження другому
заявнику будь-якого відшкодування не було.
B. Судові витрати

49. Заявники не заявили жодних вимог щодо компенсації судових витрат. Тому Суд нічого не присуджує.
C. Пеня

50. Суд вважає за доцільне призначити пеню виходячи з розміру
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Вирішує об’єднати заяви.
2. Оголошує скарги заявників за пунктом 1 статті 6 Конвенції
(995_004) щодо відсутності доступу до суду прийнятними, а решту
скарг у заяві — неприйнятними.
3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1
статті 6 Конвенції (995_004 ).
4. Постановляє, що:
a) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції (995_004 ),
держава-відповідач має сплатити першому заявнику 2000
(дві тисячі) євро відшкодування моральної шкоди, з ураху-
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ванням будь-якого податку, який може бути стягнуто з цієї
суми; ця сума має бути конвертована у національну валюту
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного
розрахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсоткових пункти.
5. Відхиляє решту вимог першого заявника щодо справедливої
сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 9 грудня
2010 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Реґламенту Суду
(980_067).
К. Вестердік
секретар
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Перетяка та Шереметьєв проти України

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ПЕРЕТЯКА ТА ШЕРЕМЕТЬЄВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заяви № 17160/06 і № 35548/06)
Рішення
Страсбург
21 грудня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
20 червня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Перетяка та Шереметьєв проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
пані Р. Ягер,
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п. К. Юнґвірт,
п. М. Віллігер,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 30 листопада 2010 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за двома заявами (№ 17160/06 і № 35548/06),
поданими проти України до Суду 11 квітня та 9 серпня 2006 року
відповідно громадянами України Олегом Павловичем Перетякою
(далі — перший заявник) та Володимиром Андрійовичем Шереметьєвим (далі — другий заявник) відповідно до статті 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція).
2. Першого заявника представляла Н. Целовальніченко, юрист,
що практикує в м. Луганську. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев, Міністерство юстиції України.
3. 1 жовтня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити про ці заяви Уряд. Суд також вирішив розглядати питання щодо
прийнятності та суті заяв одночасно (пункт 1 статті 29).
4. Другий заявник звернувся з проханням про проведення палатою слухання у справі. Згідно з пунктом 3 правила 54 Реґламенту
палата вирішила, що немає потреби в проведенні слухання.

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Перший заявник народився в 1958 році та проживає в м. Луганську. Другий заявник народився в 1954 році та проживає в смт Слатине.
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А. Провадження першого заявника

6. У квітні 2005 року перший заявник звернувся до Ленінського
районного суду м. Луганська зі скаргою на дії Луганського обласного
військового комісаріату щодо перерахунку пенсії.
7. 12 липня 2005 року суд відмовив заявнику у задоволенні
скарги, визнавши її такою, що не має законних підстав. 13 жовтня
2005 року апеляційний суд Луганської області розглянув справу
в порядку цивільного судочинства і залишив рішення суду нижчої
інстанції без змін. У резолютивній частині своєї ухвали апеляційний суд зазначив, що заявник мав право оскаржити цю ухвалу до
Верховного Суду України протягом двох місяців.
8. 1 грудня 2005 року заявник подав до Верховного Суду України
касаційну скаргу, до якої були додані копії рішення та ухвали судів
нижчих інстанцій.
9. 26 грудня 2005 року суддя Верховного Суду України, керуючись частинами 7 та 10 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, вирішив, що касаційна
скарга заявника має бути передана на розгляд до Вищого адміністративного суду України.
10. Ухвалою від 24 березня 2006 року суддя Вищого адміністративного суду України, керуючись статтею 212 Кодексу адміністративного судочинства України, залишив касаційну скаргу заявника
без розгляду як таку, що подана після закінчення строку на касаційне оскарження.
В. Провадження другого заявника

11. У жовтні 2004 року другий заявник звернувся до Ленінського
районного суду м. Харкова з позовом до Харківського обласного військового комісаріату про перерахунок пенсії.
12. 20 травня 2005 року суд відмовив заявнику у задоволенні позову, визнавши його таким, що не має законних підстав. 13 вересня
2005 року апеляційний суд Харківської області розглянув справу
в порядку цивільного судочинства і залишив рішення суду нижчої
інстанції без змін. У резолютивній частині своєї ухвали апеляційний суд зазначив, що заявник має право її оскаржити до Верховного
Суду України протягом двох місяців.
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13. 11 листопада 2005 року заявник подав до Верховного Суду
України касаційну скаргу, до якої були додані копії рішення та ухвали судів нижчих інстанцій.
14. Листом від 30 листопада 2005 року Верховний Суд України
повідомив заявника, що його касаційну скаргу було передано до Вищого адміністративного суду України.
15. Ухвалою від 11 квітня 2006 року суддя Вищого адміністративного суду, керуючись статтею 212 Кодексу адміністративного судочинства України, касаційну скаргу заявника залишив без
розгляду як таку, що подана після закінчення строку на касаційне
оскарження.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Конституція України 1996 року

16. Відповідні положення Конституції передбачають:
Стаття 125
«Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.
Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції
є Верховний Суд України.
Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі
суди.
Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.
Створення надзвичайних та особливих судів не допускається».
В. Цивільний процесуальний кодекс 1963 року
(втратив чинність 1 вересня 2005 року)

17. Відповідні положення Цивільного процесуального кодексу
в редакції, чинній на час подій у справі, передбачали:
Стаття 1. Законодавство про цивільне судочинство
«...Законодавство про цивільне судочинство встановлює порядок
розгляду справ по спорах, що виникають з цивільних, сімейних,
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трудових та колгоспних правовідносин, справ, що виникають з адміністративно-правових відносин...»

Стаття 319. Суд касаційної інстанції
«Судом касаційної інстанції є Верховний Суд України».

Стаття 320. Право касаційного оскарження, касаційного подання судових рішень
«Сторони та інші особи, які беруть участь у справі ... мають право оскаржити у касаційному порядку рішення і ухвали, постановлені судом першої інстанції, які були предметом розгляду суду апеляційної
інстанції, а також ухвали і рішення суду апеляційної інстанції.
Підставами касаційного оскарження, касаційного подання є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права».

Стаття 321. Строк на касаційне оскарження, касаційне подання
«Касаційна скарга ... подається протягом одного місяця з дня проголошення ухвали або рішення суду апеляційної інстанції.
У разі пропуску строку на касаційне оскарження з причин, визнаних
судом поважними, суд за заявою особи, яка подала скаргу ... може
поновити цей строк, але не більше, ніж в межах одного року з дня
виникнення права на касаційне оскарження...»
С. Цивільний процесуальний кодекс 2004 року
(станом на 1 вересня 2005 року)

18. Відповідні положення Цивільного процесуального кодексу
2004 року в редакції, чинній на час подій у справі, передбачали:
Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ
«1. Суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи, ...
що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків,
коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства...»
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Стаття 67. Види процесуальних строків
«1. Строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо не визначені законом,— встановлюються
судом».

Стаття 69. Початок перебігу процесуальних строків
«1. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано
його початок...»

Стаття 70. Закінчення процесуальних строків
«...
2. Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число
останнього місяця строку...
5. Останній день строку триває до 24 години...
6. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява,
скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на
пошту чи передані іншими відповідними засобами зв’язку».

Стаття 73. Поновлення та продовження процесуальних строків
«1. Суд поновлює або продовжує строк ... за клопотанням сторони ...
у разі його пропущення з поважних причин.
2. Питання про поновлення чи продовження пропущеного строку
вирішує суд, ... до якого потрібно було подати документ чи доказ.
Про місце і час розгляду цього питання повідомляються особи, які
беруть участь у справі. Присутність цих осіб не є обов’язковою.
3. Одночасно з клопотанням [про поновлення чи продовження строку] може бути ... подано той документ чи доказ, стосовно якого заявлено клопотання».

Стаття 323. Суд касаційної інстанції
«1. Касаційною інстанцією у цивільних справах є суд, визначений
Законом України «Про судоустрій України» як суд касаційної інстанції у цих справах».
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Стаття 324. Право касаційного оскарження
«1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі ... мають право
оскаржити у касаційному порядку:
1) рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному
порядку, рішення і ухвали апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду...
2) ухвали суду першої інстанції ... після їх перегляду в апеляційному
порядку і ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають
подальшому провадженню у справі.
2. Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування
судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права».

Стаття 325. Строк на касаційне оскарження
«1. Касаційна скарга може бути подана протягом двох місяців з дня
набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду.
2. У разі пропущення строку ... з причин, визнаних поважними, суддя касаційної інстанції за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей строк, але не більш як у межах одного року з дня виникнення права на касаційне оскарження.
3. Касаційна скарга, подана після закінчення строку на касаційне оскарження, повертається судом касаційної інстанції особі, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку,
а також коли у поновленні строку відмовлено.
4. Питання про поновлення строку на касаційне оскарження ... вирішується ухвалою суду касаційної інстанції».

Розділ XI. Прикінцеві та перехідні положення
«...
9. Заяви і скарги у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, ... подані до набрання чинності цим Кодексом... розглядаються в порядку, встановленому Кодексом адміністративного
судочинства України...»
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D. Кодекс адміністративного судочинства України 2005 року
(станом на 1 вересня 2005 року)

19. Відповідні положення Кодексу адміністративного судочинства України 2005 року в редакції, чинній на час подій у справі, перед
бачали:
Стаття 15. Компетенція адміністративних судів
щодо вирішення адміністративних справ
«1. Компетенція адміністративних судів поширюється на:
1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, ... дій чи бездіяльності;
2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби...»

Стаття 20. Інстанційна підсудність адміністративних справ
«...
3. Вищий адміністративний суд України переглядає судові рішення
місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку як суд касаційної інстанції...»

Стаття 102. Поновлення та продовження процесуальних строків
«1. Пропущений з поважних причин процесуальний строк ... може
бути поновлений [або] ... продовжений судом за клопотанням особи,
яка бере участь у справі...»

Стаття 103. Обчислення процесуального строку
«1. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня
після відповідної календарної дати або настання події [з якою
пов’язано його початок]...
3. Строк, що визначається місяцями, закінчується у відповідне число
останнього місяця цього строку...
8. Останній день строку триває до двадцять четвертої години...
9. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення позовна заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами
зв’язку...»
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Стаття 210. Суд касаційної інстанції
«1. Судом касаційної інстанції в адміністративних справах є Вищий
адміністративний суд України».

Стаття 211. Право на касаційне оскарження
«1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі... мають право
оскаржити в касаційному порядку судові рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові
рішення суду апеляційної інстанції повністю або частково...
3. Підставами касаційного оскарження є порушення судом норм матеріального чи процесуального права».

Стаття 212. Порядок і строки касаційного оскарження
«1. Касаційна скарга подається безпосередньо до адміністративного
суду касаційної інстанції.
2. Касаційна скарга на судові рішення подається протягом одного
місяця після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції...
3. Касаційна скарга, подана після закінчення строку ... залишається
без розгляду, якщо суд касаційної інстанції за заявою особи, яка подала касаційну скаргу, не знайде підстав для поновлення строку...»

Стаття 236. Право на оскарження судових рішень за винятковими обставинами
«1. Сторони ... мають право оскаржити до Верховного Суду України
за винятковими обставинами судові рішення в адміністративних
справах після їх перегляду в касаційному порядку, а також судові рішення суду касаційної інстанції.
2. За винятковими обставинами можуть бути оскаржені також судові
рішення Верховного Суду України в адміністративних справах, якщо
вони оскаржені з підстави, встановленої пунктом 2 статті 237 цього
Кодексу.
...»

Стаття 237. Підстави для провадження за винятковими обставинами
«1. Судові рішення в адміністративних справах можуть бути переглянуті Верховним Судом України за винятковими обставинами,
якщо вони оскаржені з мотивів:
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1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї самої норми права;
2) визнання судових рішень міжнародною судовою установою
[юрисдикція якої визнана Україною] такими, що порушують міжнародні зобов’язання України».

Стаття 238. Строк оскарження за винятковими обставинами
«1. Скарга подається протягом одного місяця з дня відкриття обставин, які можуть бути підставою для провадження за винятковими
обставинами.
2. Скарга, подана після закінчення строку ... залишається без розгляду, якщо Верховний Суд України за заявою особи, яка подала скаргу,
не знайде підстав для поновлення строку...»

Стаття 239. Допуск скарги до провадження за винятковими обставинами
«1. Допуск скарги до провадження за винятковими обставинами
здійснюється колегією суддів Судової палати в адміністративних
справах Верховного Суду України за участі не менше п’яти суддів
протягом п’ятнадцяти днів після надходження скарги без виклику осіб, які беруть участь у справі. Одночасно може бути вирішене
питання про поновлення строку на оскарження за винятковими
обставинами.
2. Скарга вважається допущеною до провадження за винятковими
обставинами ..., якщо хоча б три судді дійшли висновку про необхідність цього.
...»

Стаття 242. Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження
за винятковими обставинами
«1. [За наслідками провадження за винятковими обставинами]
більшістю голосів колегії суддів приймається одна з таких по
станов...:
1) про повне або часткове задоволення скарги;
2) про відмову в задоволенні скарги.
...
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3. Постанова Верховного Суду України є остаточною і не може бути
оскаржена, крім випадку, встановленого пунктом 2 статті 237 цього
Кодексу».

Стаття 243. Постанова Верховного Суду України про задоволення скарги
«1. Верховний Суд України задовольняє скаргу в разі виявлення неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї
й тієї самої норми права.
2. Якщо Верховний Суд України встановить, що оскаржене судове рішення є незаконним, він скасовує його повністю або частково і направляє справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції залежно від того, суд якої інстанції першим допустив
порушення норми матеріального чи процесуального права, яке призвело до неправильного вирішення справи. Верховний Суд України
може також скасувати судові рішення судів апеляційної або касаційної інстанції і залишити в силі помилково скасовані судові рішення
судів першої або апеляційної інстанції.
...
4. Постанова Верховного Суду України про задоволення скарги повинна бути вмотивованою».

Розділ VII. Прикінцеві та перехідні положення
«1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2005 року...
5. До початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних
судів підсудні їм справи вирішують ... відповідні місцеві та апеляційні загальні суди за правилами Кодексу адміністративного судочинства України...
7. Після набрання чинності цим Кодексом заяви і скарги у справах, що
виникають з адміністративно-правових відносин, а також ... апеляційні, касаційні скарги (подання) ... у таких справах, подані і не розглянуті до набрання чинності Кодексом адміністративного судочин
ства України, розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом.

Такі заяви чи скарги не можуть бути залишені без руху або повернуті у порядку, встановленому цим Кодексом, якщо вони подані
з додержанням відповідних вимог і правил підсудності, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України 1963 року...
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10. Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів
у справах, визначених пунктом 7 цього розділу, що подані до набрання чинності цим Кодексом і не розглянуті Верховним Судом
України, передаються для вирішення до Вищого адміністративного
суду України...»
E. Закон України «Про судоустрій» від 21 червня 2001 року
(втратив чинність 30 липня 2010 року)

20. Відповідні положення Закону України «Про судоустрій» від
21 червня 2001 року в редакції, чинній на час подій у справі, передбачали:
Стаття 47. Верховний Суд України — найвищий судовий орган
«1. Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі
судів загальної юрисдикції.
2. Верховний Суд України:
1) ... переглядає справи у касаційному порядку виключно у випадках, встановлених законом...»

Розділ VII. Прикінцеві та перехідні положення

«...
9) Судова палата Верховного Суду України по розгляду цивільних
справ, розглядає цивільні справи у межах повноважень, наданих Верховному суду України, ... до законодавчого визначення
суду, який буде здійснювати повноваження касаційної інстанції
у цивільних справах, ... перегляд цих справ у касаційному порядку здійснює Судова палата у цивільних справах Верховного Суду
України».

ПРАВо
І. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ
21. Суд вважає, що з огляду на пункт 1 правила 42 Реґламенту
Суду ці заяви мають бути об’єднані, оскільки мають спільне юридичне підґрунтя.
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ІІ. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
22. Суд зазначає, що після повідомлення Уряду про заяви другий заявник подав скаргу про порушення його права на повагу до
кореспонденції без надання будь-якої детальної інформації.
23. На думку Суду, ця нова скарга не є доповненням скарги про
відсутність доступу до суду, яка була подана заявником на самому
початку та стосовно якої сторони вже подали свої зауваження. Тому Суд вважає, що зараз недоцільно розглядати це питання окремо
(див., mutatis mutandis, рішення у справі «Пиряник проти України»
(Piryanik v. Ukraine), № 75788/01, п. 20, від 19 квітня 2005 року). Її буде
розглянуто в провадженні за заявою № 53744/10.
III. СКАРГИ НА ВІДСУТНІСТЬ ДОСТУПУ ДО СУДУ
24. Заявники скаржилися на те, що вони були незаконно позбавлені доступу до суду касаційної інстанції у їх справах. Вони посилались на статті 6 і 13 Конвенції.
25. Суд зазначає, що скарги заявників підлягають розгляду лише за пунктом 1 статті 6 Конвенції, який у відповідній частині перед
бачає наступне:
«Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом, ..., який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного
характеру...»
А. Щодо прийнятності

26. Уряд доводив, що заявники не вичерпали доступних їм національних засобів юридичного захисту, оскільки вони не звертались
з клопотанням про поновлення строку на касаційне оскарження до
Вищого адміністративного суду, як це передбачає стаття 102 Кодексу
адміністративного судочинства України.
27. Уряд також зауважував, що заявники не звернулися до Верховного Суду зі скаргою про перегляд рішень Вищого адміністративного суду від 24 березня (у справі першого заявника) та 11 квітня
2006 року (у справі другого заявника) за винятковими обставинами
відповідно до статті 237 Кодексу адміністративного судочинства
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України. На думку Уряду, питання полягало в неоднаковому застосуванні Верховним Судом та Вищим адміністративним судом норм
процесуального права у справах заявників і підпадало під дію першого пункту зазначеного положення Кодексу.
28. Заявники з цим не погодились.
29. Суд повторює, що заявником мають бути вичерпані лише ті
засоби захисту, які є ефективними. Переконати Суд в тому, що засіб у відповідний час був ефективним та доступним, що теоретично,
є завданням Уряду, який стверджує про невичерпання (див, наприклад, рішення у справі «Мірошник проти України» (Miroshnik v. Ukraine),
№ 75804/01, п. 53, від 27 листопада 2008 року).
30. На думку Суду, заперечення Уряду про те, що заявники повинні були звернутися з заявою про поновлення строку на касаційне
оскарження, безпосередньо пов’язане із суттю скарг заявників і тому його розгляд долучається до розгляду справи по суті.
31. Суд вже вирішував у справі проти України, що вимоги про
перегляд судових рішень за виняткових обставин, як це передбачає
Кодекс про адміністративне судочинство від 2005 року, є такими ж,
як і вимоги щодо повторного відкриття провадження (див. «Каруна проти України» (Karuna v. Ukraine), рішення щодо прийнятності,
№ 43788/05, від 3 квітня 2007 року). У цьому контексті Суд повторно
наголошує на тому, що Конвенція не гарантує права на повторний
розгляд справи через застосування екстраординарного засобу захисту (див., mutatis mutandis, рішення щодо прийнятності «Пристав
ська проти України» (Prystavska v. Ukraine), № 21287/02, від 17 грудня
2002 року). Беручи до уваги позиції сторін щодо цього аспекту справ,
особливо враховуючи ненадання Урядом для прикладу справ, в яких
таке питання доступу до суду касаційної інстанції було вирішено за
допомогою спірної процедури, Суд не вбачає жодних підстав для
відступу від висновків, викладених у рішенні «Каруна проти України»
(Karuna v. Ukraine), що наводилось вище. Більш того, Суд зазначає, що
такі висновки є сумісними з його практикою стосовно екстраординарної процедури перегляду рішень у цивільних справах у правовій
системі України (див. рішення «Нестерова проти України» (Nesterova
v. Ukraine), № 10792/04, п. 36, від 28 травня 2009 року). Таким чином,
Суд вирішує, що заявники не мали використовувати процедуру,
щодо якої зауважував Уряд, оскільки вона не була засобом захисту
в значенні пункту 1 статті 35 Конвенції.
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32. Відповідно Суд відхиляє заперечення Уряду. Суд вважає,
що скарги заявників щодо відсутності доступу до суду не є явно необґрунтованими у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд далі
вирішує, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав
і тому вони мають бути визнані прийнятними.
В. Щодо суті

33. Суд повторює, що право на суд, одним з аспектів якого є право доступу до суду, не є абсолютним і може підлягати дозволеним
за змістом обмеженням, зокрема, щодо умов прийнятності скарг.
Такі обмеження не можуть зашкоджувати самій суті права доступу до суду, мають переслідувати легітимну мету, а також має бути
обґрунтована пропорційність між застосованими засобами та поставленою метою.
34. Норми, що регулюють строки подачі скарг, безсумнівно,
спрямовані на забезпечення належного здійснення правосуддя
і юридичної визначеності. Зацікавлені особи мають розраховувати
на те, що ці норми будуть застосовані. У той же час такі норми та їх
застосування не повинні перешкоджати учасникам провадження використовувати доступні засоби захисту (див. рішення у справі «Мельник проти України» (Melnyk v. Ukraine), № 23436/03, пункти 22–23, від
28 березня 2006 року).
35. Суд зазначає, що відповідно до усталеної практики Суду щодо України зазначені гарантії, закріплені в статті 6, є застосовними
до провадження у суді касаційної інстанції як у цивільних, так і в адміністративних справах, незважаючи на їх українську класифікацію
(див. рішення у справі «Мельник проти України» (Melnyk v. Ukraine),
№ 23436/03, пункт 25, від 28 березня 2006 року, та «Каруна проти
України» (Karuna v. Ukraine), зазначене вище).
36. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зауважує, що заявники мали доступ до суду касаційної інстанції в тому, що скарги
дійшли як до Верховного Суду, так і до Вищого адміністративного
суду. Однак їхні скарги не були розглянуті, оскільки Вищий адміністративний суд встановив, що вони були подані після закінчення строку на касаційне оскарження.
37. Хоча заявники стверджували, що рішення Вищого адмі
ністративного суду України суперечили відповідним процесуаль-
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ним нормам, Суд не вважає за необхідне досліджувати, чи належним
чином застосовувались відповідні норми національним судом. Останній безумовно був більш компетентним тлумачити норми національного процесуального законодавства, зокрема ті, що стосуються
процесуальних строків.
38. Суд також вважає, що немає необхідності визначати, чи повинні були заявники після набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства 1 вересня 2005 року знати, що їхні справи розглядатимуть за нормами адміністративного права.
39. Важливим за цих обставин є той факт, що апеляційні суди
розглянули справи заявників саме у порядку цивільного судочинства. Крім того, в їхніх рішеннях було чітко зазначено, що касаційна
скарга має бути подана до Верховного Суду протягом двох місяців,
тобто протягом строку, передбаченого для оскарження новими нормами цивільного судочинства. Таким чином, апеляційні суди однозначно скерували заявників продовжувати їх справи в порядку
цивільного судочинства (див. вище пункти 7, 12 та 22). Навіть якщо
зазначене в резолютивній частині судового рішення не можна вважати таким, що є обов’язковим для наступної інстанції, твердження
апеляційних судів про те, що заявники мають два місяці для оскарження, було єдиним, на що вони могли спиратись, зокрема, з урахуванням того, що відповідні події відбувалися одразу після суттєвих
змін у процесуальному законодавстві.
40. Беручи до уваги зазначене вище, Суд доходить висновку, що
рішення Вищого адміністративного суду застосувати одномісячний
строк у кожній справі, що призвело до відмови у розгляді по суті
касаційних скарг заявників, не було пропорційним меті процесуального обмеження, про яке йдеться. Інший висновок був би надто
формальним і суперечив би принципу практичного та ефективного застосування Конвенції (див., mutatis mutandis, рішення у справі
«Християнська демократична народна партія проти Молдови (№ 2)»
(Christian Democratic People’s Party v. Moldova (no. 2), № 25196/04, п. 25,
від 2 лютого 2010 року).
41. Суд також визнає, що за таких обставин заявникам не можна
дорікати за те, що вони не вимагали поновлення строку для подання
касаційних скарг в адміністративних справах, оскільки вони діяли
цілком відповідно до вказівок апеляційних судів, про які Вищий
адміністративний суд знав або повинен був знати, коли ухвалював
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рішення щодо касаційних скарг заявників. Тому Суд відхиляє заперечення Уряду щодо вичерпання національних засобів юридичного
захисту, розгляд якого раніше було долучено до розгляду справи по
суті (див. пункти 26 і 30 вище).
42. Отже, мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
IV. РЕШТА СКАРГ
43. Заявники скаржилися, посилаючись на статті 6 і 13 Конвенції, на результат і несправедливість проваджень у справах, стверджуючи, що суди були упередженими і неправильно оцінили докази
та застосували закон в їхніх справах. Посилаючись на ці самі положення Конвенції, перший заявник також скаржився на тривалість
провадження у справі. Другий заявник скаржився на порушення
статей 14 і 17 Конвенції з огляду на результат провадження у справі.
44. Дослідивши решту скарг заявників за статтями 6, 13, 14
та 17 Конвенції та всі матеріали справи, які є в його розпорядженні,
в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги, Суд не
виявив жодних ознак порушення прав і свобод, закріплених Конвенцією, та вирішив, що ці скарги мають бути відхилені відповідно до
пунктів 3 та 4 статті 35 Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
45. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

46. Перший заявник вимагав відшкодування моральної шкоди
в розмірі 10 000 євро. Другий заявник вимагав відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 3 398 400 євро та моральної шкоди в розмірі 10 000 000 євро.
47. Уряд не погодився з вимогами заявників.
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48. Суд не бачить причинного зв’язку між констатованим порушенням і матеріальною шкодою, про яку заявляє другий заявник,
тому відхиляє цю вимогу. Водночас, керуючись принципом справедливості, як цього вимагає стаття 41 Конвенції, Суд присуджує кожному заявнику по 2000 євро як відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

49. Перший заявник також вимагав 2450 гривень як компенсацію витрат, пов’язаних із провадженням у Суді.
50. Уряд доводив, що заявлена сума не була обчислена відповідно до національних норм і є надмірною з огляду на предмет справи.
51. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенсацію
судових та інших витрат лише в разі, якщо доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим.
У справі, що розглядається, Суд, беручи до уваги наявні в нього документи і зазначені вище критерії, визнає за доцільне присудити
першому заявникові 226 євро як компенсацію витрат.
52. Другий заявник не вимагав компенсації судових або інших
витрат. Тому Суд йому нічого не присуджує.
C. Пеня

53. Суд вважає за доцільне призначити пеню, виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку,
до якої має бути додано три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Вирішує об’єднати заяви.
2. Вирішує долучити до розгляду справи по суті розгляд заперечень Уряду стосовно вичерпання національних засобів юридичного
захисту, які ґрунтуються на тому, що заявники не вимагали поновлення строку на касаційне оскарження, та відхиляє ці заперечення.
3. Оголошує скарги заявників за пунктом 1 статті 6 Конвенції на
відсутність доступу до суду прийнятними, а решту скарг заявників
неприйнятними.
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4. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1
статті 6 Конвенції.
5. Постановляє, що:
a) протягом трьох місяців з дня, коли рішення набуде статусу
остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держава-відповідач має сплатити кожному заявнику 2000 (дві тисячі)
євро відшкодування моральної шкоди та першому заявнику
226 (двісті двадцять шість) євро компенсації судових витрат
з урахуванням будь-якого податку, що може бути стягнено
з цих сум;
b) вищезазначені суми мають бути конвертовані у національну
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу;
c) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного
розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсоткові пункти.
6. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 грудня
2010 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

П. Лоренцен
голова
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У справі «Курочкін проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
п. Р. Марусте,		
п. М. Віллігер,
пані І. Берро-Лефевр,
пані М. Лазарова-Трайковська,
п. М. Буроменський, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 27 квітня 2010 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу порушено за заявою (№ 42276/08), поданою проти України до Суду 1 серпня 2008 року громадянином України Владиславом Володимировичем Курочкіним (далі — заявник) на підставі
статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція).
2. Заявника представляв Костянтин Бузаджи, адвокат, що практикує в Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — Юрій Зайцев.
3. Заявник стверджував, що скасування усиновлення неповнолітнього хлопця в його справі порушило його права, гарантовані
пунктом 1 статті 6 та статтями 8 і 13 Конвенції.
4. 15 січня 2009 року Голова П’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про надходження заяви. Було також вирішено розглядати заяву
по суті одночасно з питанням щодо її прийнятності (пункт 3 статті 29) і розглянути справу в першочерговому порядку відповідно до
правила 41 Регламенту Суду.

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1955 році та живе в м. Києві.
6. 26 липня 2004 року заявник і його дружина К. усиновили В. Г.,
хлопця-сироту 1993 року народження.
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7. Із січня 2005 року через конфлікти між дружиною заявника,
з одного боку, та заявником і В. Г., з другого, вони припинили вести
спільне домашнє господарство, а згодом дружина заявника переїхала жити в їхній дачний будинок.
8. У жовтні 2006 року заявник звернувся до Шевченківського
районного суду м. Києва (далі — Шевченківський районний суд) із
заявою про розірвання шлюбу з К.
9. 27 жовтня 2006 року на клопотання К. орган опіки і піклування
Вишгородської районної державної адміністрації Київської області
видав висновок щодо скасування усиновлення В. Г. Він встановив, що
стосунки між усиновленим хлопчиком і К. негативні, тоді як заявник користувався у хлопчика авторитетом і його стосунки з ним були
позитивними. У висновку також зазначалося, що хлопчик висловив
бажання залишитися зі своїм прийомним батьком і що заявник готовий займатися вихованням хлопчика. Нарешті, рекомендувалося
скасувати усиновлення хлопчика заявником і його дружиною з огляду на погіршення стосунків між ними, що негативно позначалося на
хлопчикові, й у зв’язку з цим залишення його з прийомними батьками не відповідало б його інтересам.
10. У листопаді 2006 року тодішня дружина заявника звернулася до Вишгородського районного суду із заявою про скасування
усиновлення дитини нею та її чоловіком, посилаючись на те, що
хлопчик неодноразово здійснював на неї фізичні напади, тоді як її
чоловік, у присутності якого стався один із таких інцидентів, відмовився припинити напади. На підтримку свого позову вона подала
висновок від 27 жовтня 2006 року.
11. Під час розгляду справи і заявник, і хлопець заперечували
проти скасування усиновлення хлопчика заявником, як вимагала К.
Водночас заявник не був проти того, щоб було скасовано усиновлення дитини його дружиною. Він також заперечував, що коли-небудь
був свідком фізичних нападів В. Г. на К.
12. Тим часом, 6 березня 2007 року, заявник і К. розірвали
шлюб.
13. 20 липня 2007 року заявник одружився з В. Т.
14. 9 серпня 2007 року Шевченківський районний суд задовольнив клопотання колишньої дружини заявника і скасував усиновлення нею і заявником В. Г. Зокрема, посилаючись на пункт 3 частини першої статті 238 Сімейного кодексу України, суд зазначив,
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що усиновлення дитини колишньою дружиною заявника має бути
скасовано з огляду на те, що стосунки, які склалися між нею і дитиною, погіршилися і роблять неможливим їхнє спільне проживання.
Вмотивовуючи рішення, суд спирався на показання К. та медичні
докази завданих їй тілесних ушкоджень. Суд також послався на показання сусідів цієї сім’ї та характеристику В. Г. зі школи від 9 серп
ня 2006 року, в якій зазначалося, що він поводиться агресивно,
ображає оточуючих, погрожує їм і кілька разів бив декого зі своїх
шкільних товаришів. У характеристиці від 9 серпня 2006 року також зазначалося, що його агресивна поведінка і неповага до інших
є спадковими рисами, у зв’язку з чим його вихованням повинні займатися фахівці. Орган опіки і піклування підтримав позовні вимоги К. і заявив, що скасування усиновлення хлопчика відповідатиме
його інтересам.
15. Суд також зазначив, що в основних інтересах дитини також
необхідно скасувати й усиновлення В. Г. заявником, незважаючи на
те, що в суді хлопчик висловив бажання залишитися зі своїм прийомним батьком. Суд визнав, що заявник не реагував на агресивну поведінку хлопчика стосовно прийомної матері, у зв’язку з чим
у хлопчика сформувалося негативне ставлення до жінок і неправильне уявлення про нормальні сімейні стосунки. Суд постановив передати хлопчика органові опіки і піклування для подальшого влаштування до спеціалізованої установи. В. Г. продовжував жити разом із
заявником, а під опіку його так і не віддали.
16. 28 серпня 2007 року Шевченківський районний суд ухвалив
рішення про поділ квартири між заявником і К. Кожному з них припало по кімнаті, тоді як інші приміщення залишились у спільному
користуванні.
17. 17 грудня 2007 року апеляційний суд м. Києва залишив рішення від 9 серпня 2007 року без зміни. Він відмовив у задоволенні
апеляції заявника та зазначив, що заявник не надав доказів, які б
засвідчили його здатність позитивно впливати на хлопчика і забезпечувати його нормальний особистісний розвиток. Апеляційний
суд м. Києва визнав, що суд першої інстанції скасував усиновлення
правомірно на підставі пункту 3 частини першої статті 238 Сімейного кодексу України, а сам факт позитивних стосунків між заявником
і дитиною та його бажання залишатися прийомним батьком хлопчи-
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ка не можуть бути підставою для скасування зазначеного рішення.
Апеляційний суд м. Києва підсумував:
«Суд правильно взяв до уваги, що скасування усиновлення... може
також вважатися застосованою до хлопчика санкцією за його негідну поведінку».

18. 27 лютого 2008 року Верховний Суд України не знайшов підстав для перегляду справи заявника в касаційному порядку.
19. 3 червня 2008 року на клопотання заявника і В. Г. та в інтересах
останнього Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація
призначила заявника піклувальником В. Г. На заявника як на піклувальника дитини було покладено «захист прав і майнових інтересів
дитини», а також «фінансове забезпечення і постійне піклування
про виховання хлопчика та його фізичний і особистісний розвиток».
20. 11 вересня 2008 року колишня дружина заявника, К., звернулася до Шевченківського районного суду з позовом, вимагаючи
скасування рішення Шевченківської районної у м. Києві державної
адміністрації від 3 червня 2008 року. Вона стверджувала, що це рішення суперечить рішенню, ухваленому Шевченківським районним
судом 9 серпня 2007 року, і що проживання В. Г. у квартирі становить
небезпеку для її життя.
21. 23 вересня 2008 року Шевченківський районний суд прийняв
справу до свого провадження. Сторони не поінформували Суд про
подальший розвиток подій.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
А. Конституція України від 28 червня 1996 року

22. Відповідні положення Конституції передбачають:
Стаття 32
«Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. <...>»

Стаття 51
«<...> Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються дер
жавою».
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В. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року

23. У відповідних положеннях Сімейного кодексу України сказано:

Стаття 19. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів
«<...> 4. При розгляді судом спорів щодо ... скасування усиновлення
... обов’язковою є участь органу опіки та піклування.
5. Орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо
розв’язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті
обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на
підставі інших документів, які стосуються справи.
6. Суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування,
якщо він є недостатньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини».

Стаття 150. Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини
«1. Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та
свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу,
своєї Батьківщини.
2. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний,
духовний та моральний розвиток.
3. Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної за
гальної середньої освіти...
4. Батьки зобов’язані поважати дитину. <...>
6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.
7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську
гідність дитини».

Стаття 232. Правові наслідки усиновлення
«<...> 4. Усиновлення надає усиновлювачеві права і накладає на нього обов’язки щодо дитини, яку він усиновив, у такому ж обсязі, який
мають батьки щодо дитини.
5. Усиновлення надає особі, яку усиновлено, права і накладає на неї
обов’язки щодо усиновлювача у такому ж обсязі, який має дитина
щодо своїх батьків».
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Стаття 238. Скасування усиновлення
«1. Усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо:
1) воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного
виховання;
2) дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час
усиновлення;
3) між усиновлювачем і дитиною склалися, незалежно від волі
усиновлювача, стосунки, які роблять неможливими їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських
обов’язків».

Стаття 243. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування
«1. Опіка, піклування встановлюється над дітьми, які залишилися
без батьківського піклування.
2. <...> [Піклування] встановлюється над дитиною ... у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років».

Стаття 244. Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини
«<...> При призначенні дитині опікуна або піклувальника органом опіки та піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини. <...>»

Стаття 249. Права та обов’язки опікуна, піклувальника щодо дитини
«1. Опікун, піклувальник зобов’язаний виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання дитиною повної загальної середньої освіти. <...>»
С. Закон України від 26 квітня 2001 року
«Про охорону дитинства»

24. У відповідних положеннях закону зазначено:
Стаття 14. Розлучення дитини з сім’єю
«Діти та батьки не повинні розлучатися всупереч їх волі, за винятком випадків, коли таке розлучення необхідне в інтересах дитини і
цього вимагає рішення суду, що набрало законної сили».
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D. Постанова Пленуму Верховного Суду України
від 30 березня 2007 року № 3

25. У цій постанові про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та
поновлення батьківських прав наведено ті самі підстави для скасування усиновлення, які викладені в частині першій статті 238 Сімейного кодексу.
ІІІ. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
А. Конвенція [ООН] про права дитини
від 20 листопада 1989 року

26. Відповідні положення конвенції передбачають:
Стаття 9
«1. Держави-учасниці дбають про те, щоб дитина не розлучалася з
батьками всупереч їх бажанню, за винятком випадків, коли компетентні органи згідно з судовим рішенням визначають відповідно до
застосовуваного закону і процедур, що таке розлучення необхідне в
основних інтересах дитини. Вирішення такого питання може бути
необхідним у тому чи іншому випадку, коли, наприклад, батьки жорстоко поводяться з дитиною чи не піклуються про неї, або коли батьки проживають окремо і необхідно прийняти рішення щодо місця
проживання дитини. <...>»
В. Європейська конвенція
про усиновлення дітей (переглянута)
від 27 листопада 2008 (не чинна)

27. Відповідні положення конвенції передбачають:
Стаття 14. Визнання недійсним і скасування усиновлення
«1. Усиновлення може бути визнане недійсним або скасовано лише
за рішенням компетентного органу. Першорядне значення при цьому завжди має врахування основних інтересів дитини.
2. Усиновлення може бути визнане недійсним лише за наявності
серйозних передбачених законом підстав до досягнення дитиною
повноліття».
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ПРАВО
І. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
28. Суд зазначає, що у відповідь на зауваження Уряду заявник,
посилаючись на ті самі події, подав нові скарги про порушення його
прав, гарантованих пунктом 1 статті 6, і прав В. Г., який не є заявником у цій справі, гарантованих пунктами 1–3 статті 6, пунктом 1
статті 7, а також статтею 8 Конвенції.
29. На думку Суду, ці нові скарги не є уточненням початкових
скарг заявника, стосовно яких сторони вже подали свої зауваження.
Тому Суд вважає, що тепер недоцільно розглядати ці питання окремо (див., рішення від 19 квітня 2005 р. у справі «Піряник проти України» (Piryanik v. Ukraine), заява № 75788/01, п. 20).
ІІ. Стверджуване ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
30. Заявник скаржився, що рішення національних судів про скасування усиновлення В. Г. несправедливі, і стверджував, що вони
зруйнували його сім’ю. Він посилався на пункт 1 статті 6 та статті 8
і 13 Конвенції.
31. Суд повторює, що юридична кваліфікація фактів у справі —
питання, яке він вирішує сам (див. рішення від 19 лютого 1998 р.
у справі «Ґуерра та інші проти Італії» (Guerra and Others v. Italy), Reports
of Judgments and Decisions 1998-I, с. 223, п. 44), і що раніше він уже
визнав, що, хоча стаття 8 не містить чітких процесуальних вимог,
процес прийняття рішення про вжиття заходів, які мають характер
втручання, повинен бути справедливим і забезпечувати належну
повагу до інтересів, охоронюваних статтею 8 (див. рішення у справі
«Кутцнер проти Німеччини» (Kutzner v. Germany), заява № 46544/99,
§56, ECHR 2002-I).
32. Отже, Суд вважає, що скарги заявника слід розглянути під кутом зору статті 8 Конвенції, відповідні положення якої передбачають:
«1. Кожен має право на повагу до свого... сімейного життя...
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно
із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
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національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».
А. Прийнятність

33. Уряд доводив, що заявник втратив статус потерпілого у справі,
оскільки 3 червня 2008 року Шевченківська районна у м. Києві дер
жавна адміністрація призначила його піклувальником В. Г. Уряд також стверджував, що В. Г. не передали під опіку, він і далі живе із заявником після скасування усиновлення 9 серпня 2007 року.
34. Заявник не погодився.
35. Суд вважає, що заперечення Уряду безпосередньо пов’язане
із суттю скарги заявника. За цих обставин Суд долучає це заперечення до суті скарги заявника.
36. Суд вважає, що ця скарга заявника не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що
вона не є неприйнятною з якихось інших підстав. Отже, вона оголошується прийнятною.
В. Суть

1. Чи мало місце втручання
37. Суд нагадує, що стосунки між усиновлювачем і усиновленою
дитиною, як правило, мають такий самий характер, як і стосунки
в сім’ї, охоронювані статтею 8 Конвенції, і такі стосунки, що виникають із законного і щирого усиновлення, можна вважати достатньою
умовою для застосування до них таких самих гарантій захисту, які
стаття 8 Конвенції передбачає стосовно сімейного життя (див. рішення у справі «Піні та інші проти Румунії» (Pini and Others v. Romania), заяви № 78028/01 і № 78030/01, пункти 140 і 148, ECHR 2004-V (витяги)).
38. Суд вважає, що сторони в цій справі не заперечують того, що
скасування усиновлення В. Г. заявником становило втручання у право заявника на повагу до сімейного життя, гарантоване пунктом 1
статті 8 Конвенції.
39. Суд також зазначає, що рішення або захід на користь заявника не є в принципі достатнім для того, щоб говорити про втрату ним
статусу потерпілого, якщо національні органи прямо або по суті не
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визнали наявності порушення Конвенції і не забезпечили після цього відповідного відшкодування (див. рішення від 26 жовтня 2006 р. у
справі «Валлова і Валла проти Чеської Республіки» (Wallovб and Walla v.
the Czech Republic), заява № 23848/04, п. 55, і рішення в справі «Скордіно проти Італії (№ 1)» (Scordino v. Italy) (no. 1)) [ВП], заява № 36813/97,
п. 180, ECHR 2006-V). У справі, що розглядається, призначення заявника піклувальником В. Г. не можна прирівнювати до усиновлення,
яке згідно зі статтею 232 Сімейного кодексу наділяє усиновлювача
та усиновлену дитину такими самими правами і покладає на них
такі самі обов’язки, які існують стосовно біологічних батьків і їхніх
дітей. Суд також зауважує, що держава жодним чином не визнала
факт порушення прав заявника, а рішення від 3 червня 2008 року
про призначення його піклувальником В. Г. було ухвалене без урахування стверджуваного порушення статті 8 стосовно заявника.
40. Суд доходить висновку, що призначення заявника піклувальником В. Г. не виправило ситуацію з втручанням у право заявника на
повагу до його сімейного життя, гарантоване статтею 8 Конвенції,
і не позбавило його статусу потерпілого за статтею 34 Конвенції. Відповідно, попереднє заперечення Уряду необхідно відхилити.
2. Чи було втручання виправданим
a) Доводи сторін
41. Заявник доводив, що втручання не було виправданим із точки зору пункту 2 статті 8 Конвенції. Він стверджував, що підстави
для скасування усиновлення, сформульовані в частині першій статті 238 Сімейного кодексу, на які послалися суди, уможливлюють
надто широке їх тлумачення. Заявник також стверджував, що усиновлення скасували, щоб тим самим покарати В. Г. за його поведінку, і що це не відповідає інтересам цієї дитини.
42. Уряд доводив, що оскаржуване рішення ґрунтується на положеннях Сімейного кодексу (пункти 1 і 3 частини першої статті 238)
і що воно ухвалене у найкращих інтересах дитини — зокрема для того, щоб забезпечити належне батьківське виховання В. Г. Уряд стверджував, що у своєму рішенні від 9 серпня 2007 року національний суд
послався на різні випадки (див. п. 12 вище) негативної та агресивної
поведінки В. Г. стосовно оточуючих. На думку Уряду, це свідчило про
неправильне уявлення хлопчика про сімейне і суспільне життя, а також про невиконання заявником своїх батьківських обов’язків щодо
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належного виховання В. Г., про його нездатність справляти на хлопчика позитивний виховний вплив. Уряд підсумував, що для рішення
про скасування усиновлення були достатні й належні підстави.
b) Оцінка Суду
43. Втручання у право на повагу до сімейного життя становить
порушення статті 8, якщо воно здійснюється не «згідно із законом», не має однієї або кількох законних цілей, зазначених у пункті 2 статті 8, а також не є «необхідним у демократичному суспільстві» для досягнення такої цілі чи цілей (див. рішення від 7 серпня
1996 р. у справі «Йогансен проти Норвегії» (Johansen v. Norway), Reports
1996-III, с. 1001–1002, п. 52). Під необхідністю втручання мається на
увазі, що воно відповідає нагальній соціальній потребі, і, зокрема,
є пропорційним до поставленої законної мети (див., наприклад, згадане вище рішення у справі «Кутцнер проти Німеччини», п. 60, та рішення від 18 грудня 2008 р. у справі «Савіни проти України» (Saviny v.
Ukraine), заява № 39948/06, п. 47).
і. Згідно із законом
44. Словосполучення «згідно із законом» у пункті 2 статті 8
вимагає передусім, щоб відповідний захід був певним чином передбачений національним законодавством; він також стосується
якості відповідного закону і вимагає його відповідності принципу
верховенства права та доступності відповідній особі, яка, зокрема,
має бути здатною передбачити його наслідки для себе (див., серед
багатьох інших джерел, рішення від 1 липня 2008 р. у справі «„Ліберті“ та інші проти Сполученого Королівства» (Liberty and Others v. the
United Kingdom), заява № 58243/00, п. 59).
45. У справі, що розглядається, не заперечується той факт, що
оскаржуваний захід було вжито на підставі частини першої статті
238 Сімейного кодексу, в якому наведено вичерпний список підстав
для скасування усиновлення.
46. Щодо доводів заявника про те, що пункти 1 і 3 частини першої статті 238 Сімейного кодексу, на які посилалися суди, сформульовано в загальних термінах, Суд зазначає, що обставини, за яких
може виникнути необхідність передання дитини під державну опіку
і виконання рішення про опіку, можуть бути найрізноманітнішими,
у зв’язку з чим навряд чи можливо сформулювати закон так, щоб
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передбачити кожний можливий випадок (див. рішення від 24 березня 1988 р. у справі «Олссон проти Швеції (№ 1)» (Olsson v. Sweden
(no. 1)), п. 62, Series А, № 130, та від 26 травня 2009 р. у справі «Аманалакьоай проти Румунії» (Amanalachioai v. Romania), заява № 4023/04,
пункти 76–77).
47. У справі, що розглядається, навіть якщо вважати відповідні
положення (пункти 1 і 3 частини першої статті 238 Сімейного кодексу) сформульованими в досить загальних термінах, рішення про скасування усиновлення було ухвалене судом і підлягало подальшому
судовому перегляду в апеляційному і касаційному порядку. Таким
чином, гарантії проти свавільного втручання забезпечувалися тим,
що здійснення майже всіх передбачених законом повноважень покладалося на суди і підлягало судовому контролю на кількох рівнях.
Тому Суд вважає, що, з огляду на такі гарантії, межі дискреційних
повноважень, якими органи влади наділені згідно з відповідним
законом, видаються розумними і прийнятними для цілей статті 8
Конвенції.
48. Зважаючи на викладене вище, Суд доходить висновку, що
відповідний захід був застосований органами влади згідно із законом у значенні статті 8 Конвенції.
іі. Законна мета
49. Суд вважає, що оскаржуване рішення мало законну мету
«захисту здоров’я і моралі», а також «прав і свобод інших осіб».
iii. Необхідність у демократичному суспільстві
50. Суд повторює: для того щоб визначити, чи були оскаржувані
заходи «необхідними в демократичному суспільстві», Суд, беручи
до уваги всю справу загалом, має оцінити, чи були мотиви, наведені
на виправдання таких заходів, належними і достатніми для цілей
пункту 2 статті 8 Конвенції (див., серед багатьох інших джерел,
згадані вище рішення у справах «Олссон проти Швеції (№ 1)», п. 68,
«Кутцнер проти Німеччини», п. 65; рішення у справах «К. і Т. проти
Фінляндії» (K. and T. v. Finland) [ВП], заява № 25702/94, п. 154, ECHR
2001-VII, «P., C. і S. проти Сполученого Королівства» (P., C. and S. v. the
United Kingdom), заява № 56547/00, п. 114, ECHR 2002-VI; і рішення від
21 вересня 2006 р. у справі «Мозер проти Австрії» (Moser v. Austria),
заява № 12643/02, п. 64).
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51. При цьому завдання Суду полягає не в тому, щоб підміняти
собою національні органи у виконанні їхніх обов’язків регулювання
питань державної опіки над дітьми та прав батьків, чиїх дітей було взято під опіку, а в тому, щоб перевірити відповідність Конвенції
рішень, прийнятих цими органами в межах свого права на свободу
розсуду (див., згадані вище рішення у справах «К. і Т. проти Фінляндії» [ВП], п. 154, «Кутцнер проти Німеччини», п. 66, і «P., C. і S. проти
Сполученого Королівства», п. 115, та рішення від 23 вересня 1994 р.
у справі «Хокканен проти Фінляндії» (Hokkanen v. Finland), Series А,
№ 299-A, с. 20, п. 55).
52. Суд визнає, що, хоча органи влади користуються широкою
свободою розсуду в оцінюванні необхідності передання дитини
під опіку, Суд повинен все-таки переконатися, що в конкретному
випадку існують обставини, які виправдовують відібрання дитини
від батьків, а держава-відповідач має довести, що перед здійсненням пропонованого заходу було проведено ретельний аналіз можливих наслідків такого заходу для батьків і дитини, а також можливих альтернатив переданню дитини під державну опіку (див.
згадані вище рішення у справах «Мозер проти Австрії», п. 66, «P., C.
і S. проти Сполученого Королівства», п. 116, та «К. і Т. проти Фінляндії»
[ВП], п. 166).53. Суд також зазначає, що, в разі якщо встановлено існування родинного зв’язку, держава має в принципі діяти у такий
спосіб, щоб уможливлювати розвиток такого зв’язку (див. згадане
вище рішення у справі «Кутцнер проти Німеччини», п. 61). Здійснення
заходів із роз’єднання сім’ї є втручанням надзвичайно серйозного
характеру. Рішення про вжиття такого заходу має спиратися на достатньо переконливі та зважені аргументи, що враховують інтереси
дитини (див. рішення у справі «Скоццарі та Дж’юнта проти Італії»
(Scozzari & Giunta v. Italy) [ВП], заяви № 39221/98 і № 41963/98, п. 148,
ECHR 2000-VIII).
54. Повертаючись до обставин справи, що розглядається, Суд зауважує, що, на відміну від більшості справ про опіку над дітьми, скасування усиновлення хлопчика заявником і рішення про передання
дитини під опіку не мотивувалися неспроможністю заявника піклуватися про хлопчика з огляду на фізичний стан чи психічну хворобу
заявника або його насильницьку та образливу поведінку (див., для
порівняння, згадані вище рішення у справах «Скоццарі та Дж’юнта
проти Італії», пункти 149–150; «K. і T. проти Фінляндії», п. 173, і «P., C.
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і S. проти Сполученого Королівства» [ВП], п. 134). Це рішення було ухвалено на підставі висновку національних судів про те, що заявник
не користувався у В. Г. авторитетом і не продемонстрував свою здатність забезпечувати належне виховання дитини.
55. На підтвердження свого висновку про необхідність скасування усиновлення та неспроможність заявника здійснювати батьківські обов’язки національні органи послалися на факти нападів В. Г. на
прийомну матір, показання свідків і його шкільну характеристику —
все свідчило про агресивну поведінку В. Г. Виходячи з цих міркувань,
суди визнали неможливим проживання К. і В. Г. однією сім’єю. На
день ухвалення судом рішення про скасування усиновлення хлопця заявник і К. уже були розлучені та не жили однією сім’єю (див.
пункти 12 і 14 вище). Отже, видається, що скасування усиновлення
хлопця К. не викликало необхідності розлучення заявника з ним.
56. Крім того, національні суди зазначили, що скасування усиновлення може також вважатися санкцією, застосованою до В. Г. за
його негідну поведінку (див. п. 17 вище), але це не видається доречним виправданням застосування такого заходу, який призводить до
роз’єднання сформованого сімейного осередку.
57. Факти у справі не вказують на те, що національні органи провели ретельний аналіз можливих наслідків, які могло мати для майбутнього добробуту дитини-сироти скасування її усиновлення, і не
дослідили ніяких інших, менш суворих, альтернативних заходів, які
могли б забезпечити усунення стверджуваних недоліків у вихованні
та розвитку В. Г. і виконання державою свого обов’язку зі збереження
єдності сім’ї. Натомість національні органи поклали тягар доведення на заявника, встановивши умову нескасування усиновлення — він
мав довести свою спроможність належним чином впливати і виховувати хлопця, — незважаючи на те, що як заявник, так і хлопець мали
бажання й далі жити однією сім’єю (див. пункти 15 і 17 вище).
58. Суд далі зауважує, що після скасування усиновлення та винесення рішення про передання хлопця під опіку він і далі проживав
із заявником. Через кілька місяців після скасування усиновлення
орган опіки і піклування призначив заявника піклувальником В. Г.,
доручивши йому забезпечувати «захист прав і майнових інтересів
дитини», а також «фінансове забезпечення і постійне піклування
про виховання хлопця та його фізичний і особистісний розвиток»
(див. п. 19 вище). Ці подальші дії не видаються такими, що підтвер-
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джують висновки національних судів про неспроможність заявника
забезпечувати виховання В. Г. у сімейному середовищі.
59. З огляду на викладене вище, Суд вважає, що висновки національних судів, якими мотивувалося скасування усиновлення В. Г.
заявником, не були підкріплені відповідними й достатніми підставами, які виправдовували б таке втручання в сімейне життя заявника. Отже, незважаючи на надану національним органам свободу
розсуду, Суд визнає, що втручання не було пропорційним до законної мети і не може вважатися «необхідним у демократичному суспільстві» у значенні пункту 2 статті 8 Конвенції.
60. Таким чином, було порушення статті 8 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
61. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

62. Заявник вимагав відшкодування моральної шкоди в розмірі
10 000 євро.
63. Уряд оспорював цю вимогу як необґрунтовану.
64. Суд визнає, що заявник зазнав моральної шкоди внаслідок
невиконання державою свого обов’язку із забезпечення його права
на повагу до своєї сім’ї. Суд вважає, що висновок про порушення
Конвенції не є достатньою компенсацією такої моральної шкоди.
Керуючись принципом справедливості, Суд присуджує заявникові
6000 євро на відшкодування моральної шкоди, з урахуванням будьякого податку в разі його стягнення.
В. Пеня

65. Суд вважає, що пеня в разі несвоєчасної виплати має визначатися на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Вирішує долучити до питань, що розглядаються по суті, попереднє заперечення Уряду щодо статусу заявника як потерпілого
і відхиляє це заперечення.
2. Оголошує заяву прийнятною.
3. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції.
4. Постановляє,
а) що упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач повинна виплатити заявникові 6000
(шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди за умови конвертування цієї суми в національну валюту державивідповідача за курсом, чинним на день здійснення платежу,
та з урахуванням будь-якого податку в разі його стягнення
з цієї суми;
b) що зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на названу вище суму нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме у період невиплати, плюс три відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 травня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ВОЛОДИМИР ПОЛІЩУК
ТА СВІТЛАНА ПОЛІЩУК ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 12451/04)
Рішення
Страсбург
30 вересня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
21 лютого 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Володимир Поліщук та Світлана Поліщук проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані Р. Ягер, голова,
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п. К. Юнґвірт,
п. Р. Марусте,
п. М. Віллігер,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,
а також п. С. Філліпс, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 7 вересня 2010 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПроцедурА
1. Справу розпочато за заявою (№ 12451/04), яку 20 березня
2004 року подали до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі —
Конвенція) громадяни України — пан Володимир Поліщук (далі —
заявник) та пані Світлана Поліщук (далі — заявниця).
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев.
3. 13 березня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Також було вирішено одночасно розглядати питання
щодо суті та прийнятності заяви (пункт 3 статті 29 Конвенції).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявники є подружжям. Вони народились у 1966 році та проживають в м. Токмак.
5. Відповідно до тверджень заявників, у період з січня 2000 року
до серпня 2001 року перший заявник жив та працював за межами
м. Токмак.
6. 21 січня 2001 року невстановлена особа розбила шість вікон
у будинку поруч із квартирою заявників.
7. 30 січня 2001 року Токмацький міський відділ міліції (далі —
відділ міліції) порушив кримінальну справу за цим фактом.
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8. 20 березня 2001 року міліція винесла постанову про проведення обшуку квартири заявника, підозрюючи, що він міг бути причетним до цих подій. Рішення про проведення обшуку ґрунтувалось
на підозрі, що в квартирі можуть бути докази, пов’язані зі справою.
Того ж дня місцевий прокурор затвердив постанову слідчого про
проведення обшуку.
9. 21 березня 2001 року, коли син заявників святкував свій день
народження разом із друзями, працівники міліції зайшли до квартири з метою проведення обшуку. Заявниця, яка перебувала на ранньому строці вагітності, заперечувала проти обшуку, заявивши, що
постанова про обшук не містить обґрунтованих пояснень щодо причетності її чоловіка до злочину чи щодо необхідності проведення
обшуку квартири. У відповідь працівники міліції, як стверджується,
почали погрожувати їй та провели обшук квартири в присутності
гостей. Заявник був відсутній.
10. Під час обшуку нічого не було виявлено чи вилучено для
цілей розслідування.
11. У невстановлену дату заявники звернулись до прокуратури
Запорізької області, стверджуючи, що проведення обшуку було незаконним.
12. 12 жовтня 2001 року прокуратура Запорізької області повідомила заявників, що в результаті перевірки було встановлено, що
обшук проводився за відсутності належних підстав з порушенням
статті 177 Кримінально-процесуального кодексу.
13. 13 листопада 2001 року прокуратура Запорізької області
повідомила заявників, що працівників міліції, які проводили обшук, було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
14. 19 серпня 2002 року заявники подали до Токмацького районного суду Запорізької області (далі — Токмацький районний суд) позов до відділу міліції, прокуратури Запорізької області та Головного
управління Державного казначейства України в Запорізькій області,
вимагаючи визнання обшуку у їх квартирі безпідставним та незаконним. Заявниця додатково вимагала відшкодування моральної
шкоди, завданої такими незаконними діями. Вона посилалась на
статті 440-1 та 443 Цивільного кодексу України та Закон України
«Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури
і суду» (далі — Закон про відшкодування шкоди).
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15. 22 травня 2003 року Токмацький районний суд розглянув
позовні вимоги заявників. Стосовно позову заявника суд встановив, що обшук квартири було проведено через два місяці після вчинення злочину та що не було вагомих підстав вважати, що
в квартирі заявника могли бути знайдені докази. Відповідно суд
задовольнив позовні вимоги заявника та постановив, що обшук
був безпідставним та незаконним. Щодо вимог заявниці, то суд
розглянув положення Цивільного кодексу та Закону про відшкодування шкоди, на які вона посилалась, та постановив, що шкода,
завдана процесуальними діями органів дізнання, досудового слід
ства, прокуратури та суду, може бути відшкодована у випадках, передбачених Законом. Далі суд зазначив, що обшук було проведено
лише у зв’язку з підозрою стосовно заявника, тому заявниця не має
права вимагати відшкодування шкоди, завданої процесуальними
діями, що стосувались іншої особи. За цих підстав суд відхилив
вимоги заявниці.
16. 26 серпня 2003 року заявники подали апеляційну скаргу на
рішення від 22 травня 2003 року, стверджуючи, що заявник не зазнав жодної шкоди в результаті незаконних дій працівників міліції,
однак її зазнала заявниця, оскільки вона була присутня в квартирі
на той момент.
17. 16 грудня 2003 року апеляційний суд Запорізької області
відмовив у задоволенні вимог заявниці, підтвердивши застосовність у цій справі лише Закону про відшкодування шкоди та відсутність у заявниці права вимагати відшкодування шкоди згідно
з положеннями цього Закону, оскільки обшук стосувався лише заявника, який був підозрюваним в рамках кримінального провадження. Суд також скасував рішення від 22 травня 2003 року стосовно вимог заявника та відмовив у їх задоволенні, зазначивши,
що вони мають розглядатися в рамках відповідного кримінального провадження.
18. 8 січня 2004 року заявники подали касаційну скаргу на рішення від 16 грудня 2003 року, знову зазначаючи, що шкода була завдана заявниці, а не заявникові. Вони просили Верховний
Суд України постановити нове рішення, яке б задовільняло їхні
вимоги.
19. 31 січня 2006 року Верховний Суд України відхилив касаційну скаргу заявників як необґрунтовану.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Кримінально-процесуальний кодекс України
від 28 грудня 1960 року
(у редакції, чинній на час подій)

20. Відповідні положення Кодексу передбачають таке:
Стаття 110. Оскарження дій і постанов органів дізнання
«Дії і постанови органів дізнання можуть бути оскаржені прокуророві, а постанова про закриття справи — також і до суду...»

Стаття 177. Підстави для проведення обшуку
«Обшук проводить слідчий в тих випадках, коли він має достатні
дані вважати, що знаряддя злочину..., а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, заховані в певному приміщенні...»

Стаття 234. Оскарження дій слідчого
«Дії слідчого можуть бути оскаржені прокуророві...»
B. Цивільний процесуальний кодекс від 18 березня 2004 року

21. Відповідно до статті 355 Кодексу заява про перегляд судових
рішень у цивільних справах може бути подана виключно з підстав
встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої
визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань
при вирішенні справи судом.
C. Цивільний кодекс від 18 липня 1963 року
(чинний на час подій)

22. Відповідні положення Кодексу передбачають таке:
Стаття 440-1. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди
«Моральна (немайнова) шкода, заподіяна громадянину або організації, відшкодовується особою, яка заподіяла шкоду, якщо вона не
доведе, що моральна шкода заподіяна не з її вини...»
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Стаття 443. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями
органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду
«Шкода, заподіяна громадянинові внаслідок незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування взяття під варту як запобіжного заходу, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту
або виправних робіт, відшкодовується державою в повному обсязі
незалежно від вини службових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду в порядку, встановленому законом».
D. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури і суду»

23. Відповідні положення Закону викладено в рішенні від 2 листопада 2006 року у справі «Волохи проти України»(Volokhy v. Ukraine),
заява № 23543/02, п. 28.
E. Постанова Пленуму Верховного Суду України
від 31 березня 1995 р. № 4 «Про судову практику
в справах про відшкодування
моральної (немайнової) шкоди»

24. Відповідно до пункту 7 Постанови моральна (немайнова)
шкода відшкодовується тій фізичній чи юридичній особі, права якої
були безпосередньо порушені протиправними діями (бездіяльні
стю) інших осіб.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
25. Заявники стверджували, що проведення обшуку в їхній
квартирі становить порушення статті 8 Конвенції, яка передбачає:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
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2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно
із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.»
A. Прийнятність

1. Щодо наявності у заявників статусу «жертви»
26. Суд повторює, що обов’язок відновлювати порушені права, передбачені Конвенцією, перш за все лежить на державі. З огляду на це питання про те, чи може заявник стверджувати, що він
є жертвою стверджуваного порушення, є значущим на всіх етапах
конвенційного провадження (див., серед інших джерел, рішення
у справі «Сільяден проти Франції»(Siliadin v. France), заява № 73316/01,
пункт 61, ECHR 2005-VII). Прийняття рішення чи здійснення заходів
на користь заявника в принципі не є достатнім для позбавлення його статусу «жертви» для цілей статті 34 Конвенції, якщо тільки національні органи прямо або по суті не визнали наявність порушення
Конвенції і не надали відповідного відшкодування (див., зокрема,
рішення у справі «Далбан проти Румунії» (Dalbanv. Romania) [ВП], заява № 28114/95, п. 44, ECHR 1999-VI, та згадане вище рішення у справі
«Сільяден проти Франції»(Siliadin v. France), заява № 73316/01, п. 62).
27. Суд зазначає, що національні органи прямо визнали факт незаконності та безпідставності проведення обшуку квартири заявників (див. п. 12 вище). Це визнання відповідає скаргам заявників за
статтею 8 Конвенції. Відповідно залишається питання, чи було заявникам надано достатнє відшкодування у зв’язку зі стверджуваним
порушенням.
28. Суд зазначає, що після визнання незаконності обшуку квартири заявників, до працівників міліції були застосовані дисциплінарні заходи (див. п. 13 вище). Суд вважає, що дисциплінарна відповідальність мала відновлюваний характер по відношенню до порушених прав заявників. Однак Суд повинен з’ясувати, чи повинні
були заявники, на додаток до цих заходів, отримати компенсацію.
29. Щодо заявника, видається, що він не проживав в м. Токмак
у відповідний період часу. Далі Суд зазначає, що заявник ніколи не
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подавав до національних органів скарги про відшкодування будьякої шкоди, завданої відповідними діями працівників міліції. Більш
того, на кожному етапі судового провадження він наголошував, що
шкоду було завдано саме заявниці.
30. За цих обставин Суд вважає, що після того, як національні
органи визнали незаконність обшуку та притягнули до дисциплінарної відповідальності працівників міліції, заявник отримав належне відшкодування за незаконний обшук, а тому більше не може
вважатись жертвою стверджуваного порушення статті 8 Конвенції (див., mutatis mutandis, ухвалу щодо прийнятності від 6 жовтня
2009 року у справі «Уоткінс проти Сполученого Королівства» (Watkins
v. the United Kingdom), заява № 35757/06, та ухвалу щодо прийнятності
від 9 лютого 2010 року у справі «Громадська організація «Zia nechaj zit»
проти Словаччини» (Obcianskezdruzenie Zia nechaj zit v. Slovakia), заява
№ 13971/03). Тому Суд відхиляє відповідну частину заяви згідно зі
статтею 34 та пунктами 3 і 4 статті 35 Конвенції.
31. Суд не може, однак, дійти до такого ж висновку стосовно заявниці. Він зазначає, що на відміну від заявника заявниця справді вимагала відшкодування завданої шкоди. Враховуючи фактичні
обставини стверджуваного порушення, Суд вважає, що більш доцільним буде встановити наявність у заявниці статусу «жертви»
при розгляді її скарги за статтею 8 Конвенції по суті (див. рішення від 25 листопада 2008 року у справі «Бірюк проти Литви» (Biriuk v.
Lithuania), заява № 23373/03, п. 26). Відповідно він приєднує розгляд
цього питання до розгляду справи по суті.

2. Щодо вичерпання національних засобів юридичного захисту
32. Уряд стверджував, що заявниця подала позов про відшкодування шкоди, посилаючись на Закон про відшкодування шкоди,
який явно не був застосовний до її справи. Уряд наполягав, що вона повинна була подати позов про відшкодування шкоди, посилаючись виключно на загальні положення Цивільного кодексу України
(зокрема, на статтю 440-1 Цивільного кодексу України). Як приклад
практичної ефективності такого засобу юридичного захисту Уряд
надав рішення суду першої інстанції, в якому суд постановив стягнути зі слідчого ізолятора відповідну суму відшкодування у зв’язку
зі шкодою, завданою позивачам внаслідок незабезпечення належної
медичної допомоги.
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33. Заявниця з цим доводом не погодилася.
34. Суд не приймає заперечення Уряду. Суд зазначає, що поданий
заявницею цивільний позов містив чітке посилання як на загальні
положення Цивільного кодексу України, так і на положення Закону
про відшкодування шкоди. Не було жодної потреби в поданні заявницею ще одного цивільного позову, який би ґрунтувався виключно
на положеннях Цивільного кодексу України. До того ж позиція національних судів полягала в тому, що шкода, завдана незаконними
процесуальними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, могла бути відшкодована лише у випадках, передбачених Законом про відшкодування шкоди, який вони вважали
lex specialis по відношенню до Цивільного кодексу України.
35. Щодо рішення, яке Уряд надав як приклад, Суд вважає, що
воно не має стосунку до справи, яка розглядається, оскільки в ньому, зокрема, йшлося про шкоду, завдану слідчим ізолятором, тоді
як така установа не належить до національних органів, на які поширюється дія Закону про відшкодування шкоди.
36. Отже, заперечення Уряду має бути відхилено як необґрунтоване.

3. Щодо дотримання вимоги шестимісячного строку
37. Як альтернативу своєму запереченню щодо невичерпання
засобів юридичного захисту Уряд доводив, що заявниця не дотрималась вимоги шестимісячного строку, оскільки Закон про відшкодування шкоди не був застосовний до її справи.
38. Суд повторює, що, згідно з пунктом 1 статті 35 Конвенції, Суд
може прийняти справу до розгляду тільки протягом шести місяців
від дня ухвалення остаточного рішення. У разі відсутності засобів
юридичного захисту або їх неефективності шестимісячний строк,
у принципі, триває від дня вчинення оскаржуваної дії (див. ухвалу щодо прийнятності від 10 січня 2002 року у справі «Хазар та інші проти Туреччини» (Hazar and Others v. Turkey), заява № 62566/00
et seq.). Однак у виняткових випадках може застосовуватись особливий підхід, за якого заявник спершу використовує національний
засіб юридичного захисту і тільки потім дізнається, або має дізнатися, про обставини, які роблять засіб юридичного захисту неефективним. У такій ситуації шестимісячний строк може відраховуватись з моменту, коли заявник дізнався або повинен був дізнатися
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про такі обставини (див. ухвалу щодо прийнятності від 28 травня
2002 року у справі «Булуті Явуз проти Туреччини»(Bulutand Yavuz v.
Turkey), заява № 73065/01, та згадане вище рішення від 2 листопада
2006 року у справі «Волохи проти України»(Volokhy v. Ukraine), заява
№ 23543/02, п. 37).
39. Суд зауважує, що заяву, яка розглядається, було подано
20 березня 2004 року, коли в національних судах ще тривав процес
розгляду позову заявниці. Як уже було зазначено вище, позов заявниці ґрунтувався не лише на положеннях Закону про відшкодування
шкоди, а й на положеннях Цивільного кодексу України, які, на думку
Уряду, становили відповідну правову базу для отримання заявницею компенсації. Отже, заявниця також могла на достатніх підставах посилатися на ці правові норми, принаймні до вирішення справи апеляційним судом. Дійсно, заяву було подано до Суду в межах
шестимісячного строку після винесення апеляційним судом ухвали
від 16 грудня 2004 року. Із цих міркувань Суд визнає, що заявниця
обґрунтовано порушила це питання на національному рівні, та що
відповідні процесуальні заходи не можуть бути підставою для негативного вирішення питання про прийнятність її скарги. Тому Суд
відхиляє це заперечення Уряду.

4. Висновок
40. Відкладаючи розгляд питання про наявність у заявниці статусу жертви, Суд вважає, що її скарга не є явно необґрунтованою
у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона
не є неприйнятною з будь-яких підстав. Отже, вона має бути визнана
прийнятною.
В. Щодо суті

41. Заявниця доводила, що мало місце порушення статті 8 Конвенції.
42. Уряд не подав зауважень щодо суті скарги.
43. Суд вважає, що обшук, про який ідеться, становив втручання
у право заявниці на повагу до її приватного життя та її житла. Залишається вирішити питання, чи було це втручання виправданим
з точки зору пункту 2 статті 8 Конвенції і, зокрема, чи було воно —
для цілей цього пункту — здійснене «згідно із законом».
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44. Суд повторює, що словосполучення «згідно із законом»
у пункті 2 статті 8 Конвенції, по суті, стосується національного
законодавства і встановлює обов’язок забезпечувати дотримання матеріальних та процесуальних норм (див. рішення від 29 червня 2006 року у справі «Пантелеєнко проти України»(Panteleyenko v.
Ukraine), заява № 11901/02, п. 49).
45. У справі, що розглядається, Суд зазначає, що факт незаконності проведення обшуку двічі встановлювався національними органами, а саме — обласною прокуратурою і Токмацьким районним
судом (див. пункти 12 і 13 вище). Хоча згодом відповідне рішення
Токмацького районного суду було скасовано, суди вищого рівня не
поставили під сумнів суть його висновків. До того ж результати перевірки, проведеної обласною прокуратурою стосовно незаконності
обшуку, ніколи не оспорювалися. Суд не бачить підстав відходити
від цих висновків національних органів і визнає, що обшук проводився всупереч вимогам національного законодавства.
46. Суд також зазначає, що, хоча національні органи визнали обшук незаконним і притягли працівників міліції до дисциплінарної
відповідальності, вони не запропонували заявниці жодного відшкодування. Однак вбачається, що обшук проводився в присутності
заявниці і гостей, запрошених на святкування дня народження сина
заявників.
47. Беручи до уваги ці конкретні обставини, Суд вважає, що втрата заявницею статусу жертви вирішальною мірою залежала від відшкодування, якого заявниця безуспішно вимагала. Тому Суд вважає,
що, оскільки заявниці не було присуджено відшкодування шкоди, вона може й далі вважати себе жертвою порушення статті 8 Конвенції.
48. Суд також визнає, що, оскільки зазначене втручання суперечило національному законодавству, як це встановили національні
органи, таке втручання не відповідало вимозі законності, передбаченій статтею 8 Конвенції. З цього випливає, що мало місце порушення цього положення.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
49. Заявниця скаржилася за статтею 6 Конвенції, що розгляд національними судами її позову про відшкодування шкоди, завданої
внаслідок незаконного обшуку, був несправедливим.
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50. Суд зазначає, що позов заявниці було залишено без задоволення на тій підставі, що згідно з національним законом вона не мала
права на відшкодування за незаконний обшук в її квартирі. Зважаючи
на те, що ця скарга вказує на існування законодавчої прогалини, Суд
вирішив розглянути її з точки зору статті 13 Конвенції (див., mutatis
mutandis, рішення у справі «З. та інші проти Сполученого Королівства»
(Z andOthers v. the United Kingdom) [ВП], заява № 29392/95, пп. 102–103,
ECHR 2001-V, згадане вище рішення від 2 листопада 2006 року у справі
«Волохи проти України»(Volokhy v. Ukraine), заява № 23543/02, пп. 55–
61, і рішення у справі «Ілля Стефанов проти Болгарії» (Iliya Stefanov v.
Bulgaria), заява № 65755/01, пп. 57–60, від 22 травня 2008 року).
51. Стаття 13 Конвенції передбачає:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».
А. Прийнятність

52. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути
визнана прийнятною.
В. Суть

53. Уряд наполягав на тому, що заявниця мала у своєму розпорядженні ефективний засіб юридичного захисту. Уряд повторив
свої доводи, висунуті ним щодо скарги за статтею 8 Конвенції, що
заявниця могла подати цивільний позов з посиланням виключно на
положення Цивільного кодексу України. Заявниця з цими твердженнями не погодилася.
54. Суд звертається до своїх висновків у пунктах 34 і 35 вище
і зазначає, що заявниці не потрібно було подавати ще один цивільний позов, обґрунтовуючи його виключно положеннями Цивільного
кодексу, оскільки вона вже посилалася на ці правові норми у своєму першому позові. Суд також зазначає, що, розглянувши її позов,
національні суди дійшли висновку, що шкода, завдана незаконними
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процесуальними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, могла бути відшкодована лише у випадках, передбачених Законом про відшкодування шкоди, який вони вважали
lexspecialis по відношенню до Цивільного кодексу. Національні суди
також постановили, що заявниця не може вимагати відшкодування
за Законом про відшкодування шкоди, оскільки вона не була безпосередньо залучена до відповідної кримінальної справи.
55. Отже, позиція національних судів свідчить про те, що будьякий цивільний позов заявниці — з посиланням на положення
Цивільного кодексу України або Закону про відшкодування шкоди,
чи на положення Кодексу в поєднанні з положеннями Закону — був
би відхилений. Суд зазначає, що внаслідок такого обмежувального
тлумачення національного закону захист прав заявниці на національному рівні не було забезпечено повною мірою.
56. Суд також зазначає, що Уряд не вказав жодного іншого засобу
захисту, за допомогою якого заявниця могла б отримати відшкодування шкоди, завданої порушенням її права за статтею 8 Конвенції.
57. Зважаючи на ці обставини, Суд доходить висновку, що у цій
справі мало місце порушення статті 13 Конвенції.
ІІІ. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
58. Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 Конвенції, що
національні суди надто довго розглядали їхні цивільні позови. Заявник також скаржився за цим самим положенням Конвенції, що
розгляд його позову національними судами був несправедливим.
59. Розглянувши ці скарги з урахуванням усіх наявних у нього
матеріалів та настільки, наскільки оскаржувані питання належать
до його компетенції, Суд визнає, що вони не свідчать про наявність
будь-яких ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією.
60. Отже відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
61. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
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передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

62. Заявники не подали вимог щодо справедливої сатисфакції.
Тому Суд вважає, що немає необхідності присуджувати їм будь-яке
відшкодування.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги заявника неприйнятними.
2. Приєднує питання статусу жертви заявниці до розгляду заяви
по суті.
3. Оголошує прийнятними скарги заявниці щодо обшуку в її будинку (стаття 8 Конвенції) та відсутності ефективних засобів захисту для отримання відшкодування у зв’язку з цим (стаття 13 Конвенції), а решту скарг у її заяві — неприйнятними.
4. Постановляє, що мало місце порушення статті 8 Конвенції щодо заявниці та що вона досі може стверджувати, що є жертвою цього
порушення.
5. Постановляє, що мало місце порушення статті 13 Конвенції
щодо заявниці.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 30 вересня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «КРИВІЦЬКА ТА КРИВІЦЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 30856/03)
Рішення
Страсбург
2 грудня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
2 березня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Кривіцька та Кривіцький проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
пані Р. Ягер,
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п. К. Юнґвірт,
п. М. Віллігер,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 9 листопада 2010 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу порушено за заявою (№ 30856/03), поданою проти України до Суду 3 серпня 2003 року громадянами України пані
Ганною Семенівною Кривіцькою (далі — заявниця) та паном Яном
Федоровичем Кривіцьким (далі — заявник) відповідно до статті 34
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі —
Конвенція).
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев.
3. Заявники стверджували, зокрема, що їхнє «право на житло»
було порушено у зв’язку із визнанням недійсною їхньої прописки
та подальшим виселенням, а також що, розглядаючи справу, національні суди належним чином не проаналізували їхні основні
доводи.
4. 31 березня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив направити
цю заяву Уряду.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявники, мати і син, народились у 1945 та 1975 роках відповідно та проживають у м. Києві.
6. 16 липня 1992 року Є. Б., 1908 року народження, прописала заявницю до своєї квартири як постійну мешканку, в березні 1993 року
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склала заповіт та заповіла квартиру заявниці. Натомість заявниця
мала піклуватися про Є. Б. 5 січня 1993 року заявника, тоді неповнолітнього, як члена сім’ї своєї матері також було прописано до квартири Є. Б. як постійного мешканця. Заявники переїхали до квартири,
дбали про її утримання, робили певні ремонтні роботи.
7. 23 серпня 1994 року Київською міською державною адміністрацією було обіцяно забезпечити заявників новою квартирою в зв’язку
з рішенням про знесення будинку, співвласницею якого була Є. Б.
Однак це рішення виконано не було.
8. У 1995 та 1996 роках дружину заявника та двох її дітей від попередніх зв’язків, 1988 та 1989 років народження, також було прописано як постійних мешканців у цій же квартирі. Пізніше заявник
усиновив цих дітей (у 1996 р.) та розлучився з їх матір’ю (у 1998 р.).
9. 18 грудня 1998 року Є. Б. померла.
10. Після її смерті заявниця дізналась, що у 1996 та 1998 роках
Є. Б. склала ще два заповіти та заповіла ту саму квартиру іншим особам. 12 березня 1999 року заявниця звернулась до суду з позовом про
визнання цих двох заповітів недійсними. Заявниця стверджувала,
що з 1995 року Є. Б. перебувала у важкому стресовому стані внаслідок
її участі у судовому розгляді спору із співвласницею будинку Г. Д., що
призвело до погіршення її психічного здоров’я та здатності приймати рішення.
11. 26 лютого 2001 року комісія експертів здійснила оцінку
психічного здоров’я Є. Б. та встановила, що в березні 1993 року, грудні
1995 року та жовтні 1998 року Є. Б. страждала на органічні психічні
розлади з помірно вираженим інтелектуально-мнестичним зниженням та параноїдним синдромом. У результаті, в ці періоди вона була
неспроможна «розуміти значення своїх дій і керувати ними».
12. На підставі цих висновків 3 квітня 2001 року прокурор Ленінградського району м. Києва, діючи в інтересах держави, приєднався
до провадження у справі заявниці з вимогою визнання недійсними
всіх заповітів Є. Б., включаючи заповіт, складений у 1993 році на користь заявниці.
13. 8 червня 2001 року Ленінградський районний суд м. Києва
задовольнив вимогу прокурора. Апеляційні скарги сторін на це рішення були повернуті як такі, що не відповідали процесуальним вимогам, і рішення набрало законної сили.
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14. 29 квітня 2002 року Державна податкова інспекція Святошинського району м. Києва зареєструвала право держави на квартиру Є. Б. як на майно померлої особи, у якої немає спадкоємців ні за
законом, ні за заповітом.
15. 28 травня 2002 року Державна податкова інспекція звернулась до суду із позовом до заявників про визнання їхньої прописки недійсною, оскільки вона не мала законної підстави з огляду на
психічний розлад у колишньої власниці квартири в той час, коли вона надавала дозвіл на прописку. В подальшому Державна податкова
інспекція вимагала виселення заявників, заявляючи, що їхнє проживання у квартирі перешкоджає органам державної влади продати
квартиру за найвищою можливою ціною.
16. Заявник подав зустрічний позов про визнання його законним наймачем квартири. Він, зокрема, стверджував, що він і його
матір займали цю квартиру значний проміжок часу добросовісно та
на законних підставах, несли витрати з утримання та ремонту. Крім
того, родина не мала іншого житла, а їхнє виселення загрожує інтересам виховання двох неповнолітніх дітей, які залишились на утриманні заявника після того, як їхня матір залишила сім’ю.
17. Згодом Служба у справах неповнолітніх Святошинської
районної у м. Києві державної адміністрації була залучена до справи
та просила суд врахувати інтереси двох неповнолітніх дітей у збереженні права наймати це помешкання.
18. Під час судового засідання 15 липня 2002 року Святошинський районний суд м. Києва доручив Ц., одному з експертів, який
в лютому 2001 року проводив посмертну експертизу психічного здоров’я Є. Б., дослідити, чи могла остання 16 липня 1992 року,
коли надавала дозвіл на проживання заявниці в квартирі, розуміти значення своїх дій або керувати ними. Цього ж дня Ц. дійшов
висновку, що з огляду на результати посмертної судово-психіатричної експертизи стану здоров’я Є. Б. в 1993 році дійсним є те, що
в день, про який йшлося, вона не могла розуміти значення своїх дій
та керувати ними.
19. Того ж дня суд ухвалив рішення, яким було задоволено вимоги Державної податкової інспекції у Святошинському районі м. Києва. Відповідна частина цього рішення містить таке:
«Суд, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, вважає за необхідне задовольнити частково почат-
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ково заявлені вимоги ... і відмовити у зустрічному позові, керуючись
наступним:
16 липня 1992 року та 5 січня 1993 року відповідно Є. Б., яка не могла розуміти значення своїх дій та керувати ними, дала дозвіл на
прописку Кривіцької Ганни Семенівни та Кривіцького Яна Федоровича в належній їй частині домоволодіння..., уклавши тим самим
договір найму.
16 грудня 1998 року вона померла і належні їй 2/400 частини домоволодіння ... перейшли у власність держави в особі Державної податкової інспекції у Святошинському районі м. Києва, яка 28 травня
2002 року звернулась за захистом прав власника, що не можуть порушуватись Кривіцьким Я. Ф. та Кривіцькою Г. С., які займали домоволодіння, в силу викладеного, самовільно і підлягають виселенню
без надання їм іншого житла.
В силу викладеного, не можуть бути задоволені вимоги Кривіцького Я. Ф. про визнання права користування домоволодінням. <...>
Враховуючи наведене та керуючись статтями 55 та 555 Цивільного
кодексу України, статтями 4 та 48 Закону України «Про власність»,
статтями 116 та 191 Житлового кодексу України, статтями 15, 30, 62,
75 та 203 Цивільного процесуального кодексу України, суд
ВИРІШИВ:
Початково заявлені вимоги задовольнити. <...>»
20. Заявники оскаржили це рішення. Вони стверджували, зокрема,
що оцінка психічного здоров’я Є. Б. була неналежною та поверховою, що в момент укладення їхнього договору найму вони діяли
добросовісно та у відповідності до закону і що за обставин їхньої справи вони не могли передбачити, що до них буде застосовано
ретроспективно законодавчі положення щодо самоправного зайняття приміщення. Вони також стверджували, що їхнє виселення
зробить їх безпритульними та порушить їхнє конституційне право
на повагу до житла. Крім того, виселення заявника поставить під
загрозу права двох неповнолітніх дітей, які залишились виключно
на його утриманні.

21. 13 серпня 2002 року Служба у справах неповнолітніх повідомила апеляційний суд м. Києва, що діти фактично проживають
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у квартирі та знаходяться на утриманні заявника з тих пір, як їхня
матір поїхала працювати до Росії.
22. 16 жовтня 2002 року апеляційний суд м. Києва відмовив
у задоволенні апеляційної скарги заявників, підтвердивши обґрунтування суду першої інстанції. Апеляційний суд м. Києва також зазначив, що згідно з довідкою адресного бюро діти та їхня матір не
були зареєстровані в квартирі як мешканці. Рішення суду набрало
законної сили.
23. Заявники подали касаційну скаргу, стверджуючи, в доповнення до їхніх попередніх доводів, що суди необґрунтовано відмовили
у врахуванні їхніх доказів про проживання у квартирі дітей. 8 травня
2003 року Верховний Суд України відмовив у задоволенні касаційної
скарги заявників, встановивши, що суди нижчих інстанцій дали належну оцінку доказам і правильно застосували законодавство.
24. 12 листопада 2002 року Ж., державний виконавець, який здійснював виконання рішення, подав заяву до Святошинського районного суду м. Києва про роз’яснення рішення від 15 липня 2002 року
в зв’язку із встановленням факту проживання дітей в квартирі.
25. 14 листопада 2002 року голова Святошинського районного
суду м. Києва направив лист начальникам Київського міського управління юстиції та Святошинського районного управління юстиції м. Києва, стверджуючи, що направленням заяви про надання
роз’яснення і без того чіткого рішення суду Ж. умисно затягував
його виконання, тим самим грубо порушуючи інтереси держави.
Він також просив адресатів запобігти поданню подібних заяв у майбутньому.
26. У невстановлену дату заявники звернулися з вимогою замінити їхнє виселення грошовою компенсацією.
27. 28 грудня 2002 року суд першої інстанції відхилив заяву державного виконавця та вимогу заявників.
28. Тим часом, 5 грудня 2002 року заявників було виселено. Заявники стверджували, що вони були змушені просити різних родичів і друзів про надання їм притулку та що вони не мали постійного
місця проживання після їхнього виселення. У 2006 році заявник купив будинок.
29. Заявники неодноразово звертались до Державної податкової інспекції з проханням проінформувати їх, коли квартира буде
виставлятись на продаж, оскільки вони мали бажання спробува-
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ти її придбати, та отримували відповіді, що вони матимуть таку
можливість лише, якщо всі співвласники будинку відмовляться від
їхнього права привілейованої купівлі. Згодом заявників було повідомлено, що в квітні 2003 року квартиру було продано співвласниці
будинку Г. Д.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Цивільний кодекс України 1963 року
(втратив чинність з січня 2004 року)

30. У відповідних положеннях Цивільного кодексу зазначено:
Стаття 55. Недійсність угоди, укладеної громадянином,
нездатним розуміти значення своїх дій
«Угода, укладена громадянином, який хоч і є дієздатним, в момент
укладення не міг розуміти значення своїх дій або керувати ними,
може бути визнана судом недійсною. <...>»

Стаття 555. Перехід спадщини до держави
«Спадкове майно за правом спадкоємства переходить до держави:
<...>
2) якщо у спадкодавця немає спадкоємців ні за законом, ні за заповітом; <...>».
B. Житловий кодекс України

31. У відповідних положеннях Житлового кодексу зазначено:
Стаття 116. Виселення без надання громадянам іншого жилого приміщення
«<...> Осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення, виселяють
без надання їм іншого жилого приміщення».

Стаття 191. Порядок вирішення житлових спорів
(до внесення змін 15 травня 2003 року)
«Житлові спори вирішуються відповідно до закону ..., судом, арбітражем, третейським і товариським судами, а також іншими уповноваженими на те органами».
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C. Закон України від 1 лютого 1991 року
№ 697-XII «Про власність»
(втратив чинність 27 квітня 2007 року)

32. У відповідних положеннях Закону «Про власність» зазначено:
Стаття 4. Здійснення права власності
«1. Власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається
належним йому майном.
2. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не
суперечать закону. <...>»

Стаття 48. Загальні положення [щодо захисту права власності]
«1. Україна законодавчо забезпечує громадянам, організаціям та іншим власникам рівні умови захисту права власності.
2. Власник може вимагати усунення будь-яких порушень його права,
хоч би ці порушення і не були поєднані з позбавленням володіння,
і відшкодування завданих цим збитків. <...>»

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
33. Заявники скаржились на порушення їхнього «права на житло»
у зв’язку з визнанням недійсною їхньої прописки та виселенням. Вони
посилались на статтю 8 Конвенції, яка передбачає таке:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього
права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із
законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я
чи моралі або для захисту прав і свобод інших».
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A. Прийнятність

34. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності цієї скарги.
35. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Відповідно скарга має
бути визнана прийнятною.
B. Суть

1. Доводи сторін
36. Заявники зазначили, що квартира Є. Б. була їхнім єдиним
житлом і до виселення вони законно займали її близько десяти років.
Ретроспективне визнання недійсною їхньої прописки, а також їхнє
виселення становили серйозне, незаконне та неспіврозмірне втручання у їхні права, гарантовані статтею 8 Конвенції. Зокрема, укладаючи договір найму та реєструючи його в компетентних органах
державної влади, вони не могли передбачити, що через десять років
їх буде визнано «особами, що самоправно зайняли жиле приміщення». На їхню думку, при наданні дозволу на наймання житла власниця квартири не мала психічних розладів, і компетентні державні
органи в той час належним чином зареєстрували найм, не ставлячи під сумнів цей факт. Крім того, в 1995–1996 роках, коли власниця діяла у власних інтересах під час розгляду спору в суді та була
присутня в судових засіданнях, суди ніколи не піддавали сумніву її
дієздатність.
37. Заявники також зазначали, що при розгляді їх справи про виселення суди не дотримали балансу між їх інтересами у збереженні квартири та інтересами держави у звільненні приміщення. Суди
відмовились врахувати їхні доводи про те, що вони протягом тривалого часу були добросовісними наймачами, несли витрати на ремонт
і утримання квартири та здійснювали інші обов’язкові платежі, що
другий заявник мав двох неповнолітніх дітей, які перебували на його
утриманні, а у випадку їхнього виселення вся родина фактично стала б безпритульною. Вони зазначили, що в 2006 році другий заявник
зрештою купив інший будинок у м. Києві. Однак, на думку заявників,
це не змінило того факту, що їх виселення у 2002 році з їхнього єдиного житла було незаконним і неспіврозмірним.
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38. Уряд зазначив, що у цій справі не було порушення прав заявників, гарантованих статтею 8 Конвенції. Зокрема, рішення про
визнання недійсною їхньої прописки та їхнє виселення було прийнято в результаті змагального провадження, в якому всім сторонам
було надано в рівній мірі можливість представити свої доводи. Суди
здійснили оцінку доказів належним чином, всебічно обґрунтували
свої рішення та діяли відповідно до застосовного у справі законодав
ства. Оскільки було встановлено, що заявники займали помешкання
без будь-якої законної підстави, визнання прописки недійсною та їх
подальше виселення переслідувало законну мету захисту інтересів
власника та не можуть вважатись такими, що порушили їхні права,
передбачені Конвенцією.
39. Крім того, заявники фактично не залишились безпритульними. Вони могли повернутися до двокімнатної квартири, в якій вони
були прописані до того, як переїхали до житла Є. Б. На той час в квартирі проживала доросла дочка заявниці. Крім того, згідно з довідкою
Бюро технічної інвентаризації, виданою у 2009 році, заявник був також зареєстрований як власник будинку в м. Києві.

2. Оцінка суду
a) Загальні принципи
40. Згідно з Конвенцією поняття «житло» не обмежується приміщенням, яке законно займано або створено. Чи є конкретне місце проживання «житлом», яке підлягає захисту на підставі пункту
1 статті 8 Конвенції, залежить від фактичних обставин, а саме — від
наявності достатніх та триваючих зв’язків із конкретним місцем
(див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Прокопович
проти Росії» (Prokopovich v. Russia), заява № 58255/00, п. 36, ECHR
2004-XI (витяги)).
41. Втрата житла є найбільш крайньою формою втручання у право на повагу до житла (див., серед багатьох інших джерел, рішення від 13 травня 2008 р. у справі «МакКенн проти Сполученого Коро
лівства» (McCann v. the United Kingdom), заява № 19009/04, п. 50).
42. Втручання держави є порушенням статті 8 Конвенції, якщо
воно не переслідує законну мету, одну чи декілька, що перелічені
у пункті 2 статті 8, не здійснюється «згідно із законом» та не може
розглядатись як «необхідне в демократичному суспільстві» (див.
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рішення від 18 грудня 2008 р. у справі «Савіни проти України» (Saviny
v. Ukraine), заява № 39948/06, п. 47).
43. Вислів «згідно із законом» не просто вимагає, щоб оскаржуваний захід мав підставу в національному законодавстві, але також
звертається до якості такого закону. Зокрема, положення закону
мають бути достатньо чіткими у своїх термінах, а також закон має
передбачати засоби юридичного захисту проти свавільного застосування (див., серед багатьох інших джерел, рішення від 12 червня
2008 р. у справі «Власов проти Росії» (Vlasov v. Russia), заява № 78146/01,
п. 125). Функція роз’яснення та тлумачення положень національного
закону належить насамперед національним судам (див., наприклад,
рішення у справі «Озтюрк проти Туреччини» (Ozturk v. Turkey) [ВП],
заява № 22479/93, п. 55, ECHR 1999-VI). Хоча Суд не може замінити
своїм рішенням рішення національних судів та його повноваження
щодо перевірки дотримання національного законодавства обмежені (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Слівенко
проти Латвії» (Slivenko v. Latvia) [ВП], заява № 48321/99, п. 105, ECHR
2003-X; та рішення від 22 жовтня 2009 р. у справі «Пауліч проти Хорватії» (Paulia v. Croatia), заява № 3572/06, п. 39), його функцією є перевірка обґрунтування національних судів з точки зору Конвенції
(див. рішення у справі «Слівенко проти Латвії», зазначене вище). Щоб
захистити особу від свавілля, недостатньо забезпечити формальну
можливість мати змагальне провадження для оскарження застосування положення закону в її справі. Якщо ухвалене в результаті судове рішення не містить обґрунтування або доказової бази, виникле
втручання у гарантоване Конвенцією право може стати непередбачуваним та, як наслідок, не відповідати вимозі законності (див.,
mutatis mutandis, рішення у справі «Лупса проти Румунії» (Lupsa v.
Romania), заява № 10337/04, пункти 41–42, ECHR 2006-VII; та рішення
від 24 квітня 2008 р. у справі «C. G. та інші проти Болгарії» (C. G. and
Others v. Bulgaria), заява № 1365/07, пункти 42, 46 та 49–50).
44. Крім того, втручання у право заявника на повагу до його
житла має бути не лише законним, але й «необхідним у демократичному суспільстві». Інакше кажучи, воно має відповідати «нагальній
суспільній необхідності», зокрема бути співрозмірним із переслідуваною законною метою (див. рішення у справі «Зехентнер проти
Австрії» (Zehentner v. Austria), заява № 20082/02, п. 56, ECHR 2009-...).
Концепція «житла» має першочергове значення для особистості
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людини, самовизначення, фізичної та моральної цілісності, підтримки взаємовідносин з іншими, усталеного та безпечного місця
в суспільстві (див. рішення від 27 травня 2004 р. у справі «Коннорс
проти Сполученого Королівства» (Connors v. the United Kingdom), заява
№ 66746/01, п. 82). Враховуючи, що виселення є серйозним втручанням у право особи на повагу до її житла, Суд надає особливої ваги
процесуальним гарантіям, наданим особі в процесі прийняття рішення (див. рішення у справі «Зехентнер проти Австрії», зазначене
вище, п. 60). Зокрема, навіть якщо законне право на зайняття приміщення припинено, особа вправі мати можливість, щоб співрозмірність заходу була визначена незалежним судом у світлі відповідних
принципів статті 8 Конвенції (див., серед багатьох інших джерел,
рішення від 9 жовтня 2007 р. у справі «Станкова проти Словаччини»
(Stankova v. Slovakia), заява № 7205/02, пункти 60–63; зазначене вище рішення в справі «МакКенн проти Сполученого Королівства», п. 50;
рішення від 15 січня 2009 р. у справі «Косіч проти Хорватії» (Aosia
v. Croatia), заява № 28261/06, пункти 21–23; та рішення від 22 жовт
ня 2009 р. у справі «Пауліч проти Хорватії» (Paulia v. Croatia), заява
№ 3572/06, пункти 42–45). Відсутність обґрунтування в судовому
рішенні підстав застосування законодавства, навіть якщо формальні вимоги було дотримано, може серед інших факторів братися до
уваги при вирішенні питання, чи встановлено справедливий баланс
заходом, що оскаржується (див., mutatis mutandis, рішення у справі
«Беєлер проти Італії» (Beyeler v. Italy) [ВП], заява № 33202/96, п. 110,
ECHR 2000-I).
b) Застосування цих принципів у цій справі
45. Cуд зазначає, що заявники у цій справі уклали договір найму спірної квартири в 1992 та 1993 роках відповідно. Урядом не було
зазначено, що до виселення в 2002 році вони проживали в іншому
місці. Отже, Суд вважає встановленим, що визнання договору найму
недійсним і подальше виселення становить втручання у їхні права,
що гарантуються статтею 8 Конвенції.
46. За твердженням Уряду, це втручання переслідувало законну
мету захистити інтереси власника. Оскільки власником була сама
держава, виселення захищало її інтереси та не може підпадати під
виняток, передбачений пунктом 2 статті 8 Конвенції щодо захисту
прав і свобод інших осіб. Оскільки державні органи вимагали звіль-
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нення квартири з метою отримання доходу, Суд може погодитись,
що виселення розглядалось як покращення економічного добробуту
держави. Таким чином, було задоволено вимогу щодо «законної мети» згідно з пунктом 2 статті 8 Конвенції.
47. Суд також зазначає, що, як стверджував Уряд, рішення визнати недійсним договір найму заявників і виселити їх було ухвалено
компетентним судом у результаті змагального провадження та мало чіткі підстави, передбачені положеннями національного законодавства (див. пункти 19, 30–32, зазначені вище).
48. У той же час, оцінюючи доводи заявників, що застосування
цих положень у їхній справі було непередбачуваним, Суд зазначає, що
їх договір найму було ретроспективно визнано недійсним, як такий,
що не мав законних підстав від самого початку, після його десятирічної офіційної реєстрації компетентними органами. Підставою для
цього було встановлення того, що власниця квартири, яка ніколи не
була офіційно визнана недієздатною та, як видається, мала самостійний спосіб життя, «не могла розуміти значення своїх дій та контролювати їх» у конкретну дату 1992 року, коли давала дозвіл на проживання заявниці у своїй квартирі. Суд вважає, що такий висновок потребує
вагомої доказової бази, беручи до уваги, зокрема, те, що його зробили
після смерті власниці квартири на прохання третьої сторони (держави) через 10 років від дати, про яку йдеться. Між тим, в обґрунтуванні
суди покладалися виключно на висновок одного експерта, для формулювання якого, як видається, пішло щонайбільше кілька годин
і вивчення одного джерела доказів, а саме висновку психіатричної експертизи, проведеної у 2001 році, щодо стану Є. Б. у березні 1993 року
(пізнішої дати). Із цього випливає, що за обставин цієї справи така доказова база призвела до гіпотетичної оцінки фактів і, в значній мірі,
завадила передбачуваності застосування законодавчих норм щодо
виселення мешканців, які самоправно зайняли жиле приміщення.
49. У будь-якому разі Суд вважає, що доводи заявників щодо
якості відповідного законодавства, як його розтлумачили суди, стосуються та невіддільні від питання, чи було втручання в їхнє право
на житло необхідним у демократичному суспільстві та, відповідно,
пропорційним.
50. У зв’язку з цим Суд зазначає, що судам необхідно було встановити баланс між інтересами родини заявників із двома неповнолітніми дітьми, які тривалий час були наймачами квартири,
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та фінансовими інтересами держави в одержанні максимального доходу від продажу квартири, набутої як майно померлої особи, у якої
немає спадкоємців ні за законом, ні за заповітом. У ході судового
провадження заявники надали низку доводів, стверджуючи, що їхнє виселення становитиме для них надмірний тягар. Зокрема, вони
стверджували, що вони добросовісно уклали договір найму та вважались законними наймачами протягом значного часу, сплачуючи
витрати на утримання, ремонт майна та інші обов’язкові платежі. Судові рішення не містили жодної реакції на ці доводи, суди обмежились вирішенням питання, чи було проживання заявників у квартирі
сумісним із положеннями законодавства. Крім того, на жодній стадії
провадження (в тому числі стадії виконавчого провадження) суди не
розглянули доводи заявників про те, що внаслідок виселення вони
та двоє їхніх неповнолітніх дітей залишаться безпритульними. З матеріалів справи неясно, в якій мірі заявники постраждали від їхнього
виселення та чи переселились вони без ускладнень. Вбачається, що
заявник зміг набути нове постійне житло через чотири роки після
подій, що стали підставою для заяви. Однак, навіть припускаючи,
як стверджував Уряд, що заявники могли переселитись своєчасно
та без непомірних витрат, їхні відповідні можливості ніколи не були
предметом судового розгляду.
51. Загалом, з огляду на ненадання державними органами належного обґрунтування для відхилення доводів заявників щодо
застосовності до їхньої справи законодавства відносно виселення
мешканців, які самоправно зайняли приміщення, та відсутності
оцінки співрозмірності їхнього виселення, Суд вважає, що заявників було позбавлено адекватних процесуальних гарантій у процесі
прийняття рішення щодо їхнього права на житло.
52. Отже, у цій справі мало місце порушення статті 8 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
53. Заявники також скаржилися на те, що суди не проаналізували їхні основні доводи, зокрема про те, що вони офіційно визнавались мешканцями квартири близько десяти років та що виселення
серйозно вплинуло б на їхнє приватне та сімейне життя так само, як
і на інтереси двох дітей. Вони посилалися на пункт 1 статті 6 Конвенції, який у відповідній частині передбачає таке:
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«Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного
характеру...»

54. Уряд не погодився з цими аргументами.
55. Суд зазначає, що ця скарга пов’язана зі скаргою заявників
про порушення статті 8 Конвенції, тому також має бути оголошена
прийнятною.
56. Суд нагадує, що, незважаючи на різний характер захищених статтями 6 і 8 Конвенції інтересів, що може вимагати окремого
розгляду скарг, поданих за цими положеннями, у цій справі відсутність поваги до житла є основою скарги. Враховуючи те, що стало
підставою порушення статті 8 Конвенції (див. пункти 49–51 вище),
Суд вважає, що немає необхідності окремо розглядати ті ж факти
за статтею 6 Конвенції (див. рішення від 7 грудня 2006 р. у справі
«Хант проти України» (Hunt v. Ukraine), заява № 31111/04, п. 66; та від
18 грудня 2008 р. у справі «Савіни проти України» (Saviny v. Ukraine),
заява № 39948/06, п. 70).
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1
ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ
57. Заявники також скаржилися на підставі статті 1 Першого
протоколу до Конвенції на те, що внаслідок виселення вони були
позбавлені результатів ремонту помешкання, зробленого ними під
час проживання.
58. Суд зазначає, що заявники ніколи про це не скаржились на
національному рівні, тому вони не вичерпали всіх засобів юридичного захисту щодо цієї скарги.
59. Отже, ця скарга має бути відхилена відповідно до пунктів 1
і 4 статті 35 Конвенції як неприйнятна.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
60. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
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передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода

61. Кожен із заявників вимагав по 90 000 євро відшкодування
моральної шкоди.
62. Уряд заявив, що ця вимога є надмірною та необґрунто
ваною.
63. Суд зазначає, що заявники мали зазнати певної моральної
шкоди у зв’язку з встановленим порушенням, яка не може бути належно відшкодована лише самим визнанням такого порушення.
Здійснюючи оцінку на засадах справедливості та з огляду на характер встановленого у цій справі порушення, Суд за цією вимогою присуджує кожному заявнику по 6000 євро.
B. Судові витрати

64. Заявники не заявляли жодної вимоги щодо цих витрат, тому
Суд нічого не присуджує.
C. Пеня

65. Суд вважає за доцільне призначити пеню виходячи з розміру
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги за статтею 8 і пунктом 1 статті 6 Конвенції
прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що в цій справі було порушення статті 8 Конвенції.
3. Постановляє, що немає необхідності вирішувати, чи було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
4. Постановляє, що:
a) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним
відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має сплатити кожному заявнику 6000 (шість тисяч) євро
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відшкодування моральної шкоди, враховуючи будь-який податок, який може бути стягнуто; ці суми мають бути конвертовані у національну валюту держави-відповідача за курсом
на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного
розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсоткових пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатис
факції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 2 грудня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

П. Лоренцен
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «РАТУШНА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 17318/06)
Рішення
Страсбург
2 грудня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
2 березня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Ратушна проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
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п. Р. Марусте,
п. М. Віллігер,
пані І. Берро-Лефевр,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 9 листопада 2010 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПроцедурА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 17318/06), яку 12 квітня 2006 року подала до Суду проти України відповідно до статті 34
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі —
Конвенція) громадянка України пані Мотрона Петрівна Ратушна
(далі — заявниця).
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев.
3. Заявниця скаржилась, зокрема, що обшук її житла працівниками міліції порушив її право на повагу до житла, гарантоване
статтею 8 Конвенції, і що вона не мала у своєму розпорядженні ефективних засобів юридичного захисту стосовно цього, що суперечить
статті 13 Конвенції.
4. 11 березня 2009 року Суд вирішив направити заяву Уряду.
Також було вирішено одночасно розглядати питання щодо прийнятності та суті заяви (пункт 1 статті 29 Конвенції). Відповідно до
правила 41 Регламенту Суду було вирішено розглянути справу в першочерговому порядку.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявниця народилась у 1922 році та проживає по вулиці В.,
буд. 4а, с. Нова Ободівка. З 2004 до 2007 року вона мала деякі про-
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блеми зі здоров’ям, страждаючи, зокрема, від наслідків інсульту,
пневмонії та атеросклерозу.
A. Обшук житла заявниці та пов’язані з ним події

6. 6 березня 2002 року оперуповноважений Тростянецького РВ
УМВС України у Вінницькій області подав начальнику відділу наступний рапорт:
«...В ході проведення оперативно-розшукових заходів була отримана інформація, що [раніше] викрадені речі з [магазину села Нова Ободівка] ... знаходяться [в пана Р., сина заявниці] на вул. В., 14,
с. Нова Ободівка. Також надійшла інформація, що вищевказана особа зберігає малокаліберний пістолет та макову соломку.
Прошу Вас вирішити питання про взяття санкції на проведення обшуку в домогосподарстві [пана Р.].»

7. 12 березня 2002 року Тростянецький районний суд Вінницької
області (далі — Тростянецький суд) виніс постанову, в якій зазначалось таке:
«Слідчий ... просить суд винести постанову про проведення обшуку в домогосподарстві [пана Р.], в якого можуть зберігатись викрадені речі.
Вислухавши слідчого, вивчивши справу, суд вважає, що є всі підстави
для задоволення подання.
В ніч з 20.02.2002 року на 21.02.2002 року в с. Нова Ободівка ... із
приватного [магазину] ... була вчинена крадіжка продуктів харчування, алкогольних напоїв та тютюнових виробів на загальну суму
1198 грн 94 коп.
6 березня 2002 року [оперуповноважений] Тростянецького РВ УМВС
України повідомив слідчий відділ, що в домогосподарстві [пана Р.]
можуть зберігатись викрадені речі, а також нарізна вогнепальна
зброя та наркотичні засоби.
Із пояснень слідчого і матеріалів справи вбачається, що є всі підстави вважати, що в домогосподарстві [пана Р.] можуть зберігатись викрадені речі.
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Керуючись статтею 77 Кримінально-процесуального кодексу України, суд:
— задовольняє подання
— дозволяє проведення обшуку в домогосподарстві [пана Р.], який
проживає в с. Нова Ободівка ... по вулиці В., 14.
Постанова оскарженню не підлягає.»

8. 15 березня 2002 року, після того як син заявниці, пан Р., прибув
до помешкання заявниці по вул. В., буд. 4а, шість працівників органів
внутрішніх справ увійшли у двір. Пред’явивши постанову про проведення обшуку, вони провели обшук житла та домогосподарства в присутності заявниці, пана Р. та двох понятих. Відповідно до протоколу
обшуку від тієї ж дати, обшук проводився за адресою: вул. В., буд. 8;
у результаті обшуку у вітальні в шафі було знайдено газовий пістолет,
на горищі над кухнею — пакет патронів та у дворі на підлозі між сараєм та ямою з буряковими очистками — пакет з коноплею. Протокол
обшуку містив зауваження пана Р. щодо незаконності обшуку житла його матері та проведення його, незважаючи на її заперечення.
Він також стверджував, що патрони та наркотичні засоби були йому
підкинуті працівниками міліції або їх водієм під час обшуку.
9. Того ж дня працівники міліції провели допит заявниці, яка
стверджувала, що її син добровільно здав газовий пістолет, а патрони та
наркотичні засоби були явно підкинуті працівниками міліції, дії яких
неможливо було простежити з огляду на численність залучених осіб.
10. 25 березня 2002 року слідчий виніс постанову про відмову
в порушенні кримінальної справи за фактом виявлення наркотичних засобів та патронів, оскільки вони були виявлені у місцях, непридатних для зберігання, та з огляду на неможливість довести вину
пана Р. Після додаткової перевірки, призначеної прокуратурою Вінницької області, 27 серпня 2004 року слідчий ще раз виніс постанову
про відмову в порушенні кримінальної справи з тих же підстав.
B. Юридичне та фактичне
місце проживання сина заявниці

11. З листопада 1998 року до січня 2003 року пан Р. був офіційно
зареєстрований в с. Нова Ободівка. Пізніше він переїхав в смт Тростянець, вул. К., буд. 51.
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12. 20 жовтня 2003 року за клопотанням пана Р. Тростянецька
селищна рада видала довідку, в якій зазначалось, що з 1985 року він
мав у приватній власності житловий будинок, гараж та земельну ділянку за вищевказаною адресою в смт Тростянець.
13. 30 серпня 2004 року Новоободівська сільська рада видала
подібні довідки «для [їх] пред’явлення по місцю вимоги», в яких зазначалось, що пан Р. не проживав та не мав жодного майна в цьому селі.
14. Відповідно до висновків перевірки за скаргою заявниці щодо
обшуку її житла (див. нижче пункт 22), фактичне проживання пана Р. разом із заявницею по вул. В., буд. 4а в с. Нова Ободівка було
підтверджене свідками, які проживають в цьому селі, наявністю там
його особистих речей та тим фактом, що він сплачував рахунки за
електроенергію, спожиту домогосподарством, про яке йдеться.
15. 1 серпня 2007 року четверо мешканців будинків №№ 47 та 49
по вул. К. в смт Тростянець надали письмові свідчення про те, що
з вересня 2001 року до жовтня 2002 року пан Р. був їхнім сусідом з будинку по вул. К., № 51. Вони зазначили, що пан Р. доглядав за тяжко
хворою пані Д., разом з якою він проживав і яка померла від раку
в жовтні 2002 року. Тростянецькою селищною радою було підтверджено достовірність вищезазначених свідчень.
16. Того ж дня Тростянецькою селищною радою пану Р. було видано довідку, в якій зазначалось, що з вересня 2001 року до жовтня
2002 року він постійно проживав у власному будинку за адресою:
вул. К., буд. 51, смт Тростянець.
17. Посилання в постанові про проведення обшуку та в протоколі
обшуку на будинки № 14 та № 8 по вул. В. в с. Нова Ободівка (див.
пункти вище 7 та 8) були неправильними. Як у подальшому було встановлено національними слідчими органами та судами, це сталось
в результаті технічної помилки (див. нижче пункти 22, 25 та 26).
C. Скарги щодо порушення кримінальної справи,
які подавались заявницею

18. У невизначену дату в березні чи травні 2002 року заявниця
подала до прокуратури Вінницької області та управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області скарги про те, що обшук її
житла був незаконним. Вона вимагала притягнути відповідних працівників міліції до кримінальної відповідальності.
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19. 24 травня 2002 року другий із вищезазначених органів державної влади надіслав заявниці лист, в якому визнавалось, що її
твердження дійсно частково підтвердились. У листі було зазначено,
що працівники міліції, відповідальні за порушення кримінальнопроцесуального законодавства, були притягнуті до дисциплінарної
відповідальності, а матеріали справи були направлені до прокуратури Тростянецького району Вінницької області (далі — Тростянецька
прокуратура) для порушення кримінальної справи.
20. З лютого 2003 року до травня 2006 року кримінальна справа
шість разів закривалась у зв’язку з відсутністю corpus delicti в діях працівників міліції та у подальшому знову порушувалась після того, як
відповідні постанови слідчих були скасовані органами прокуратури
або судами у зв’язку з неповнотою дізнання.
21. У невизначену дату (імовірно в 2005 році) матеріалам справи з невідомих причин було присвоєно гриф секретності. У зв’язку
з відповідним адміністративним позовом заявниці Тростянецький
суд визнав присвоєння матеріалам справи грифу секретності незаконним, зобов’язав зняти його та присудив заявниці 300 грн відшкодування моральної шкоди.
22. 12 березня 2007 року прокурором Вінницької області в сьомий раз було винесено постанову про закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю в діях працівників міліції складу злочину. Факт наявності розбіжностей в адресах, зазначених в постанові
про проведення обшуку (вул. В., буд. 14), протоколі обшуку (вул. В.,
буд. 8) та фактичною адресою будинку, де було проведено обшук
(вул. В., буд. 4а), був визнаний лише технічною помилкою: нумерацію будинків у селі було змінено незадовго до цього, і у будь-якому
випадку мешканці села знали один одного та вказали працівникам
міліції напрямок. Беручи до уваги той факт, що пан Р. мав прописку
в с. Нова Ободівка, зберігав там свій газовий пістолет та сплачував
рахунки за спожиту електроенергію, працівники міліції правильно вирішили, що місце його фактичного проживання було саме тут,
а не в смт Тростянець. Прокурор також взяв до уваги те, що існувала обґрунтована підозра щодо того, що речі, викрадені з місцевого
магазину, могли бути знайдені в домогосподарстві пана Р. У цьому
зв’язку він посилався на інформацію, отриману на початковому етапі розслідування, відповідно до якої автомобіль, схожий на автомобіль пана Р., бачили поблизу магазина в ніч, коли відбулась крадіжка.
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Крім того, пан Р. був безробітним та мав дружні стосунки з якимось
паном П., що мав судимість за вчинення крадіжок. Твердження заявниці про те, що наркотичні засоби та патрони були підкинуті працівниками міліції, не були підтверджені жодними доказами.
23. 10 травня 2007 року Ленінський районний суд м. Вінниці
(далі — Ленінський суд) скасував вищезазначену постанову та повернув справу на додаткове розслідування. Ленінський суд зазначив,
що залишається незрозумілим, чи дійсно було достатньо підстав
вважати, що вкрадені речі могли бути знайдені в будинку заявниці. Ленінський суд також вказав на те, що твердження сина заявниці
про те, що на час подій він проживав в смт Тростянець, де він доглядав за тяжко хворою людиною, не були перевірені.
24. 25 травня 2007 року апеляційний суд Вінницької області
(далі — апеляційний суд) скасував вищезазначену постанову за апеляційною скаргою прокурора та повернув справу на новий судовий
розгляд в суд першої інстанції.
25. 31 серпня 2007 року Ленінський суд відхилив скаргу заявниці,
встановивши, що обшук був належним чином призначений та проведений відповідно до кримінально-процесуального законодавства.
26. 22 листопада 2007 року апеляційний суд та 18 червня 2008 року Верховний Суд України відповідно залишили постанову суду першої інстанції без змін.
D. Цивільний позов про відшкодування шкоди

27. У червні 2002 року заявниця звернулась до Тростянецького
суду з цивільним позовом до органів внутрішніх справ про відшкодування моральної шкоди у зв’язку з проведеним 15 березня 2002 року обшуком, який вона вважала таким, що порушує конституційну гарантію недоторканності її житла, посилаючись при цьому на
статтю 440-1 Цивільного кодексу України. Для підтвердження свого
позову заявниця посилалась на той факт, що постанова, на підставі
якої проводився обшук, стосувалась адреси, яка відрізнялась від її
(буд. 14, а не буд. 4а по вул. В.).
28. 10 грудня 2002 року суд постановив, що позов не може розглядатись у порядку цивільного судочинства.
29. Заявниця подала апеляційну скаргу. Очевидно, її апеляційна скарга була успішною, оскільки справу було розглянуто і 19 люто-
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го 2003 року передано до Тульчинського районного суду Вінницької
області (далі — Тульчинський суд). Причини такої передачі невідомі.
30. 20 жовтня 2003 року за клопотанням заявниці Тульчинський
суд зупинив провадження у справі до отримання результату кримінального розслідування.
31. У невизначену дату провадження було відновлено і справу
було повернуто до Тростянецького суду.
32. 19 червня 2008 року заявниця збільшила суму своїх позовних
вимог.
33. 26 червня 2008 року Тростянецький суд відмовив у задоволенні позовних вимог заявниці. Він встановив, що не було жодних
підстав для присудження відшкодування в її справі, як це передбачає
закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства,
прокуратури і суду» (далі — Закон). Зокрема, для того, щоб заявниця
мала право на таке відшкодування, має бути винесено обвинувальний вирок стосовно відповідних працівників міліції. З огляду на відмову прокуратури порушити кримінальну справу за скаргою заявниці про стверджувану незаконність обшуку, Тростянецький суд вважав, що законність цього обшуку була встановленим фактом, який
не може переглядатись в порядку цивільного судочинства.
34. Заявниця подала апеляційну скаргу.
35. 22 серпня 2008 року апеляційний суд скасував це рішення
і закрив провадження у справі, встановивши, що позов стосувався
публічно-правового спору і, таким чином, мав розглядатись в порядку адміністративного, а не цивільного судочинства.
36. 25 березня 2009 року Верховний Суд України скасував вищезазначену ухвалу апеляційного суду та повернув справу на новий розгляд до цього ж суду, зазначивши, що суд неправильно вказав про необхідність розгляду справи в порядку адміністративного судочинства,
тоді як спір фактично виник з деліктних правовідносин, пов’язаних
з проведеним в ході кримінального розслідування обшуку.
37. 7 травня 2009 року апеляційний суд скасував рішення від
26 червня 2008 року та повернув справу на новий розгляд в суд першої інстанції вказавши на ряд недоліків, які можуть бути виправлені лише під час нового розгляду справи. Так, Тростянецький суд не
залучив до участі в провадженні слідчого, відповідального за проведення обшуку, а також Державне казначейство України. Крім того,
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не було взято до уваги внесені до позовної заяви зміни від 19 червня
2008 року. Апеляційний суд також зазначив у своїй ухвалі, що порядок відшкодування завданої шкоди був передбачений Законом,
який «безпосередньо стосувався порушеного спору».
38. Наразі справа перебуває на розгляді в Тростянецькому суді.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРАКТИКА
39. Стаття 30 Конституції України (1996 року) гарантує кожному
недоторканність житла. Вона не допускає проникнення до житла чи
іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше
як за вмотивованим рішенням суду.
40. Стаття 162 Кримінального кодексу України (2001 року) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до
п’яти років за незаконне проникнення до житла чи іншого володіння, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а також за інші
дії, що порушують недоторканність житла громадян, вчинені службовою особою.
41. Стаття 177 Кримінально-процесуального кодексу України
(1960 року) вимагає, що для того, щоб провести обшук житла чи іншого володіння, необхідно мати достатні підстави вважати, що предмети, які розшукуються, можуть бути знайдені там та мати обґрунтоване рішення суду, яке дозволяє проведення обшуку. Таке рішення
оскарженню не підлягає. Стаття 183 Кодексу вимагає, щоб слідчий,
відповідальний за проведення обшуку, пред’явив рішення про проведення обшуку особам, що займають відповідне приміщення. У разі,
якщо розшукувані предмети не були добровільно видані слідчому,
останній проводить обшук в примусовому порядку.
42. Стаття 440-1 Цивільного кодексу України (1963 року), чинного
на той час, передбачала, що моральна шкода відшкодовується особою,
яка заподіяла цю шкоду, якщо вона не доведе відсутність своєї вини.
43. Частина друга статті 1176 нового Цивільного кодексу України,
чинного з 1 січня 2004 року, передбачала, що право на відшкодування
шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органу дізнання,
прокуратури або суду, виникало в разі постановлення судом виправдувального вироку, скасування незаконного вироку суду, закриття
кримінальної справи, а також у разі закриття провадження у справі
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про адміністративне правопорушення. Після внесення змін 1 грудня
2005 року вищезазначений перелік було замінено реченням «у випадках, передбачених законом».
44. Відповідні положення Закону «Про порядок відшкодування
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» в редакції, чинній до
внесення змін 1 грудня 2005 року, та Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» стисло викладені в рішенні у справі
від 2 листопада 2006 року «Волохи проти України» (Volokhyv. Ukraine),
заява № 23543/02, пункти 27–28.
45. Після внесення до Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів
дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» змін 1 грудня
2005 року, перелік випадків виникнення права на відшкодування
був доповнений таким пунктом:
«1-1) встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні суду (крім ухвали чи постанови суду про повернення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд) факту ...
незаконного проведення в ході розслідування чи судового розгляду
кримінальної справи обшуку...».

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
46. Заявниця скаржилась на порушення її права на повагу до
житла, наводячи, зокрема, такі доводи: обшук від 15 березня 2002 року був необґрунтованим, він здійснювався на підставі постанови
про проведення обшуку з неправильно зазначеною адресою і вона
не підлягала оскарженню, обшук всього домогосподарства був проведений неправомірно, грубо і працівники міліції підкинули наркотичні засоби та патрони. Вона посилалась на статтю 8 Конвенції, яка
у відповідній частині передбачає таке:
«1. Кожен має право на повагу ... до свого житла...
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно
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із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».
A. Прийнятність

1. Невичерпання національних засобів юридичного захисту
47. Уряд стверджував, що заявниця не може вважатися такою,
що вичерпала національні засоби юридичного захисту. Уряд також
стверджував, що її скарга про стверджувану грубу поведінку працівників міліції під час проведення обшуку та твердження про те,
що обшук було проведено, незважаючи на її заперечення і поза рамками, встановленими постановою про проведення обшуку, ніколи
не були предметом розгляду в національних судах, навіть по суті.
Що стосується іншої частини її скарги стосовно стверджуваного незаконного проведення обшуку, цивільний позов заявниці про відшкодування шкоди залишався на розгляді в суді першої інстанції.
Уряд вважав, що заявниця, подаючи цивільний позов, тим самим
фактично визнала ефективність цього засобу юридичного захисту,
але не була достатньо терплячою, аби дочекатись закінчення провадження. Для підтвердження ефективності такого засобу юридичного захисту Уряд надав копію рішення суду першої інстанції, яким
позивачам було присуджено відшкодування шкоди, завданої місцем
досудового тримання під вартою (СІЗО) у зв’язку з ненаданням адекватної медичної допомоги цією установою. Уряд також зазначив, що
в державному бюджеті було передбачено достатньо коштів для відшкодування шкоди, завданої будь-якими незаконними діями зі сторони органів міліції.
48. Заявниця заперечила проти цих доводів. На її думку, вона
зробила все, щоб вичерпати національні засоби юридичного захисту
та від неї не можна вимагати, щоб вона невизначений період часу
чекала на вирішення її справи на національному рівні.
49. Відповідно до пункту 1 статті 35 Конвенції Суд може розглядати заяву лише після вичерпання всі національних засобів юридичного захисту. Метою цієї норми є надання Високим Договірним
Сторонам можливості запобігти порушенню, у якому вони звинувачуються, або ж виправити такі порушення ще до того, як заяву
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буде передано на розгляд Суду (див., наприклад, рішення у справі
«Селмуні проти Франції»(Selmouni v. France) [ВП], заява № 25803/94,
пункт 74, ECHR 1999-V).
50. Суд зазначає, що заперечення Уряду у справі, яка розглядається, ґрунтується на двох доводах, які Суд буде розглядати окремо.
51. Перший довід стосується обсягу скарг, поданих заявницею
до національних судів та скарг, що були нею наведені у цій заяві, які
Уряд вважав неоднаковими.
52. Суд зазначає, що скарга, подана до Суду, дійсно мала б бути спочатку подана до відповідних національних судів, принаймні
по суті, відповідно до вимог національного законодавства та в межах встановленого строку (див. ухвалу щодо прийнятності у справі
«Зарб Адамі проти Мальти» (Zarb Adami v. Malta), заява № 17209/02,
від 24 травня 2005 року).
53. У справі, яка розглядається, заявниця у своїй позовній заяві
на національному рівні стверджувала про порушення гарантованої
Конституцією недоторканності її житла, яку Суд вважає повністю
аналогічною її скарзі, наведеній в заяві до Страсбурга, щодо стверджуваного порушення її права на повагу до житла, закріпленого статтею 8 Конвенції.
54. Суд не поділяє точку зору Уряду, що твердження заявниці,
зокрема, стосовно грубої поведінки працівників міліції та проведення обшуку, незважаючи на те, що він виходив за межі, встановлені постановою про проведення обшуку, мають вважатися самостійними та незалежними скаргами. Суд розглядає їх як додаткові
доводи, подані заявницею для підтвердження своїх скарг за зазначеною вище статтею 8 Конвенції.
55. Таким чином Суд доходить висновку, що заявниця зверталась до національних судів зі скаргою по суті за статтею 8 Конвенції
та відхиляє заперечення Уряду, які ґрунтувались на цьому доводі.
56. Другий аспект заперечень Уряду стосується того, що заявниця не дочекалась результату національного цивільного провадження, яке Уряд вважав ефективним національним засобом юридичного захисту в її справі.
57. Суд наголошує, що вимога вичерпання національних засобів
юридичного захисту стосується лише засобів юридичного захисту, які є ефективними (див., серед інших джерел, рішення у справі
«А. Б. проти Нідерландів» (A.B. v. the Netherlands), № 37328/97, пункт 69,
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від 29 січня 2002 року). Відповідно для того, щоб вирішити, чи мала
заявниця обов’язок вичерпати вищезазначений засіб юридичного
захисту, Суд буде розглядати, чи відповідав він критерію ефективності, встановленому його практикою. Так, засіб юридичного захисту має бути «ефективним» в теорії права та на практиці, зокрема,
в тому сенсі, що можливість його використання не може бути невиправдано ускладнена діями або бездіяльністю органів влади держави-відповідача (див. рішення від 18 грудня 1996 року у справі «Аксой
проти Туреччини» (Aksoy v. Turkey), пункт 95, Reports of Judgments and
Decisions 1996-VI).
58. Суд також наголошує, що правило вичерпання є ані абсолютним, ані таким, що застосовується автоматично. Для цілей перевірки дотримання цього правила слід брати до уваги обставини справи. Зокрема, це означає, що Суд має врахувати, виходячи з існуючих
реалій, не лише існування формальних засобів юридичного захисту
в правовій системі відповідної Високої Договірної Сторони, а й загальний контекст, у якому вони функціонують, а також особисті обставини самого заявника. Таким чином, Суд має з’ясувати, чи зробив
заявник, з огляду на всі обставини справи, все, що було б розумно
очікувати від нього, для вичерпання національних засобів юридичного захисту (див. рішення від 16 вересня 1996 року у справі «Акдівар та інші проти Туреччини» (Akdivar and Others v. Turkey), пункт 69,
Reports of Judgmentsand Decisions 1996 IV).
59. Суд зазначає, що ініційоване заявницею у справі, яка розглядається, провадження про відшкодування шкоди, завданої незаконним обшуком її житла, залишається на розгляді в суді першої інстанції. Хоча позов про відшкодування шкоди стосувався не припинення
триваючого порушення, а отримання відшкодування за стверджуване порушення, яке вже мало місце, Суд вважає, що з огляду на похилий вік заявниці оперативність розгляду справи, про яку йдеться,
була важливим фактором. Суд не поділяє думку Уряду про те, що заявниці у її вісімдесят років, яка даремно чекала більше ніж сім років
на розгляд її позовної заяви, слід дорікати тим, що Уряд вважає відсутністю терпіння. За цих обставин Суд вважає, що тривале неприйняття національними судами рішення щодо цивільного позову заявниці є серйозною бездіяльністю, яка зводить нанівець практичну
ефективність цього засобу юридичного захисту. Таким чином, Суд
встановлює, що заявниця не мала у своєму розпорядженні ефектив-
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ного засобу юридичного захисту, який вона мала б за обов’язок вичерпати для того, щоб її заява могла бути розглянута Судом.
60. Таким чином, скарга за статтею 8 Конвенції не може бути
визнана неприйнятною у зв’язку з невичерпанням національних засобів юридичного захисту.

2. Правило шестимісячного строку
61. Суд зазначає, що в скарзі заявниці за статтею 13 Конвенції
(див. нижче пункт 84) стверджується, що не було жодного ефективного засобу юридичного захисту, який слід було вичерпати в її ситуації.
62. Суд зазначає, що відповідно до його практики, у разі відсутності доступного засобу юридичного захисту, перебіг шестимісячного строку починається з дня винесення оскаржуваного рішення
(див., наприклад, ухвалу щодо прийнятності у справі «Хазар та інші
проти Туреччини» (Hazar and Others v. Turkey), заява № 62566/00 et seq.,
від 10 січня 2002 року). Проте у виняткових випадках може бути застосований особливий підхід, за якого заявники спершу використовують національний засіб юридичного захисту і тільки потім дізнаються, або мають дізнатися, про обставини, які роблять цей засіб
неефективним. У такій ситуації шестимісячний строк може відраховуватись з моменту, коли заявник дізнався або повинен був дізнатись про такі обставини (див. вищезгадане рішення у справі «Волохи
проти України» (Volokhy v. Ukraine), пункт 37).
63. Повертаючись до фактів справи, яка розглядається, Суд зазначає, що заяву було подано 21 квітня 2006 року, тоді як стверджуване порушення прав заявниці за статтею 8 Конвенції мало місце
15 березня 2002 року.
64. Суд зазначає, що заявниця подала успішний позов про відшкодування шкоди. З огляду на специфічність міркувань, які привели
Суд до висновку, що засіб юридичного захисту, який розглядається,
був неефективним (див. вище пункт 59), Суд вважає, що така неефективність від самого початку не була очевидною для заявниці. Заявниця може обґрунтовано вважатися такою, що мала сумніви стосовно цього лише зі спливом часу, а саме, після того, як національні
суди висловили декілька суперечливих поглядів стосовно юридичної бази та юрисдикції, яка мала застосовуватись до справи та передавали її позовну заяву від суду до суду без розгляду її по суті (див.
вище пункти 28–29, 31, 33 та 35–37).
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65. Таким чином, Суд вважає, що скарга заявниці за статтею 8
Конвенції не може бути відхилена через недодержання вимоги шестимісячного строку відповідно до пункту 1 статті 35 Конвенції.

3. Щодо інших питань, пов’язаних з прийнятністю заяви
66. Суд також зазначає, що ця частина заяви не є ані явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції, ані неприйнятною
з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана прийнятною.
B. Суть

1. Доводи сторін
67. Заявниця підтримала свою скаргу. Вона стверджувала, зокрема, що не було жодних підстав підозрювати, що її син зберігав
речі, які очікували знайти під час обшуку, або що її будинок був підходящим місцем для проведення такого обшуку, враховуючи те, що
в той час її син проживав у іншому місці.
68. Визнаючи, що у цій справі мало місце втручання у право заявниці на повагу до її житла, Уряд стверджував, що воно відповідало вимогам другого пункту статті 8 Конвенції. Уряд наполягав,
що обшук відповідав закону, був необхідним для розслідування
злочину та пропорційним переслідуваній меті. Уряд стверджував,
що постанова про проведення обшуку базувалась на обґрунтованій
підозрі, що син заявниці, чиє місце проживання співпадало з місцем
проживання заявниці, міг зберігати там деякі вкрадені речі, зброю
та наркотичні засоби. Крім того, постанова про проведення обшуку
підлягала попередньому судовому контролю, а сам обшук було проведено відповідно до процесуального законодавства — після того, як
постанову було пред’явлено заявниці, та в присутності двох понятих. Відповідно Уряд вважав, що заявниця мала достатньо гарантій
від зловживань. Що стосується розбіжності між адресою заявниці
та адресою, зазначеною в постанові про проведення обшуку, Уряд
стверджував, що це було результатом суто технічної помилки.

2. Оцінка Суду
69. Сторони погодились, що оскаржуваний обшук призвів до
втручання у право заявниці на повагу до її житла і Суд не вбачає
жодних підстав вважати інакше.
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70. Суд зазначає, що обшук мав юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 177 Кримінально-процесуального кодексу України (див. вище пункти 7 та 41).
71. Суд також зазначає, що обшук, про який йдеться, був призначений в рамках кримінального розслідування крадіжки. Таким чином, обшук слугував легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
Залишається розглянути, чи було втручання «необхідним у демократичному суспільстві».
72. Суд нагадує, що коли держави вважають за необхідне вдаватися до таких заходів, як обшуки житлових приміщень, з метою
отримання доказів факту вчинення правопорушень, Суд буде оцінювати, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів,
відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд
також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії,
які слід брати до уваги в цьому контексті (але не обмежуватись ними), — це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про
проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст
та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками
вплив цього заходу (див. вищезазначене рішення у справі «Бак проти
Німеччини» (Buck v. Germany), пункти 44–45).
73. Повертаючись до справи, яка розглядається, Суд зазначає,
що обшук житла заявниці був проведений на підставі постанови,
прийнятої Тростянецьким судом, і, таким чином, була предметом
судового контролю. Проте лише цей факт сам по собі не обов’язково
призведе до наявності достатніх гарантій від зловживань (див. вищезазначену ухвалу у справі «Кронін проти Сполученого Королівства»
(Cronin v. United Kingdom)). Оцінюючи, чи було втручання з боку дер
жави пропорційним, Суд має розглядати особливі обставини кожної
справи (див., наприклад, рішення від 16 грудня 1997 року у справі
«Камензінд проти Швейцарії» (Camenzind v. Switzerland), пункт 45,
Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII).
74. Оскаржуваний обшук проводився в рамках розслідування крадіжки в місцевому продуктовому магазині, у вчиненні якої
міліція підозрювала дорослого сина заявниці. Суд визнає, що завдання виявлення доказів злочину може потребувати проведен-
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ня обшуку в приміщеннях третьої сторони (див. для порівняння
«Бак проти Німеччини» (Buck v. Germany), заява № 41604/98, пункт 48,
ECHR 2005-IV). Однак, цей фактор слід враховувати при застосуванні оцінки пропорційності.
75. Суд зазначає, що для санкціонування проведення обшуку
житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там (див. вище пункт 41).
76. Як вбачається із фактів, пов’язаних з подальшим розслідуванням кримінальної скарги заявниці стосовно обшуку, про який
йдеться, Тростянецький суд мав деякі докази того, що син заявниці
пан Р. міг бути причетний до розслідуваної крадіжки? і що фактично
він проживав, постійно або значний період часу, в будинку заявниці
(див. вище пункт 22). Так, були наявні показання свідка, відповідно
до яких автомобіль, схожий на автомобіль сина заявниці, був помічений поруч магазину в ніч, коли сталась крадіжка. Крім того, пан Р.
був безробітним і були наявні відомості про те, що він мав дружні
стосунки з крадієм, який у минулому мав судимість. Насамкінець,
хоча були показання свідків про те, що син заявниці на час подій
проживав в іншому місці, були також наявні фактичні докази та показання свідків, що він проживав разом із заявницею в її будинку.
77. Суд зазначає, що вищезазначені докази могли породити думку про те, що вкрадені речі могли б зберігатись у домогосподарстві
заявниці. Необхідно наголосити, що факти, які породжують таку
підозру, не повинні бути на однаковому рівні з тими, що необхідні
для виправдання засудження чи навіть для пред’явлення обвинувачення та з’являються на подальшому етапі кримінального розслідування (див., наприклад, ухвалу щодо прийнятності у справі «Хільдебрант проти Німеччини» (Hildebrand v. Germany), заява № 31513/96,
від 16 квітня 1998 року).
78. Далі Суд зазначає, що перед тим, як винести постанову про
проведення обшуку, Тростянецький суд вивчив матеріали, отримані
в ході оперативно-розшукових заходів, та заслухав слідчого (див. вище пункт 7). Таким чином, в нього склалась обґрунтована думка про
дійсну наявність відповідних та достатніх підстав для проведення
обшуку.
79. Крім того, заявник не стверджував, і це не випливало з матеріалів справи, що суддя, який розглядав це питання, діяв недобро-
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совісно чи з будь-яких інших причин адекватно не здійснив судовий
контроль.
80. Що стосується обґрунтування, наведеного в постанові про
проведення обшуку Суд зазначає, що підозра, зазначена в цій постанові, базувалась на інформації, отриманій в ході оперативно-розшукових заходів. Наведення більш детальної інформації щодо цих
заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування, та, зокрема, той
факт, що деякі суттєві докази (а саме, викрадені речі) ще мали бути
виявлені.
81. Суд також зазначає, що постанова про проведення обшуку була досить конкретною за змістом і містила чітке та детально описане
посилання на розслідувану крадіжку із зазначенням викрадених речей та їхньої вартості (див. вище пункт 7).
82. Таким чином, Суд вважає, що обшук житла заявниці, на який
вона скаржилась, ґрунтувався на відповідних та достатніх підставах і супроводжувався адекватними гарантіями від зловживань та
свавілля. Таким чином, Суд не вважає його непропорційним переслідуваній меті.
83. Відповідно у цій справі не було порушення статті 8 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
84. Заявниця скаржилась за статтею 13 Конвенції, що вона не
мала у своєму розпорядженні ефективного засобу юридичного захисту стосовно стверджуваного порушення її права на повагу до її
житла. Вона також скаржилась за пунктом 1 статті 6 Конвенції на
тривалість провадження стосовно її відповідного цивільного позову, яку вона вважала головною причиною неефективності цього засобу юридичного захисту.
85. Суд зазначає, що стаття 13 Конвенції постійно тлумачилась
ним у його практиці як така, що вимагає наявності в національному законодавстві засобу юридичного захисту лише стосовно скарг,
які можуть вважатись «небезпідставними» в сенсі Конвенції (див.,
як класичний приклад, рішення у справі «Бойль та Райс проти Сполученого Королівства» (Boyle and Rice v. the United Kingdom) від 27 квітня
1988 року, пункт 54, Серія A № 131). У цьому зв’язку Суд нагадує, що
існування фактичного порушення іншого положення не є передумо-
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вою для застосування статті 13 Конвенції (див., наприклад, рішення
у справах «Хаттон та інші проти Сполученого Королівства» (Hatton
and Others v. the United Kingdom) [ВП], заява № 36022/97, пункти 130,
137 і 142, та «Нурі Курт проти Туреччини» (Nuri Kurt v. Turkey), заява
№ 37038/97, пункт 117, від 29 листопада 2005 року). Хоча у справі, яка
розглядається, Суд зрештою дійшов висновку про відсутність порушення статті 8 Конвенції (див. вище пункт 83), він не вважає скаргу заявниці стосовно цього такою, що є prima facie необґрунтованою
(див. вище пункт 66), та дійшов до вищезазначеного висновку, лише
розглянувши її по суті. Таким чином, Суд вважає, що заявниця подала небезпідставну скаргу для цілей статті 13 Конвенції.
86. Суд зазначає, що головне питання, яке порушене заявницею,
полягає в ефективності національних засобів юридичного захисту
у її справі, а скарга про тривалість провадження є лише однією з його аспектів. Таким чином, Суд вважає належним розглядати цю частину заяви виключно за статтею 13 Конвенції, яка передбачає таке:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».

87. Суд зазначає, що у своїх запереченнях про вичерпання національних засобів юридичного захисту щодо скарги за статтею 8
Конвенції Уряд уже вказав на те, що у розпорядженні заявниці були ефективні засоби юридичного захисту. Оскільки Уряд, надаючи
свою відповідь на скаргу за статтею 13 Конвенції, посилався на той
самий довід, він так само, як і його заперечення, повинен бути відхилений на підставі, зазначеній вище у пункті 59.
88. Відповідно Суд оголошує цю скаргу прийнятною та по
становляє, що за обставин справи, яка розглядається, зокрема, беручи до уваги тривалість провадження, заявниця була позбавлена ефективного засобу юридичного захисту, що порушує статтю 13
Конвенції.
III. РЕШТА СКАРГ У ЗАЯВІ
89. Заявниця також скаржилась, посилаючись на наявність
у неї з березня 2002 року проблем зі здоров’ям, що обшук її житла
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супроводжувався нелюдським та таким, що принижує гідність, поводженням, на порушення статті 3 Конвенції. Заявниця також скаржилась за статтею 6 Конвенції, що їй неправомірно було відмовлено
у доступі до матеріалів справи за її скаргою про порушення кримінальної справи з цього приводу не були розглянуті з належною
сумлінністю.
90. Однак у світлі всіх наявних матеріалів та настільки, наскільки вони охоплювалися його компетенцією, Суд дійшов висновку про
відсутність будь-яких ознак порушень прав і свобод, передбачених
положеннями, на які посилалась заявниця.
91. Відповідно ця частина заяви є явно необґрунтованою та має
бути відхилена відповідно до пунктів 3 та 4 статті 35 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
92. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

93. У встановлений строк заявниця не подала жодних вимог щодо справедливої сатисфакції. Таким чином, Суд нічого не присуджує
за статтею 41 Конвенції.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги щодо обшуку житла заявниці та відсутності
ефективних засобів юридичного захисту стосовно цього прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє,що не було порушення статті 8 Конвенції.
3. Постановляє, що мало місце порушення статті 13 Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 2 грудня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

П. Лоренцен
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «МИРСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 7877/03)
Рішення
Страсбург
20 травня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
20 серпня 2010 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.
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У справі «Мирський проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
п. Р. Марусте,
п. М. Віллігер,
пані І. Берро-Лефевр,
пані М. Лазарова-Трайковська,
п. М. Буроменський, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 27 квітня 2010 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 7877/03), яку 26 лютого
2003 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянин України пан Рудольф Якович Мирський (далі — заявник).
2. Заявника представляв пан В. Цирбас, юрист, який практикує
в м. Страсбурзі. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев.
3. Заявник стверджував, зокрема, що його право на свободу вираження поглядів було порушено, і що цивільне провадження щодо
нього було несправедливим і надмірно тривалим.
4. 9 вересня 2003 року Суд вирішив повідомити про цю заяву Уряд.
5. 1 лютого 2005 року Суд вирішив одночасно розглядати питання щодо прийнятності та суті заяви (пункт 3 статті 29 Конвенції).

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник, пан Рудольф Якович Мирський, є громадянином України, який народився у 1932 році та проживає у м. Львові. Заявник
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є доктором філософських наук, професором політології та обіймає
керівні посади в Міжнародному центрі «Голокост», Асоціації національних меншин Львівщини та Міжнародному антифашистському
конгресі.
7. У березні 1999 року заявник брав участь у «круглому столі»,
організованому асоціацією «За міжнаціональний мир і злагоду в Україні» з нагоди Міжнародного тижня дій проти расизму.
8. 26 березня 1999 року в газеті «Україна і світ сьогодні» було
опубліковано статтю під назвою «Юдофобія на рівні політики?»,
яка містила окремі витяги (підготовлені журналістом паном Л.)
з виступів деяких учасників «круглого столу», включаючи заявника. В одному з таких висловлювань, яке приписувалося заявникові,
йшлося про таке:
«На жаль, юдофобство іноді спостерігаємо не тільки на рівні побутовому, а й на рівні політики. Наприклад, у Львові розгортає діяльність
так звана Партія української єдності, що прагне сформувати у людей
націонал-екстреміську ідеологію і психологію».

9. 28 квітня 1999 року тринадцять членів оргкомітету Партії
української єдності звернулися до Залізничного районного суду
м. Львова (далі — Залізничний суд) з позовом до заявника та редакції газети, звинувачуючи їх у наклепі. Вони стверджували, зокрема,
що висловлювання заявника, процитоване вище, є неправдивим,
наклепницьким і завдає шкоди їхній честі, гідності та репутації,
а також підриває імідж майбутньої партії. Позивачі вимагали від
заявника і редакції газети публічного спростування оприлюдненої
інформації та вибачення, а також відшкодування моральної шкоди.
10. 11 серпня 1999 року Залізничний суд вказав позивачам конкретизувати свою вимогу щодо відшкодування моральної шкоди та надати додаткові документи. Вони зробили це 27 жовтня 1999 року.
11. 21 червня 2001 року Залізничний суд також запитував у позивачів деякі інші документи стосовно реєстрації партії.
12. Того самого дня суддя, у провадженні якого перебувала справа, надіслав відповідачам копію позовної заяви, стосовно якої вони
мали надати свої зауваження. Тим самим листом суд повідомив їх
про те, що засідання у справі призначено на 9 липня 2001 року.
13. У липні 2003 року у відповідь на клопотання заявника суддя
повідомив, що з 28 квітня 1999 року до 2 жовтня 2001 року позов за-
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лишався нерозглянутим через «проведення досудової підготовки».
У згаданому вище листі також зазначалося, що суддя за своїм статусом не зобов’язаний давати заявникові додаткові пояснення.
14. Заявник заперечив проти позову. Він стверджував, що речення, про яке йшлося, не було записано дослівно, а було тлумаченням,
яке дав йому сам журналіст. При цьому слова заявника були вирвані
з контексту. Посилаючись на своє право на свободу вираження по
глядів, гарантоване статтею 34 Конституції, заявник доводив, що
під час «круглого столу» він як політолог висловив свою думку стосовно нової політичної сили. Він також звернув увагу суду на кілька
публікацій стосовно заснування Партії української єдності у Львові,
які з’явилися в місцевих газетах у 1998–1999 роках і які, на його думку, містили вказівки на екстремістську спрямованість цієї партії.
15. Залізничний суд заслухав одного з організаторів «круглого столу», який заявив, що журналіст перефразував і відредагував справжнє висловлювання заявника, щоб воно здавалося різкішим.
16. Пан Л., який підготував статтю, про яку йдеться, надав пояснення в судовому засіданні. Він стверджував, що зазначене висловлювання заявника було дослівно записано під час «круглого столу». Однак він зауважив, що аудіоплівку було знищено зі спливом
однорічного строку позовної давності, передбаченого щодо справ
про наклеп.
17. Під час судових засідань дехто з позивачів, говорячи про
євреїв, вживав слово «жид», яке заявник вважав принизливим, і тому він висловив протест проти його використання. Залізничний суд
задовольнив його скаргу і вказав позивачам уникати вживання цього слова.
18. Рішенням від 7 березня 2002 року Залізничний суд частково
задовольнив позов позивачів. По-перше, він визнав встановленим
той факт, що оскаржуване висловлювання справді належало заявникові, і, по-друге, що воно було неправдивим і наклепницьким. Суд
постановив:
«Зобов’язати Мирського Рудольфа Яковича та редакцію газети «Україна і світ сьогодні» опублікувати спростування такого змісту:
«Слова Рудольфа Мирського, видруковані в публікації «Юдофобія на
рівні політики?» за 26 березня 1999 року «наприклад, у Львові розгортає діяльність так звана Партія Української Єдності, що прагне
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сформувати у людей націонал-екстреміську ідеологію і психологію» є такими, що не відповідають дійсності. Редакція і автор щиро
шкодують, що опублікували їх і просять вибачення в організаторів
Партії Української Єдності».

19. Суд вирішив, що опублікування наведеного вище спростування та вибачення становитиме достатнє відшкодування завданої
моральної шкоди.
20. У невстановлену дату у липні 2002 року суд видав додаткове обґрунтування зазначеного вище рішення, яким підтвердив свої
висновки таким чином.
21. Розглянувши статут і програму партії, суд зазначив про
відсутність у них будь-яких положень, які б підбурювали до
міжнаціональної ненависті або зневажливого ставлення до національних меншин, і вирішив, що висловлювання заявника не
відповідає дійсності, а отже, завдає шкоди гідності та репутації
позивачів.
22. Крім того, суд послався на пояснення пана Л., який стверджував, що відтворив оскаржуване висловлювання буквально без
помилок. Суд також послався на кілька уривків із книжки, співавтором якої був заявник і в якій містилися твердження, схожі за своїм
стилем і формулюванням на висловлювання, про яке йшлося.
23. Щодо твердження заявника про те, що його слова було викривлено і що вони становили оціночне судження, воно «судом оцінюється критично, з огляду на пояснення в суді свідка [Л.], та аналіз інших
наведених доказів».
24. Насамкінець, щодо публікацій, які були надруковані раніше
в інших газетах і на які посилався заявник, суд дійшов висновку, що
вони не мають слугувати підставою для звільнення його від відповідальності у справі про наклеп, що розглядається.
25. Заявник оскаржив рішення суду. Згодом він також подав зауваження стосовно журналу судових засідань в суді першої інстанції, які, як стверджується, було відхилено за його відсутності.
26. 9 вересня 2002 року апеляційний суд Львівської області відмовив заявнику в задоволенні апеляційної скарги і залишив рішення суду від 7 березня 2002 року без змін, майже дослівно повторивши наведене в ньому мотивування.
27. Заявник подав касаційну скаргу, в якій стверджував, що
його висловлювання було оціночним судженням, висловленим

296

Мирський проти України

у контексті вільної політичної полеміки. Він стверджував, що згадане оціночне судження мало фактичне підґрунтя, оскільки екстремістська спрямованість позивачів була висловлена в деяких
публікаціях (на які він посилався раніше) та використанням позивачами принизливого слова «жид» під час судових засідань.
Насамкінець, заявник привернув увагу касаційного суду до того
факту, що нездійснення судом першої інстанції жодних процесуальних заходів у справі протягом більш як двох років, призвело до
втрати головного доказу (аудіоплівки із записом обговорення на
круглому столі).
28. 12 жовтня 2002 року на виконання рішення Залізничного
суду від 7 березня 2002 року в газеті «Україна і світ сьогодні» було
опубліковано відповідні спростування і вибачення.
29. 31 березня 2003 року Верховний Суд відхилив касаційну скаргу заявника як необґрунтовану.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
30. Положення відповідного національного законодавства
і практики щодо свободи вираження поглядів і розгляду справ про
наклеп стисло викладено в рішенні від 29 березня 2005 року у справі
«Українська Прес-Група» проти України» (Ukrainian Media Group v.
Ukraine), заява № 72713/01, пп. 22–25 і 27–32).
31. Відповідно до статті 143 Цивільного процесуального кодексу 1963 року (який втратив чинність 1 вересня 2005 року) при підготовці справи до судового розгляду суддя, у провадженні якого перебуває цивільний позов, здійснює, залежно від особливостей кожної
конкретної справи, такі дії: пропонує позивачеві подати додаткові
докази, роз’яснює позивачеві та/або відповідачеві їхні процесуальні
права і обов’язки, вирішує питання про залучення до справи третіх
осіб, про допущення до участі у судовому розгляді представників громадських організацій або органів прокуратури, а також про виклик
свідків, і вживає заходів щодо забезпечення позову. Після прийняття
позовної заяви суд першої інстанції повинен здійснити зазначені вище дії з підготовки справи до судового розгляду в семиденний строк,
а у виключних випадках — протягом двадцяти днів з дня прийняття
заяви (стаття 147 Кодексу).
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ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 10 КОНВЕНЦІЇ
32. Заявник скаржився на порушення його права на свободу вираження поглядів, гарантованого статтею 10 Конвенції, відповідні
частини якої передбачають таке:
«1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати
інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів...
2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві ... для захисту репутації чи прав інших осіб...»
А. Прийнятність

33. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції і не є неприйнятною з будь-яких
інших підстав. Отже, вона має бути визнана прийнятною.
В. Суть

1. Доводи сторін
34. Уряд стверджував, що в цій справі не було втручання
у здійснення заявником його права на свободу вираження поглядів.
У зв’язку з цим Уряд наголошував на формулюванні спростування
і вибачення, які, за рішенням національних судів, мали бути опубліковані саме «редакцією газети і автором». З огляду на те, що, поперше, заявник так і не визнав, що саме йому належить оскаржуване
висловлювання, і, по-друге, автором статті, в якій містилося це висловлювання, був журналіст пан Л., Уряд вважав, що рішення суду не
вплинуло на права заявника за статтею 10 Конвенції.
35. Незважаючи на це зауваження, Уряд стверджував, що навіть
якщо припустити наявність втручання у право заявника на свободу вираження поглядів, таке втручання було передбачене законом і було необхідним у демократичному суспільстві для захисту репутації інших осіб.
36. Заявник заперечив проти обох вищезазначених аргументів.
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2. Оцінка Суду
37. Суд зауважує, що в цивільній справі про наклеп національні
суди постановили рішення не на користь заявника, що, як правило,
є достатнім для висновку про наявність «втручання» у здійснення
права на свободу вираження поглядів (див., наприклад, рішення
у справі «Кулісь і Ружицький проти Польщі» (Kuliu and Rozycki v. Poland),
заява № 27209/03, п. 34, від 6 жовтня 2009 року).
38. Суд не приймає доводу Уряду про те, що висновки судів не
мали наслідків для заявника. Суд зауважує, що національні суди
зобов’язали заявника та редакцію газети опублікувати в тій самій
газеті спростування оскаржуваного висловлювання і публічне вибачення перед позивачами. У тексті спростування, опублікованому
згідно з рішенням Залізничного суду та відповідними рішеннями
судів вищого рівня, які залишили згадане рішення без змін, чітко
й недвозначно зазначено, що «слова Рудольфа Мирського [заявника]
... є такими, що не відповідають дійсності» (див. пункт 18 вище). Хоча
далі в тексті йдеться про те, що «редакція газети і автор» шкодують
з приводу опублікування цієї статті і приносять свої вибачення позивачам, із загального змісту зрозуміло, що під цим автором мається на
увазі заявник, а не журналіст, який підготував цей матеріал. Читач,
не знайомий з подіями, що передували справі, або навіть той, кому
відомо про цю справу (в якій згаданий журналіст ніколи не виступав
відповідачем), навряд чи може зрозуміти цей текст інакше.
39. Отже, Суд вважає, що висновки національного суду стосовно
заявника та рішення, яким суд зобов’язав його принести вибачення і опублікувати в газеті відповідне спростування, становили в цій
справі втручання у право заявника на свободу вираження поглядів,
і відхиляє аргумент Уряду щодо цього.
40. Щодо характеру втручання Суд зазначає, що справа стосовно
заявника та газети була цивільною, а не кримінальною, тому ризику
притягнення до кримінальної відповідальності не було. Крім того,
заявника не було зобов’язано відшкодовувати позивачам шкоду і,
як видається, він не був зобов’язаний оплачувати розміщення згаданого вибачення в газеті. Отже, втручання у права заявника хоч і мало місце (див. пункт 39 вище), проте було доволі обмеженим.
41. Суд вважає, що це втручання було встановлене законом, як
це передбачає пункт 2 статті 10 Конвенції (див. згадане вище рішення у справі «Українська Прес-Група» проти України», п. 50), і мало ле-
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гітимну мету захисту репутації та прав інших осіб. Отже, єдине, що
треба визначити, чи було це втручання «необхідним у демократичному суспільстві» для досягнення такої мети.
42. Згідно з усталеною практикою Суду, свобода вираження по
глядів є однією з важливих засад демократичного суспільства та однією з базових умов прогресу суспільства в цілому та самореалізації
кожної окремої особи. Відповідно до пункту 2 статті 10 Конвенції
свобода вираження поглядів стосується не тільки «інформації» чи
«ідей», які сприймаються зі схваленням чи розглядаються як необразливі або нейтральні, але й тих, які можуть ображати, шокувати
чи непокоїти. Такими є вимоги парламентаризму, толерантності
та відкритості думок, без яких немає «демократичного суспільства». Як передбачено статтею 10 Конвенції, ця свобода має винятки,
які, проте, повинні тлумачитись чітко, а потреба в будь-яких обмеженнях має бути переконливо встановлена (див. рішення у справі
«Нільсен і Йонсен проти Норвегії» (Nilsen and Johnsen v. Norway) [ВП], заява № 23118/93, п. 43, ECHR 1999-VIII).
43. Стосовно питання про те, чи було втручання необхідним
«у демократичному суспільстві», Суд повторює, що це залежить від
того, чи відповідало оскаржуване втручання нагальній суспільній
потребі, чи було воно пропорційним легітимній меті і чи були наведені національними органами підстави на виправдання цього
втручання відповідними й достатніми (див. рішення у справі «Бладет Тромсо» і Стенсаас проти Норвегії» (Bladet Tromsш and Stensaas v.
Norway) [ВП], заява № 21980/93, п. 58, ECHR 1999-III). Завданням Суду не є підміна національних судів, а є перевірка за статтею 10 Конвенції та з урахуванням обставин справи в цілому, правомірності
рішень, ухвалених національними органами у межах наданої їм
свободи розсуду (див. там само, п. 60, і рішення у справі «Фрессо і
Руар проти Франції» (Fressoz and Roire v. France) [ВП], заява № 29183/95,
п. 45, ECHR 1999-I). Здійснюючи таку перевірку, Суд має переконатися, що національні органи застосували стандарти, які відповідають
принципам, встановленими статтею 10 Конвенції, та, більш того,
що вони також керувались прийнятною оцінкою відповідних фактів (див. рішення у справах «Єрсілд проти Данії» (Jersild v. Denmark)
від 23 вересня 1994 року, п. 31, Series A, № 298, і рішення від 30 листопада 2006 року у справі «Вераарт проти Нідерландів» (Veraart v. the
Netherlands), заява № 10807/04, п. 61). Характер та суворість санкції
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також є факторами, які слід брати до уваги (див. рішення у справі
«Перна проти Італії» (Perna v. Italy) [ВП], заява № 48898/99, п. 39, ECHR
2003-V з подальшими посиланнями).
44. Повертаючись до справи, що розглядається, Суд зазначає,
що один із ключових аргументів заявника у справі про наклеп
полягав у запереченні ним автентичності оскаржуваного висловлювання, опублікованого після круглого столу, у якому він брав
участь. Заявник стверджував у національних судах, що, зокрема,
справжнє його висловлювання було більш м’яким і мало ширший
контекст. У цьому зв’язку суди ухвалили рішення не на користь заявника, розглянувши наявні у них докази: доводи заявника та одного з організаторів «круглого столу», з одного боку, і доводи пана Л.,
який підготував статтю для газети «Україна і світ сьогодні», з іншого. У випадку звичайного перебігу подій, за відсутності prima facie
доказів процесуальної несправедливості, Суд погодився б з таким
рішенням національних судів (див., наприклад, рішення у справі
«Марченко проти України» (Marchenko v. Ukraine), № 4063/04, п. 48, від
19 лютого 2009 року). Однак, у справі, що розглядається, суд першої
інстанції займався підготовкою справи до судового розгляду протягом періоду від початку провадження у справі у квітні 1999 року
і до 21 червня 2001 року, коли відповідачів було повідомлено про
розгляд справи. Однак, при цьому, на додаток до того, що така підготовка повинна була тривати не більше ніж двадцять днів з дня
реєстрації позовної заяви (див. пункт 31 вище), редакція газети
знищила аудіоплівку із записом «круглого столу», керуючись тим,
що встановлений однорічний строк сплинув. Наслідком цього стало
те, що суд першої інстанції, не розглядаючи справу і навіть не повідомляючи відповідача про її існування доти, доки не було знищено
доказ, який, найімовірніше, мав би вирішальне значення для вирішення цього спору, поставив себе у становище, за якого оцінка ним
відповідних фактів була обмеженою.
45. Незалежно від питання автентичності висловлювання, про
яке йдеться, Суд зазначає, що це висловлювання, яке було приписано
заявникові, стосувалося низки питань, і висновок національних судів
про те, що воно мало наклепницький характер, також складався з кількох частин. Зокрема, в опублікованому в газеті «Україна і світ сьогодні» висловлюванні стверджувалося, що у Львові розгортає діяльність
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Партія Української Єдності, а також що ця партія прагне сформувати
у людей націонал-екстремістську ідеологію і психологію.
46. Суд першої інстанції, обґрунтування якого було схвалено судами вищого рівня, не встановлював, чи справді партія розпочинала
свою діяльність у Львові. Однак він вирішив, що партія не «прагне
сформувати у людей націонал-екстремістську ідеологію і психологію», і дійшов висновку про те, що це висловлювання не лише неправдиве, а й має наклепницький характер.
47. Щодо висновку про мету партії (формування націонал-екстремістської ідеології) Суд зазначає, що заявник мав змогу надати
всі докази, які вважав за потрібне для підтвердження своєї позиції
з цього питання (див., для порівняння, рішення у справі «Єрусалем
проти Австрії» (Jerusalem v. Austria), заява № 26958/95, п. 45, ECHR
2001-II), але, незважаючи на це, суди вирішили, що цілі партії мають
визначатися на підставі її програми, і, відповідно, відхилили доводи
заявника з цього приводу.
48. Стосовно висновку, якого суди дійшли на підставі встановленого ними факту, що надруковане висловлювання справді належить
заявникові і що воно було помилковим, а саме, висновку щодо наклепницького характеру висловлювання, національні суди не навели відповідних мотивів, а лише визнали на підставі встановлення неправдивості фактів, що вони також мають наклепницький характер.
49. Саме в цьому зв’язку Суд нагадує, що наявність фактів може
бути продемонстрована, у той час як достовірність оціночних суджень не піддається доведенню. Вимогу довести правдивість оціночного судження виконати неможливо, і така вимога порушує свободу
вираження думки як таку, а вона є основною складовою права, гарантованого статтею 10 Конвенції (див., наприклад, рішення у справах
«Лінгенс проти Австрії» (Lingens v. Austria) від 8 липня 1986 року, п. 46,
Series A, № 103, та згадане вище рішення у справі «Обершлік проти
Австрії (№ 1)» (Oberschlick v. Austria) (no. 1)), п. 63).
50. У справі, що розглядається, навіть якщо погодитися з висновками національних судів щодо фактів, видається, що взагалі не вирішувалося питання про можливість вважати висловлювання заявника наклепом або, враховуючи політичний контекст, у якому його на
самому початку було зроблено і потім оприлюднено, про можливість
розглядати його в рамках ширшої полеміки, а також про те, чи було
висловлювання за своїм характером наклепницьким для позивачів
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навіть попри такий контекст. Незважаючи на доводи заявника, суди
не визнали, що у справі, яку вони розглядали, мав місце конфлікт
між правом на свободу вираження поглядів і необхідністю захисту
репутації та прав інших осіб, не кажучи вже про необхідність забезпечення балансу інтересів, про які йдеться (див., для порівняння,
ухвалу від 21 жовтня 2008 року у справі «Томаш Волек, Рафаль Каспров
і Яцек Ленський проти Польщі» (Tomasz Wouek, Rafau Kasprow and Jacek
Leski v. Poland), заява № 20953/06).
51. Отже, національні суди не навели відповідних і достатніх
підстав для свого висновку про те, що висловлювання, яке було приписано заявникові, мало наклепницький характер для позивачів.
52. Не дивлячись на те, що застосовані до заявника санкції були
незначними (див. пункт 40 вище), Суд вважає, що це не може компенсувати зазначений недолік.
53. Зважаючи на викладене, у цій справі мало місце порушення
статті 10 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
54. Заявник скаржився, що розгляд його справи про наклеп був
несправедливим, оскільки національні суди не взяли до уваги його доводи, які ґрунтувалися на його праві на свободу вираження
поглядів. На додаток до скарги стосовно деяких незначних процесуальних порушень (відхилення за його відсутності зауважень, поданих ним на журнал судових засідань, і затримка з наведенням мотивів рішення суду першої інстанції), заявник також стверджував,
що провадження у справі було необґрунтовано тривалим, з огляду
на значний період бездіяльності суду першої інстанції, що призвело
до втрати важливого доказу. Заявник посилався на пункт 1 статті 6
Конвенції, у відповідній частині якого зазначено:
«Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи упродовж
розумного строку ... судом, ..., який вирішить спір щодо його прав
та обов’язків цивільного характеру...»
А. Прийнятність

55. Суд зазначає, що ці скарги тісно пов’язані зі скаргою за статтею
10 Конвенції, і тому вони також мають бути визнані прийнятними.
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В. Суть

56. З огляду на свої висновки за статтею 10 Конвенції (див. пункти 44 і 50–53 вище), Суд вважає, що немає необхідності розглядати
ці питання окремо (див., mutatis mutandis, рішення від 20 листопада
2007 року у справі «Флукс проти Молдови (№ 1)» (Flux v. Moldova (no. 1)),
заява № 28702/03, п. 36).
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
57. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

58. Заявник вимагав 100 000 грн відшкодування моральної шкоди.
59. Уряд заперечив проти цієї вимоги. Уряд вважав, що встановлення порушення становитиме достатню справедливу сатисфакцію.
60. Суд визнає, що заявник зазнав моральної шкоди, зокрема,
у зв’язку зі стражданнями і розпачем унаслідок порушення його права, гарантованого статтею 10 Конвенції, яка не може бути достатнім
чином відшкодована самим лише встановленням порушення Конвенції. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує заявникові 1200 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

61. Заявник також вимагав 2600 гривень компенсації судових
та інших витрат, понесених під час провадження у національних судах, та 20 000 грн відшкодування витрат, понесених під час провадження у Суді.
62. Уряд стверджував, що заявлені суми відшкодування є безпідставними і надмірними.
63. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати були фак-
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тичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У цій справі Суд
зазначає, що заявник не надав документів на підтвердження своїх вимог. Тому Суд не присуджує відшкодування за цим пунктом.
C. Пеня

64. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського Центрального банку, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що мало місце порушення статті 10 Конвенції.
3. Постановляє, що немає необхідності окремо розглядати скаргу
за пунктом 1 статті 6 Конвенції.
4. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців з дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має сплатити заявникові 1200 (одну
тисячу двісті) євро відшкодування моральної шкоди, разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватися;
ця сума має бути конвертована у національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного
розрахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, до якої має бути додано три відсоткові
пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 травня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

П. Лоренцен
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ГАЗЕТА „УКРАЇНА-ЦЕНТР“ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 16695/04)
Рішення
Страсбург
15 липня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
15 жовтня 2010 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Газета „Україна-Центр“ проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
пані Р. Ягер,
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п. К. Юнґвірт,
п. М. Віллігер,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 22 червня 2010 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена за заявою (№ 16695/04), поданою проти України до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод (далі — Конвенція) українським підприєм
ством ТОВ «Редакція газети «Україна-Центр» (далі — підприємствозаявник) 1 січня 2004 року.
2. Підприємство-заявник було представлено в Суді пані Л. Опришко та пані Л. Панкратовою, юристами з м. Києва. Уряд України
(далі — Уряд) був представлений його Уповноваженим — п. Ю. Зайцевим, Міністерство юстиції.
3. 2 березня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Також Суд вирішив розглядати питання щодо суті
та прийнятності заяви одночасно (пункт 3 статті 29 Конвенції).

ФАКТи
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Підприємство-заявник є товариством з обмеженою відповідальністю під назвою «Редакція газети «Україна-Центр», зареєстрованим у м. Кіровограді, Україна.
5. У червні 2002 року проводилися вибори голови міської ради
м. Кіровограда. 12 червня 2002 року під час виборчої компанії було
проведено дві прес-конференції щодо цих виборів в Українському незалежному інформаційному агентстві новин (далі — УНІАН).

307

Справи, які стосуються свободи вираження поглядів

Під час цих прес-конференцій місцевий журналіст м. Кіровограда,
пан М., звинуватив одного з кандидатів, пана Я., у замовленні його
вбивства за 5 тисяч доларів США. Текстове звинувачення, висунуте
паном М., як було пізніше встановлено національними судами, містило таке:
«Він [пан Я. ] поїхав до свого товариша, одного відомого у нас у місті
політика, поки що я не буду називати, але якщо треба ми потім дамо
його ім’я, є фактаж. За його проханням той дав 5 тисяч доларів своїх
коштів начальнику своєї служби охорони, і сказав таку річ, що для
мене треба зарезервувати місце в морзі.
На сьогодні мене вже «замовили» за 5 тисяч доларів США. Хто замовив? Я кажу: «пан Я. [повне ім’я], я заявляю це офіційно».

6. Ця інформація разом з іншими новинами була розповсюджена УНІАН електронною поштою та розміщена на його веб-сайті.
За твердженням підприємства-заявника воно отримало цю інформацію електронною поштою у такій формі:
«Крім того, пан M. звинуватив кандидата на посаду мера м. Кіровограда, Голову Кіровського районного суду пана В. Я. в «замовленні його вбивства». Журналіст повідомив, що з метою забезпечення безпеки вивіз свою сім’ю за межі області. За його словами
всі четверо журналістів — учасників пресконференції, звернулися
до Генеральної прокуратури, Служби безпеки та МВС з приводу
погроз на їхню адресу. Він також зазначив, що вони мають докази
тиску на них».

7. За інформацією підприємства-заявника того самого дня телевізійний канал СТБ у своїй програмі новин «Вікна-Новини» поширив
подібну інформацію, зазначивши, що пан М. також згадував суму
5000 доларів США як плату за «замовлення його вбивства».
8. 14 червня 2002 року підприємство-заявник опублікувало
статтю під заголовком «Столичні гастролі», в якій були описані вищезгадані прес-конференції, що проводились 12 червня 2002 року.
Серед іншого, стаття містила такий абзац:
«Пан M. звинуватив пана Я. в «замовленні його вбивства» і навіть
назвав суму «замовлення» — 5 тисяч доларів США. Журналіст повідомив, що з метою забезпечення безпеки вивіз свою сім’ю за межі
області. За його словами всі четверо журналістів — учасників прес-
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 онференції звернулися до Генеральної прокуратури, Служби безпек
ки та МВС з приводу погроз на їхню адресу. Він також зазначив, що
вони мають докази тиску на них».

9. У серпні 2002 року пан Я. звернувся до Ленінського районного суду м. Кіровограда (далі — Ленінський суд) з цивільним позовом
до підприємства-заявника та пана М., скаржачись, що фраза: «Пан
M. звинуватив пана Я. «у замовленні його вбивства» і навіть назвав
суму «замовлення» — 5 тисяч доларів США», опублікована підприємством-заявником, не відповідала дійсності та принижувала його
гідність. Він стверджував, що ця публікація вплинула на його професійне та приватне життя та завдала шкоди його репутації як особистості, юриста та політика. Враховуючи те, що публікації спростування буде недостатньо, він просив суд зобов’язати відповідачів
виплатити йому відшкодування моральної шкоди. Пізніше пан Я.
доповнив свою позовну заяву вимогою визнати твердження пана М.,
висловлене під час конференції, дискредитуючим та таким, що не
відповідає дійсності.
10. За твердженнями підприємства-заявника співвідповідач,
пан М., просив суд відкласти судове засідання та 30 листопада
2002 року подав клопотання до Верховного Суду України про передачу справи до іншого суду. Підприємство-заявник підтримало ці
клопотання. У своєму клопотанні до Верховного Суду України пан М.
зазначив, зокрема, що позивач був Головою Кіровського районного
суду м. Кіровограда, і тому для забезпечення об’єктивного та неупередженого розгляду справи він просив передати справу до одного із
місцевих судів м. Києва — міста, де відбувалася прес-конференція.
Листом від 12 грудня 2002 року заступник Голови Верховного Суду
України задовольнив це клопотання частково та вирішив передати
справу до Кам’янського міського суду Черкаської області. Однак на
той момент Ленінський суд уже розглянув справу (див. наступний
пункт), відмовивши у задоволенні клопотання пана М. про відкладення розгляду справи.
11. 10 грудня 2002 року суддя Ленінського суду пані Б., розглядаючи справу одноособово, встановила, що звинувачення, висунуті
паном М. та підприємством-заявником про те, що пан Я. замовив
вбивство пана М., не відповідали презумпції невинуватості, гарантованій Конституцією України. Відповідачі не довели в суді, що
розповсюджена інформація відповідала дійсності. Суд визнав фра-
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зу зі статті підприємства-заявника: «Пан M. звинуватив пана В. Я.
у «замовленні його вбивства» і навіть назвав суму «замовлення» —
5 тисяч доларів США» дискредитуючою та такою, що не відповідає
дійсності. Суд зазначив, що у зв’язку з тим, що дві організації не
укладали договору між собою, підприємство-заявник не могло довести, що воно офіційно отримало оскаржувану інформацію від
УНІАН. Крім того, інформація, опублікована підприємством-заявником, не збігалась з тією, яка була розповсюджена УНІАН. З цих
причин суд дійшов висновку, що підприємство-заявник не могло
бути звільнене від відповідальності. Підприємство-заявника та пана М. було зобов’язано сплатити компенсацію у сумі 100 000 грн та
20 000 грн відповідно. Суд не встановив відповідальності УНІАН,
яке було визнано судом співвідповідачем у справі, у зв’язку з неподанням позивачем вимог щодо нього та опублікуванням УНІАН
спростування.
12. Підприємство-заявник подало апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Воно скаржилось, зокрема, що суддя Б.
не могла бути безсторонньою, тому що пан Я. був головою обласної ради суддів і заступником голови обласного відділення Союзу
адвокатів, і як суддя та юрист суддя Б. залежала від позивача. Підприємство-заявник також зазначило, що суд не врахував той факт,
що оскаржувана інформація була розповсюджена електронною
поштою, а також була без обмежень доступною для ознайомлення
на веб-сайті УНІАН, і що така інформація була публічною. Підприємство-заявник також стверджувало, що позивач не вимагав від
нього спростування інформації, а від його пропозиції опублікувати спростування, наданої до та під час судового розгляду, позивач
відмовився.
13. 12 березня 2003 року апеляційний суд Кіровоградської області залишив рішення суду першої інстанції без змін, але зменшив суму присудженої компенсації. Підприємство-заявника було
зобов’язано сплатити 50 000 грн компенсації.
14. Підприємство-заявник подало касаційну скаргу.
15. 2 жовтня 2003 року Верховний Суд України залишив без змін
рішення судів нижчих інстанцій.
16. 30 жовтня 2003 року підприємство-заявник сплатило
присуджену компенсацію та 2500 грн витрат на виконавче про
вадження.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРАКТИКА
A. Законодавство щодо незалежності судової влади
Закон України
«Про судоустрій України» 2002 року

17. Відповідні положення цього Закону передбачають таке:
Стаття 97. Дисциплінарне провадження щодо судді
«1. Дисциплінарне провадження — це процедура розгляду визначеним законом органом офіційного звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових
обов’язків чи присяги судді.
2. Право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність
судді належить: ... голові відповідної ради суддів...
3. Не допускається зловживання правом, зазначеним у частині другій
цієї статті, зокрема ініціювання питання відповідальності судді без
достатніх підстав і використання вказаного права як способу тиску
на суддю у зв’язку із здійсненням ним правосуддя...»

Стаття 111. Ради суддів
«1. У період між конференціями суддів функції суддівського самоврядування виконує відповідна рада суддів.
2. Рада суддів обирає зі свого складу голову ради, заступника голови
і секретаря ради суддів. Голови апеляційних і вищих спеціалізованих судів та їх заступники, а також голова військової палати Апеляційного суду України та голова військової палати Касаційного суду
України не можуть бути обрані головою відповідної ради суддів.
3. Рада суддів у період між конференціями суддів організовує виконання та контроль рішень конференції, а також вирішує питання
про скликання конференції суддів. Повноваження і порядок роботи
ради суддів визначаються цим Законом та положенням про неї, що
затверджується конференцією суддів.
4. Рада суддів:
1) здійснює контроль за організацією діяльності відповідних
судів та діяльністю відповідних структур державної судової
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адміністрації, заслуховує інформацію голів цих судів про їх
діяльність;
2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту
і побутового забезпечення суддів та їх сімей і приймає відповідні
рішення;
3) вирішує відповідно до закону питання, пов’язані з призначенням
суддів на адміністративні посади в судах;
4) заслуховує звіти членів відповідної кваліфікаційної комісії суддів
про їх роботу у складі комісії;
5) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності
відповідних судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
6) не менш як один раз на рік заслуховує інформацію державної судової адміністрації про забезпечення діяльності судів загальної
юрисдикції;
7) приймає інші рішення з питань, віднесених до її повноважень.
5. Рішення ради суддів є обов’язковими для суддів, які займають адміністративні посади у відповідних судах. Рішення ради суддів може бути скасовано лише конференцією суддів та зупинено рішенням
Ради суддів України».
B. Законодавство щодо розгляду справ
про дискредитацію
1. Конституція України 1996 року

18. Відповідні витяги із Конституції України передбачають
таке:
Стаття 32
«...Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням,
зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної
інформації».
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Стаття 34
«Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій
вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони
здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для
запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно,
або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя».

Стаття 62
«Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути
піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено
в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні
злочину.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.»
2. Цивільний кодекс України 1963 року

19. Відповідні витяги із Цивільного кодексу передбачають таке:
Стаття 7. Захист честі і гідності та ділової репутації
«Громадянин або організація вправі вимагати по суду спростування
відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, які порочать їх честь і гідність чи ділову репутацію або завдають
шкоди їх інтересам, якщо той, хто поширив такі відомості, не доведе, що вони відповідають дійсності.
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Громадянин або організація, відносно яких поширені відомості, що
не відповідають дійсності і завдають шкоди їх інтересам, честі, гідності або діловій репутації, вправі поряд із спростуванням таких відомостей вимагати відшкодування майнової і моральної (немайнової) шкоди, завданої їх поширенням. Щодо вимог про спростування
цих відомостей та компенсацію моральної шкоди встановлюється
строк позовної давності в один рік».

3. Закон України
«Про друковані засоби масової інформації (пресу)
в Україні»
20. Відповідні положення Закону України «Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні» передбачають:
Стаття 26 Права та обов’язки журналіста редакції
«...Журналіст зобов’язаний:
2) подавати для публікації об’єктивну і достовірну інформацію;...»

Стаття 37 Спростування інформації
«Громадяни, юридичні особи і державні органи, а також їх законні
представники мають право вимагати від редакції друкованого засобу масової інформації опублікування ним спростування поширених
про них відомостей, що не відповідають дійсності або принижують
їх честь та гідність.
Якщо редакція не має доказів того, що опубліковані нею відомості
відповідають дійсності, вона зобов’язана на вимогу заявника опублікувати спростування їх у запланованому найближчому випуску
друкованого засобу масової інформації або опублікувати його за
власною ініціативою...»

Стаття 42 Звільнення від відповідальності
«Редакція, журналіст не несуть відповідальності за публікацію відомостей, які не відповідають дійсності, принижують честь і гідність
громадян і організацій, порушують права і законні інтереси громадян або являють собою зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації і правами журналіста, якщо:
1) ці відомості одержано від інформаційних агентств або від засновника (співзасновників);
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2) вони містяться у відповіді на інформаційний запит щодо доступу
до офіційних документів і запит щодо надання письмової або усної інформації, наданої відповідно до вимог Закону України «Про
інформацію»;
3) вони є дослівним відтворенням офіційних виступів посадових
осіб державних органів, організацій і об’єднань громадян;
4) вони є дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих іншим друкованим засобом масової інформації з посиланням на
нього;
5) в них розголошується таємниця, яка спеціально охороняється
законом, проте ці відомості не було отримано журналістом незаконним шляхом».
4. Закон України «Про інформаційні агентства» 1995 року

21. Відповідні витяги з цього Закону передбачають таке:
Стаття 30. Відносини між інформаційним агентством
та розповсюджувачем власником (користувачем) засобу комунікації
«Основою відносин між інформаційним агентством та розповсюджувачем — власником (користувачем) засобу комунікації є договір.
Розповсюджувач — власник (користувач) засобу комунікації укладає
договір з інформаційним агентством за наявності у останнього свідоцтва про державну реєстрацію».
5. Постанова Пленуму
Верховного Суду України № 7
від 28 вересня 1990 року «Про застосування судами
законодавства, що регулює захист честі,
гідності і ділової репутації громадян та організацій»

22. Відповідні положення Постанови № 7 передбачають таке:
«...17. Відповідно до ст. 7 Цивільного кодексу України відповідач повинен довести, що поширені ним відомості відповідають дійсності.
На позивача покладається обов’язок довести лише факт поширення
відомостей, які його порочать, особою, до якої пред’явлений позов.
Проте позивач має право подати докази невідповідності дійсності
таких відомостей».
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C. Інші матеріали

23. Підприємство  заявник надало витяги із доповідей, опублікованих в Україні неурядовою організацією Міжнародна фундація
«Центр суддівських студій». Доповіді називалися «Моніторинг незалежності суддів в Україні» (2007) і «Моніторинг незалежності суддів в Україні» (2008) та містили інформацію про те, зокрема, що серед форм тиску що чиниться на суддів були погрози «ускладнити
професійну кар’єру» та «ініціювати звільнення чи притягнення до
дисциплінарної відповідальності». Згідно з цими ж доповідями ради суддів були визнані третіми за рівнем впливу на суддів, оскільки
вони могли вплинути на професійну кар’єру судді.

право
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
24. Підприємство-заявник скаржилося, що суд першої інстанції
та апеляційний суд не були незалежними та безсторонніми, тому що
пан Я., позивач у справі, був головою Кіровоградської обласної ради
суддів і міг мати вплив на будь-кого із суддів у області. Підприємство-заявник посилалося на пункт 1 статті 6 Конвенції, який передбачає таке:
«Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить
спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру...»
A. Щодо прийнятності

25. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною за якихось інших підстав. Отже, вона оголошується
прийнятною.
B. Щодо суті

26. Підприємство-заявник стверджувало, що в Україні існує велика проблема з незалежністю судової влади. Воно посилалося на
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висновки Суду в справі «Совтрансавто Холдинг проти України» (див.
рішення у справі «Совтрансавто Холдинг проти України» (Sovtransavto
Holding v. Ukraine), заява № 48553/99, п. 80, ECHR 2002-VII), у якій
Суд визнав, що втручання з боку виконавчої гілки державної влади
свідчило про відсутність поваги до суддівської посади як такої. Підприємство-заявник також надало доповіді неурядової організації
«Центр суддівських студій» за 2007 і 2008 роки щодо моніторингу
незалежності суддів. Ці доповіді містили інформацію про те, зокрема, що серед форм тиску (що чиниться) на суддів були погрози «ускладнити професійну кар’єру» та «ініціювати звільнення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності». Згідно з цими ж доповідями, ради суддів були визнані третіми за рівнем впливу на суддів,
оскільки вони могли вплинути на професійну кар’єру судді.
27. З посиланням на національне законодавство Уряд стверджував, що судова влада в Україні користується інституційною та фінансовою незалежністю. Уряд зазначив, що в оскаржуваному провадженні позивач як голова колегіального органу — ради судів — не
мав впливу на ухвалені судами першої та апеляційної інстанції
рішення.
28. Відповідно до усталеної практики Суду існування безсторонності для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції повинно визначатися на
підставі суб’єктивного критерію, в контексті якого слід враховувати
особисті переконання та поведінку певного судді, що означає необхідність встановити, чи мав суддя у певній справі будь-яку особисту
зацікавленість або упередженість, а також на підставі об’єктивного
критерію, в контексті якого необхідно встановити, чи забезпечував
суд і, серед інших аспектів, його склад, достатні гарантії аби виключити будь-які обґрунтовані сумніви щодо його безсторонності (див.,
серед іншого, рішення у справі «Фей проти Австрії» (Fey v. Austria,) від
24 лютого 1993 року, пп. 27, 28 і 30, Series A, no. 255, і рішення «Ветштайн проти Швейцарії» (Wettstein v. Switzerland), заява № 33958/96,
п. 42, ECHR 2000-XII). Таким чином, у кожній окремій справі слід
вирішувати, чи мають стосунки, що розглядаються, таку природу та ступінь, що свідчать про небезсторонність суду (див. рішення у справі «Пуллар проти Сполученого Королівства» (Pullar v. United
Kingdom), від 10 червня 1996 року, п. 38).
29. У контексті суб’єктивного критерію особиста безсторонність
судді презюмується, поки не доведено протилежного (див. вищев-
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казане рішення у справі «Ветштайн проти Швейцарії» (Wettstein v.
Switzerland), п. 43).
30. Суд не переконаний, що у цій справі є достатньо ознак, щоб
встановити, що судді судів першої та апеляційної інстанцій, які
розглядали справу підприємства-заявника, проявляли особисту
упередженість. У будь-якому випадку Суд не вважає за необхідне
розглядати це питання, оскільки з причин, викладених нижче, він
дійшов висновку, що у цій справі мала місце відсутність об’єктивної
безсторонності суду.
31. У контексті об’єктивного критерію у цій справі окремо від поведінки суддів слід визначити, чи існували переконливі факти, які
могли б викликати сумніви щодо їхньої безсторонності. Це означає,
що при вирішенні того, чи є у цій справі обґрунтовані причини побоюватися, що певний суддя був небезстороннім, позиція заінтересованої особи є важливою, але не вирішальною. Вирішальним є те, чи
можна вважати такі побоювання об’єктивно обґрунтованими (див.
вищевказане рішення у справі «Ветштайн проти Швейцарії» (Wettstein
v. Switzerland), п. 44; та рішення у справі «Ферантелі та Сантанжело
проти Італії» (Ferrantelli and Santangelo v. Italy), від 7 серпня 1996 poку,
п. 58 Reports of Judgments and Decisions, 1996-III).
32. З огляду на це, навіть зовнішні прояви можуть бути важливими або, іншими словами, «правосуддя має не тільки чинитися, також
має бути видно, що воно чиниться» (див. рішення у справі «Де Куббер
проти Бельгії» (De Cubber v. Belgium), від 26 жовтня 1984 року, п. 26).
На кону стоїть довіра, яку в демократичному суспільстві суди повинні вселяти в громадськість (див. вищевказане рішення у справі «Ветштайн проти Швейцарії» (Wettstein v. Switzerland) та рішення у справі
«Кастілло Альгар проти Іспанії» (Castillo Algar v. Spain), від 28 жовтня
1998 року, п. 45, Reports of Judgments and Decisions, 1998-VIII).
33. Уряд зазначає, що сторони надали низку зауважень щодо
загального стану інституційної та фінансової незалежності судової влади в Україні. Суд вважає ці загальні коментарі такими, що не
стосуються справи, оскільки принциповим у ній є не питання незалежності суддів від інших гілок влади чи третіх сторін, а питання
незалежності суддів всередині самої судової системи та ризик того,
що судді можуть перебувати під впливом своїх колег.
34. Суд зазначає, що позивач у цій справі обіймав посаду голови
обласної ради суддів. Незважаючи на твердження Уряду про те, що
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рада суддів є колегіальним органом, вбачається, що національне законодавство надає голові такої ради право на порушення дисциплінарного провадження щодо інших суддів. Підприємство-заявник надало матеріали щодо моніторингу незалежності суддів, які свідчать
про можливий ризик того, що на суддів може чинитися вплив шляхом погроз порушити дисциплінарне провадження та винести інші
пов’язані з кар’єрою рішення, що належить до компетенції голови
ради суддів. Таким чином, підприємство-заявник могло підставно
передбачати можливий конфлікт інтересів у зазначеному судовому
розгляді. Крім того, заступник Голови Верховного Суду України частково задовольнив клопотання відповідачів і хоча не передав справу
до суду м. Києва, як вони того вимагали, проте передав її до суду
першої інстанції в іншій області України. Хоча це рішення заступника Голови Верховного Суду України не містило чітких підстав для
передачі справи, з нього вбачалось, що побоювання підприємствазаявника щодо ризику упередженості судів Кіровоградської області
були небезпідставними. Таким чином, на думку Суду, побоювання
підприємства-заявника щодо небезсторонності суддів судів першої
та апеляційної інстанцій можуть вважатися об’єктивно виправданими. Крім того, при розгляді скарг підприємства-заявника суди
вищих інстанцій не брали до уваги його аргументи з цього питання.
35. Таким чином, у цій справі мало місце порушення пункту 1
статті 6 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 10 КОНВЕНЦІЇ
36. Підприємство-заявник скаржилося, що втручання у його
право на свободу вираження поглядів не відповідало закону та не
було пропорційним і необхідним у демократичному суспільстві.
Підприємство-заявник посилалося на статтю 10 Конвенції, яка передбачає таке:
«1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати
інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати
ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.
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2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і
відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам,
обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню
конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду».
A. Щодо прийнятності

37. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з якихось інших підстав. Отже, вона оголошується
прийнятною.
B. Щодо суті

1. Зауваження сторін
a. Підприємство-заявник
38. Підприємство-заявник зазначило, що для втручання була
законодавча підстава. Однак, воно вважало, що національні суди
належним чином не дослідили той факт, що саме УНІАН розповсюдило цю інформацію. Національні суди, в основному, посилалися на
той факт, що між УНІАН і підприємством-заявником формально не
було укладено письмового договору, а тому факт повідомлення новин підприємству-заявнику не міг бути доведений. На його думку,
такий підхід національних судів не ґрунтувався на законі. Підприємство-заявник також критикувало національне законодавство за
відсутність гарантій щодо звільнення засобів масової інформації від
відповідальності за розповсюдження тверджень третіх сторін, які,
хоча й виступали неофіційно, повідомляли соціально важливу інформацію. Воно також зазначило, що стаття 42 Закону України «Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» вимагає,
аби висловлювання третіх сторін відтворювалися дослівно. Точні,
але не дослівно відтворені висловлювання не становлять підстави
для звільнення від відповідальності. Підприємство-заявник дійшло
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висновку, що недоліки національного законодавства разом з незастосуванням національними судами стандартів Суду призвели до
ситуації, коли на підприємство-заявника було покладено фінансову
відповідальність за точне відтворення тверджень третьої сторони
про політика у контексті публічних дебатів.
39. Підприємство-заявник зазначило, що національні суди визнали той факт, що пан М. публічно звинуватив пана Я. у замовленні його вбивства за 5 тисяч доларів США, і що ця інформація була
розповсюджена навіть до появи оскаржуваної публікації підприємства-заявника. За таких обставин присутність представника підприємства-заявника на прес-конференції не була важливою, так само як
і зазначення джерела інформації. Крім того, зазначення у публікації
суми не вплинуло на характер звинувачень, висловлених паном М.
Підприємство-заявник стверджувало, що воно не звинувачувало
пана Я. у здійсненні будь-яких незаконних дій, а лише розповсюдило інформацію, що становить важливий суспільний інтерес, яку воно отримало від третьої сторони в контексті виборчих дебатів. З посиланням на справу «Гонгадзе проти України» (Gongadze v. Ukraine),
заява № 34056/02, ECHR 2005-XI) підприємство-заявник також зазначило, що пан М. був журналістом, а для журналістів критикувати
політиків в Україні було небезпечно. Воно вважало, що покарання,
застосоване до нього за точне відтворення інформації, яка вже стала публічною, було неналежним і непропорційним цілям захисту
репутації пана Я.
40. Підприємство-заявник зазначило, що національні суди не
розмежували статус пана М., який висунув звинувачення щодо пана
Я., і статус підприємства-заявника, яке просто повідомило про звинувачення, не додаючи коментарів. Однак національні суди вимагали від нього довести правдивість звинувачень, висунутих третьою
особою.
41. Підприємство-заявник також стверджувало, що національні
суди розглядали позивача як науковця і суддю та повністю нехтували тим фактом, що він виступав у якості політика на виборах міського голови. Публікація жодним чином не стосувалася особистого
життя позивача чи його наукової або суддівської діяльності та була
частиною виборчих політичних дебатів, щодо яких припускаються ширші межі критики. Підприємство-заявник також зазначило,
що відшкодування, яке воно повинно було сплатити за дискреди-
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тацію, було одним із найбільших за розміром в судовій практиці
України, та змусило його скоротити штат працівників і тиражі.
b. Уряд
42. Уряд стверджував, що втручання у право підприємства-заявника на свободу вираження поглядів було здійснено згідно із законом, оскільки ґрунтувалось на чітких та передбачуваних положеннях Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону
України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
та Закону України «Про інформаційні агентства».
43. Уряд зазначив, що оскаржувана стаття була опублікована підприємством-заявником під час виборів міського голови, у яких пан Я.
був одним із основних кандидатів. Відповідно існував вагомий суспільний інтерес у проведенні чесних виборів. Крім того, національні
суди захищали права та репутацію пана Я., що було не лише підставою для втручання за пунктом 2 статті 10 Конвенції, а й здійсненням
захисту одного з прав, гарантованих статтею 8 Конвенції.
44. Уряд наголосив на тому, що під час проведення виборів інформація має великий вплив, і зазначив, що підприємство-заявник
поширило інформацію, отриману з невідомих джерел, за якою пан
Я. звинувачувався у замовленні вбивства. Уряд вказав, що підприємство-заявник не довело на національному рівні, що воно сплатило
передплату за отримання новин від УНАН. Крім того, воно не дотрималося точного формулювання висловлювання пана М. Відповідно
воно не могло бути звільнене від відповідальності за статтею 42 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Уряд також зазначив, що підприємство-заявник зазначило
суму стверджуваного замовлення на вбивство пана М., якої не було
в інформації, поширеній УНІАН. На думку Уряду, такий рівень деталізації чітко відносив розповсюджену підприємством-заявником
інформацію до категорії заснованого на конкретних фактах обвинувачення у вчиненні тяжкого злочину, у той час, як на момент виходу
публікації не було кримінальних проваджень щодо пана Я. Уряд дійшов висновку, що втручання було необхідним для захисту репутації
і прав інших осіб, як це передбачено пунктом 2 статті 10 Конвенції.
45. Щодо пропорційності втручання Уряд вважав, що сума відшкодування, яка за рішенням суду першої інстанції мала бути сплачена підприємством-заявником — 100 000 гривень, була надмірною та
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непропорційною, але це було виправлено апеляційним судом, який
зменшив суму до 50 000 гривень, врахувавши той факт, що підприємство-заявник — газета обласного рівня. Остання сума на думку
Уряду, є обґрунтованою, тому її сплата не призвела до банкрутства
підприємства-заявника, і воно продовжувало свою діяльність далі.

2. Оцінка Суду
a. Загальні принципи
46. Суд повторює такі основоположні принципи у цій сфері:
a) Здійснюючи наглядову функцію, Суд повинен розглядати
втручання у світлі справи в цілому, включаючи зміст зауважень, висловлених проти підприємства-заявника, та контекст, в якому їх було зроблено. Зокрема, Суд має визначити,
чи було втручання «пропорційним легітимним цілям, що
переслідувалися» та чи були причини, наведені національними органами для виправдання такого втручання, «відповідними та достатніми» (див. рішення у справі «Барфорд
проти Данії» (Barfod v. Denmark), від 22 лютого 1989, п. 28,
Series A, № 149). При цьому Суд має переконатися, що національні органи застосували стандарти, що відповідали
принципам статті 10, і, крім того, що вони засновували свої
рішення на прийнятній оцінці відповідних фактів (див. рішення у справі «Джерсільд проти Данії» (Jersild v. Denmark), від
23 вересня 1994 року, п. 31, Series A, № 298).
b) Втручання у право особи на свободу вираження поглядів
становитиме порушення статті 10 Конвенції, якщо воно не
підпадатиме під одне з виключень, встановлених пунктом
2 статті 10 Конвенції. Відповідно Суд має по черзі розглянути, чи було втручання у цій справі «встановлено законом»,
чи переслідувало воно ціль/цілі, яка/які є легітимними відповідно до пункту 2 статті 10, та чи було воно «необхідним
у демократичному суспільстві» задля досягнення зазначеної
мети (див. рішення у справі «Санді Таймс проти Сполученого
Королівства» (№ 1) (Sunday Times v. the United Kingdom (no. 1),
від 26 квітня 1979 року, п. 45, Series A, no. 30).
c) Прикметник «необхідний» у розумінні пункту 2 статті 10
Конвенції передбачає існування «нагальної суспільної необхідності». При здійсненні оцінки, чи існує така необхідність,
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Договірні держави користуються певною свободою розсуду.
Проте, ця свобода супроводжується європейським наглядом,
який поширюється як на законодавство, так і на рішення про
його застосування — навіть ті, що ухвалені незалежним судом. Відповідно Суд повноважний виносити остаточне рішення щодо того, чи сумісне таке «обмеження» зі свободою
вираження поглядів, гарантованою статтею 10 Конвенції
(див. рішення у справі «Яновський проти Польщі» (Janowski v.
Poland) [ВП], заява № 25716/94, п. 30, ECHR 1999-I).
d) Преса відіграє істотну роль у демократичному суспільстві.
І хоча вона не може переступати певні межі, зокрема, щодо репутації, прав інших осіб і необхідності запобігання
розголошенню конфіденційної інформації, тим не менш, її
обов’язком є передавати у спосіб, сумісний із її обов’язками
та відповідальністю, інформацію та ідеї з усіх питань суспільного інтересу, включно з тими, що стосуються правосуддя. Не тільки на неї покладається завдання передавати
таку інформацію та ідеї; громадськість також має право їх
отримувати. Стаття 10 захищає не лише суть висвітлених
ідей та інформації, але також і форму, в якій вони надаються. Журналістська свобода також включає можливість перебільшень або навіть провокацій (див. рішення у справі «Перна проти Італії» (Perna v. Italy) [ВП], заява № 48898/99, п. 39,
від 6 травня 2003 року, з подальшими посиланнями).
e) Пункт 2 статті 10 Конвенції майже не надає можливостей
для обмеження свободи вираження поглядів, коли йдеться про виступи політиків або про питання, які становлять
суспільний інтерес (див. рішення у справі «Сюрек проти Туреччини» (№ 1) (Surek v. Turkey (no. 1) [ВП], заява № 26682/95,
п. 61, ECHR 1999-IV). Крім того, межа допустимої критики
щодо такої публічної особи як політик є ширшою, ніж щодо
приватної особи. На відміну від останнього, перший неминуче та свідомо йде на те, щоб усі його слова та вчинки були
об’єктом пильної уваги з боку журналістів та широкого загалу, тому має виявляти більшу толерантність (див. рішення у
справі «Лінгенс проти Австрії» (Lingens v. Austria), від 8 липня
1986 року, п. 42, Series A, no. 103, або у справі «Інкал проти
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Туреччини» (Incal v. Turkey), від 9 червня 1998 року, п. 54,
Reports of Judgments and Decisions, 1998-IV).
f) Стаття 10 Конвенції захищає право журналістів розголошувати інформацію, яка становить громадський інтерес, за
умови, що вони діють сумлінно та використовують перевірену фактичну базу; та надають «достовірну та точну» інформацію, як того вимагає журналістська етика. За пунктом 2
статті 10 Конвенції свобода вираження поглядів пов’язана
з «обов’язками та відповідальністю», які застосовуються
до засобів масової інформації навіть щодо питань великого суспільного значення. Більше того, ці «обов’язки та відповідальність» мають особливе значення, коли йдеться про
посягання на репутацію названої особи та порушення «прав
інших осіб» (див. рішення у справі «Ліндон, Очаковський Лоуренс і Джулай проти Франції» (Lindon, Otchakovsky Laurens
and July v. France) [ВП], заяви №№ 21279/02 і 36448/02, п. 67,
ECHR 2007 ..., і «Педерсен і Баадсгаард проти Данії» (Pedersen
and Baadsgaard v. Denmark) [ВП], заява № 49017/99, п. 78, ECHR
2004-XI).
g) Повідомлення новин, засноване на інтерв’ю або відтворенні
висловлювань інших осіб, відредагованих чи ні, становить
один з найбільш важливих засобів, за допомогою яких преса
може відігравати свою важливу роль «сторожового пса суспільства» (див., наприклад, рішення у справі «The Observer
and The Guardian v. the United Kingdom», від 26 листопада 1991
року, п. 59, Series A no. 216). У таких справах слід розрізняти ситуації, коли такі висловлювання належали журналісту,
і коли були цитатою висловлювання іншої особи, оскільки
покарання журналіста за участь у розповсюдженні висловлювань інших осіб буде суттєво заважати пресі сприяти
обговоренню питань суспільного значення та не повинно
розглядатись, якщо для іншого немає винятково вагомих
причин (див. рішення у справі «Педерсен і Баадсгаард проти
Данії», зазначене вище, п.77; рішення у справі «Торгейр Торгейрсон проти Ісландії» (Thorgeir Thorgeirson v. Iceland»), від
25 червня 1992 року, п. 65, Series A, no. 239; і рішення у справі
«Джерсільд проти Данії», зазначене вище, п. 35).
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b. Застосування вищезгаданих принципів у цій справі
i. Чи було втручання
47. Суд вважає, і з цим погоджуються сторони, що рішення національних судів і присуджена сума відшкодування, яку повинно
було сплатити підприємство-заявник, становлять «втручання органів державної влади» у право підприємства-заявника на свободу
вираження поглядів згідно з пунктом 1 статті 10 Конвенції. Таке
втручання призведе до порушення статті 10, якщо воно не «передбачене законом», не має легітимної за змістом пункту 2 статті 10
Конвенції мети (чи кількох) та не є «необхідним у демократичному
суспільстві» для досягнення такої мети.
ii. Чи були заходи передбачені законом
і чи переслідували легітимну мету
48. Суд зазначає, що оскаржуване втручання ґрунтувалось на законних підставах, зокрема, на статті 7 Цивільного кодексу України
(див. вище пункт 19). Суд вважає, що це положення є як доступним,
так і передбачуваним у його застосуванні. Щодо законодавства, яке
встановлює підстави для звільнення засобів масової інформації від
відповідальності (див. вище пункт 20), Суд вважає, що аргументи підприємства-заявника переважно стосувалися тлумачення та застосування закону національними судами. Це питання буде більш детально розглянуто нижче в рамках оцінки за критерієм пропорційності.
49. Суд зазначає, що таке втручання мало легітимну мету «захисту репутації чи прав інших осіб». Відповідно залишається дослідити,
чи було втручання «необхідним у демократичному суспільстві».
iii. «Необхідне у демократичному суспільстві»
50. У цій справі підприємство-заявник було зобов’язане відшкодувати моральну шкоду за публікацію недостовірної та дискредитуючої
інформації щодо пана Я. Публікація, що розглядається, відтворювала
звинувачення щодо пана Я., висунуті паном М. в ході прес-конференції,
присвяченої виборам міського голови в м. Кіровограді. Національні
суди визнали обох, як підприємство-заявника так і пана М., винними
у звинуваченні пана Я. в скоєнні тяжкого злочину. Суди також відмовляли у звільненні підприємства-заявника від відповідальності за
розповсюдження недостовірної та дискредитуючої інформації. Моти-
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вування судових рішень ґрунтувалося на тому, що підприємство-заявник не мало договору з інформаційним агентством УНІАН і не довело,
що опублікована інформація мала офіційне джерело.
51. Суд зазначає, що твердження пана М. були дуже серйозними.
Підприємство-заявник повідомило, що це звинувачення було висунуте в контексті питання виборів міського голови м. Кіровограда,
яке обговорювалося широким загалом. Крім того, уразливість журналістів, які пишуть статті на політичні теми, сама по собі викликала гострий суспільний інтерес, враховуючи, що, як було встановлено Судом у справі «Гонгадзе проти України», журналісти, які
висвітлюють політичні проблемні теми, перебувають у вразливому
становищі по відношенню (vis-a-vis) до представників влади (про що
свідчить смерть 18 журналістів в Україні з 1991 року) (див. рішення у справі «Гонгадзе проти України» (Gongadze v. Ukraine), зазначене
вище, п. 168).
52. Суд покладається на висновки національних судів, які демонструють, що підприємство-заявник точно відтворило виступ
пана М. під час прес-конференції, не перекручуючи його. Крім того,
подача цієї інформації підприємством-заявником була нейтральною, без додавання власних коментарів або неналежних наголосів,
у контексті більш широкого повідомлення про прес-конференції
з нагоди виборів міського голови в м. Кіровограді. Однак, національні суди не розмежували звинувачення, висунуті паном М., і повідомлення підприємства-заявника про ці звинувачення, та визнали їх
обох однаково відповідальними за висловлювання, яке не належало
підприємству-заявнику, але було однозначно визнано таким, що належить іншій особі. Таким чином, національні суди не пояснили, чи
полягає приписувана підприємству-заявнику дискредитація у змісті
опублікованого звинувачення, чи у тому, що підприємство-заявник
опублікувало його (див. пункт 11 вище). Суд зазначає, що національне законодавство передбачає за певних умов звільнення засобів масової інформації від відповідальності за поширення недостовірної
інформації. Однак, незрозуміло, чому у цій справі це питання так
докладно обговорювалося національними судами, в той час як вони
самі встановили, що інформація, у тому вигляді, в якому вона була
розповсюджена підприємством-заявником, викладена правдиво.
53. Суд не вбачає жодних доказів того, що національні суди
в своїх рішеннях забезпечили баланс між потребою захищати репу
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тацію пана Я. та правом підприємства-заявника розголошувати інформацію, яка становить суспільний інтерес у контексті виборчих
дебатів. Суди не надали достатніх підстав для того, аби прирівняти
пана М., який висловив дискредитуючі твердження, та підприєм
ство-заявника, яке його опублікувало, а також для неврахування того факту, що оскаржувана інформація була широко розповсюджена
до її публікації підприємством-заявником. Суди також не розглядали пропорційність втручання та той факт, що підприємство-заявник
надало позивачу можливість відповісти на оскаржувану публікацію.
54. За таких обставин Суд вважає, що українські суди здійснили втручання у право підприємства-заявника на свободу вираження
поглядів у спосіб, що не є необхідним у демократичному суспільстві.
55. Відповідно Суд вважає, що у цій справі мало місце порушення статті 10 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
56. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

57. Підприємство-заявник вимагало 9675,57 євро відшкодування матеріальної шкоди. Ця сума складалась із суми, сплаченої позивачу в справі про дискредитацію з урахуванням понесених ним витрат на оплату виконавчого збору та інфляційних витрат. Воно також
вимагало 20 000 євро відшкодування моральної шкоди, стверджуючи, що присуджена національним судом сума відшкодування спричинила фінансові труднощі, що призвели до звільнення журналістів,
підвищення вартості видання та зменшення його тиражу.
58. Уряд зазначав, що між стверджуваним порушенням і сумою матеріальної шкоди, яку вимагало підприємство-заявник, немає причинно-наслідкового зв’язку, оскільки у справі не ставилось
питання про порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції.
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Уряд не погодився з розрахунком інфляційних витрат, наданим підприємством-заявником, вважаючи його загальним і не підтвердженим жодними документами. Щодо моральної шкоди Уряд зазначив,
що підприємство-заявник є суб’єктом господарської діяльності і,
відповідно, вимога про відшкодування моральної шкоди була необґрунтованою.
59. Суд переконаний, що між заявленою матеріальною шкодою
і встановленим порушенням є причинно-наслідковий зв’язок. Однак підприємство-заявник не надало жодних офіційних документів на підтвердження правильності своїх розрахунків інфляційних
витрат, відшкодування яких воно вимагало. Відповідно Суд присуджує підприємству-заявнику 8400 євро, що відповідає 52 500 гривням, сплаченим ним у жовтні 2003 року на виконання рішення суду
від 10 грудня 2002 року. Суд відхиляє решту вимог підприємствазаявника щодо матеріальної шкоди. Крім того, враховуючи, з однієї
сторони, величину підприємства-заявника та його обласний статус,
і з іншої — суму стягнутої з нього компенсації, так само як і негативний вплив провадження у справі щодо дискредитації, Суд вважає,
що обставини цієї справи вимагають присудження підприємствузаявнику відшкодування моральної шкоди. Здійснюючи свою оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує 5000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

60. Підприємство-заявник також вимагало 870 євро відшкодування судових витрат, понесених під час розгляду справи в Суді.
61. Уряд стверджував, що ці вимоги не були належним чином
конкретизовані. Крім того, підприємство-заявник не надало документів на підтвердження того, що воно фактично несло витрати на
оплату послуг з перекладу.
62. Відповідно до практики Суду підприємство-заявник має
право на відшкодування судових витрат, якщо буде доведено, що
такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У справі, що розглядається, Суд, беручи до уваги наявну
в нього інформацію та зазначені вище критерії, вважає за належне
присудити 830 євро відшкодування витрат, понесених ним під час
розгляду справи в Суді.
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C. Пеня

63. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку
плюс три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1
статті 6 Конвенції.
3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 10
Конвенції.
4. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держававідповідач має виплатити підприємству-заявнику 8400 (вісім
тисяч чотириста) євро відшкодування матеріальної шкоди,
5000 (п’ять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди
та 830 (вісімсот тридцять) євро судових витрат з урахуванням
будь-якого податку, який може бути стягнуто із зазначених
сум; ці суми мають бути конвертовані в українські гривні за
курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог підприємства-заявника стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 липня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Трофимчук проти України»
(Заява № 4241/03)
Рішення
Страсбург
28 жовтня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
28 січня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.
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У справі «Трофимчук проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
п. Р. Марусте,
п. М. Віллігер,
пані І. Берро-Лефевр,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 5 жовтня 2010 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 4241/03), яку 5 січня
2003 року подала до Суду проти України громадянка України Катерина Панасівна Трофимчук (далі — заявниця) на підставі статті 34
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі —
Конвенція).
2. Заявницю представляв пан С. Зауткін — юрист, який практикує у м. Рівному. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — Ю. Зайцев з Міністерства юстиції.
3. 31 травня 2005 року Суд оголосив заяву частково неприйнятною та вирішив комунікувати Уряду скаргу за пунктом 1 статті 6
Конвенції про несправедливість провадження, стороною якого була
заявниця, та скаргу про порушення статті 11 Конвенції. Також було
вирішено розглядати питання щодо прийнятності та суті заяви одночасно (пункт 3 статті 29 Конвенції).

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявниця народилася у 1944 році та проживає у м. Рівному.
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5. У 1980 році заявниця почала працювати машиністом котлів
на ОВДКП «Рівнетеплокомуненерго» — комунальному підприємстві,
відповідальному за постачання центрального опалення в м. Рівному. У грудні 1998 року низка працівників ОВДКП «Рівнетеплокомуненерго», в тому числі і заявниця, були переведені до КТП «Комуненергія» — нового комунального постачальника, заснованого
Рівненською обласною державною адміністрацією. Згодом ОВДКП
«Рівнетеплокомуненерго» припинило свою діяльність, було оголошено банкрутом та ліквідовано.
6. До березня 1999 року продуктивність праці заявниці була цілком позитивною. 12 лютого 1999 року вона успішно склала екзамени
з безпеки праці під час випробування котлів.
7. За словами заявниці, вона та багато її колег не отримували
заробітну плату за період з серпня по грудень 1998 року, коли вони
працювали на ОВДКП «Рівнетеплокомуненерго». У лютому 1999 року ряд працівників КТП «Комуненергія» зустрілися, щоб обговорити можливі рішення цієї проблеми. Вони домовились створити
профспілку працівників КТП «Комуненергія» та організувати пікет.
Згодом заявниця припинила своє членство в профспілці, яка існувала на КТП «Комуненергія» з 1998 року, та повідомила керівництво компанії, що 34 працівники КТП «Комуненергія» створили нову
профспілку.
8. На думку Уряду, працівники КТП «Комуненергія» не утворювали нову профспілку.
9. 22 лютого 1999 року заявниця та двоє інших осіб, діючи нібито від імені працівників КТП «Комуненергія», надіслали письмове
повідомлення на ім’я Голови міської ради м. Рівного, в якому зазначили таке:
«Ми, співробітники КТП «Комуненергія», повідомляємо вам, що
3 березня 1999 року о 7.30 [ми] будемо пікетувати управління КТП
«Комуненергія», яке розташоване ... [через] невиплату заробітної
плати з серпня 1998 року по лютий 1999 року».

10. У невстановлений день Рівненська міська рада внесла інформацію про пікет у свій реєстр.
11. 27 лютого 1999 року члени комісії, що складалася з декількох колег заявниці, включаючи її безпосереднього керівника та заступника директора КТП «Комуненергія», оглянули різні котельні,
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в тому числі і ту, в якій працювала заявниця, з метою перевірки
дотримання техніки безпеки. У котельні заявниці інспектори виявили, що деякі частини котельного обладнання були розбиті або
не функціонували, що ці несправності не були зафіксовані у спеціальному журналі, який ведеться оператором котельної, що деякі частини котельного обладнання були не на місці, та виявили
несанкціоновані об’єкти на котлі та в приміщенні. Комісія дійшла
висновку, що заявниця не дотрималась відповідних правил техніки безпеки. На цій підставі 2 березня 1999 року керівництво видало наказ про застосування до заявниці дисциплінарного стягнення у виді догани.
12. 3 березня 1999 року заявниця та ще 70 осіб взяли участь у пікеті навпроти приміщення адміністрації КТП «Комуненергія». Вони
висловили стурбованість тим, що керівництво КТП «Комуненергія»
не забезпечило своєчасну виплату заробітної плати і що директор
привласнив кошти компанії.
13. Того дня заявниця повинна була бути на робочому місці о 8.00, проте прийшла о 10.00. Безпосередній керівник заявниці
склав акт про двогодинну відсутність заявниці на роботі, зазначивши, що через її відсутність її колеги змушені були працювати ще дві
години після закінчення їхньої нічної зміни.
14. 9 березня 1999 року КТП «Комуненергія» подало до Рівненського міського суду позов до заявниці та К., в якому просило суд визнати, що пікет 3 березня 1999 року, який позивач назвав «страйком»,
був незаконним. КТП «Комуненергія» зазначило, що страйк тривав
три години, що майже 70 осіб взяли в ньому участь і що тільки троє
осіб, включаючи заявницю, 22 лютого 1999 року письмово повідомили позивача про свою участь у страйку. Позивач також стверджував,
що особи, які брали участь у страйку, не були уповноважені представляти інтереси працівників і що вимоги страйкуючих не були
схвалені працівниками або повідомлені адміністрації підприємства
заздалегідь. Копія повідомлення від 22 лютого 1999 року була приєднана до позову.
15. Сторони не надали інформації стосовно результатів розгляду позову КТП «Комуненергія».
16. 10 березня 1999 року заявницю було звільнено з роботи у
зв’язку з систематичним невиконанням своїх трудових обов’язків
(пункт 3 статті 40 Кодексу законів про працю).
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17. 29 березня 1999 року заявниця подала до Рівненського міського суду позов про поновлення її на посаді в КТП «Комуненергія»
та відшкодування заборгованості із заробітної плати. Заявниця
стверджувала, що її звільнення було незаконним та безпідставним,
і що його справжньою причиною був трудовий спір між керівницт
вом КТП «Комуненергія» та працівниками стосовно невиплати заробітної плати.
18. Під час судових засідань щодо її позову заявниця повідомила, що вона не несе відповідальності за проблеми, виявлені на її робочому місці 27 лютого 1999 року, що вона була відсутня на роботі 3
березня 1999 року через те, що брала участь у пікеті, про який місцева влада була вчасно поінформована, і що перед пікетом вона домовилась зі своїм колегою О., що він замінить її того дня. Заявниця
визнала, що свого безпосереднього керівника вона заздалегідь про
свою відсутність не повідомила.
19. Представники КТП «Комуненергія» заперечували наявність
спору між заявницею та керівництвом підприємства та повторили,
що заявниця була звільнена за систематичне невиконання своїх трудових обов’язків, зокрема, через її нездатність забезпечити безпечні
умови праці в котельній 27 лютого 1999 року та через її несанкціоновану відсутність на робочому місці 3 березня 1999 року.
20. 21 червня 2000 року Рівненський міський суд відмовив заявниці у задоволенні позову, встановивши, що протягом короткого
періоду її роботи на КТП «Комуненергія» вона допустила серйозне
порушення правил роботи. Зокрема, суд зазначив, що згідно зі свідченнями колег заявниці, отриманими в ході судових засідань, та документами, наданими КТП «Комуненергія», заявниця несла відповідальність за проблеми, пов’язані з безпекою, які виникли 27 лютого
1999 року, та що вона була відсутня на робочому місці дві години 3
березня 1999 року, не повідомивши керівництво та її безпосереднього керівника про це заздалегідь. З огляду на вищевказане суд дійшов
висновку, що заявниця була звільнена законно, відповідно до пункту 3 статті 40 Кодексу законів про працю.
21. Також суд постановив, що твердження заявниці про трудовий
спір між керівництвом та працівниками були необґрунтованими,
тому що КТП «Комуненергія» не несло відповідальності за невиплату заробітної плати заявниці за час, який передував її звільненню
з ОВДКП «Рівнетеплокомуненерго» в грудні 1998 року.
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22. Заявниця оскаржила рішення суду першої інстанції та встановлені ним фактичні обставини. Вона також зазначила, що керівництво було заздалегідь повідомлено про її участь у пікеті 3 березня
1999 року, оскільки 22 лютого 1999 року вона письмово повідомила
про це місцеві органи влади.
23. 11 вересня 2000 року Рівненський обласний суд скасував рішення від 21 червня 2000 року та направив справу на новий розгляд.
Суд не погодився, що справа заявниці стосується систематичного
невиконання її трудових обов’язків.
24. 10 липня 2001 року Рівненський міський суд відмовив заявниці у задоволенні позову з тих же підстав, що були зазначені у його
рішенні від 21 червня 2000 року.
25. У рішеннях від 3 січня та 13 серпня 2002 року апеляційний
суд Рівненської області та Верховний Суд України відповідно відхилили скарги заявниці як необґрунтовані та залишили без змін висновки суду першої інстанції.
26. У своєму рішенні від 3 січня 2002 року апеляційний суд Рівненської області зазначив, що твердження заявниці про те, що вона
була звільнена через її участь у пікеті 3 березня 1999 року, було необґрунтованим.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРАКТИКА
A. Конституція України 1996 року

27. Відповідні положення Конституції передбачають таке:
Стаття 44
«Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.
Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я, прав і свобод інших людей.
Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку.
Заборона страйку можлива лише на підставі закону».
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B. Кодекс законів про працю України 1971 року

28. Відповідні положення Кодексу передбачають таке:
Стаття 40. Розірвання трудового договору
з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
«Трудовий договір, укладений на невизначений строк ... може бути
розірваний [власником або уповноваженим ним органом] у випадках:
<...>
3) систематичного невиконання працівником без поважних причин
обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника
раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення...»

Стаття 151. Зняття дисциплінарного стягнення
«Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному
стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного
стягнення...»
С. Закон України про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)
від 3 березня 1998 року

29. Відповідні положення Закону передбачають таке:
Стаття 3. Сторони колективного трудового спору (конфлікту)
«Сторонами колективного трудового спору (конфлікту) є:
на виробничому рівні — наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) ... або профспілкова організація чи інша уповноважена найманими працівниками організація та власник підприємства ... або уповноважений ним орган чи представник.
<...>
Уповноважений найманими працівниками на представництво орган є єдиним повноважним представником найманих працівників
до моменту припинення такого спору (конфлікту)».
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Стаття 17. Страйк
«Страйк — це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків)... з метою вирішення колективного трудового спору
(конфлікту).
Страйк застосовується як крайній засіб (коли всі інші можливості
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) вичерпано)
у зв’язку з відмовою [роботодавця] задовольнити вимоги найманих працівників або уповноваженого ними органу, профспілки,
об’єднання профспілок чи уповноваженого нею (ними) органу».

Стаття 18. Право на страйк
«Відповідно до статті 44 Конституції України ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.
Порядок здійснення права на страйк встановлюється цим Законом.
Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або
власник ... ухиляється від примирних процедур або не виконує
угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору
(конфлікту)».

Стаття 19. Рішення про оголошення страйку
«Рішення про оголошення страйку на підприємстві приймається
більшістю працівників на загальних зборах (конференції) працівників або двома третинами делегатів конференції ... за поданням
профспілкової організації чи іншої організації найманих працівників, уповноваженої згідно із статтею 3 цього Закону представляти
інтереси найманих працівників. Рішення про оголошення страйку
оформляється протоколом.
<...>
Нікого не може бути примушено до участі або неучасті у страйку.
Орган (особа), який очолює страйк, зобов’язує письмово попередити роботодавця не пізніш як за сім днів до початку страйку, а у разі
прийняття рішення про страйк на безперервно діючому виробницт
ві — за п’ятнадцять днів.
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Роботодавець або його представник зобов’язаний у найкоротший
строк попередити постачальників і споживачів, транспортні організації, а також інші заінтересовані підприємства ... щодо рішення
найманих працівників про оголошення страйку.
Місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому
участь, визначається органом (особою), що керує страйком, за погодженням із роботодавцем або його представником.
У разі проведення зборів, мітингів, пікетів за межами підприємства
орган (особа), який очолює страйк, повинен повідомити про запланований захід місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого
самоврядування не пізніше ніж за три дні».

Стаття 23. Рішення про визнання страйку незаконним
«Заява роботодавця про визнання страйку незаконним розглядається у судовому порядку.
Справа щодо цієї заяви повинна бути розглянута судом ... не пізніш
як у семиденний термін.
Рішення суду про визнання страйку незаконним зобов’язує учасників страйку прийняти рішення про припинення або відміну оголошеного страйку, а працівників розпочати роботу не пізніше наступної доби після дня вручення копії рішення суду органові (особі), що
очолює страйк».

Стаття 27. Гарантії для працівників під час страйку
«Участь у страйку працівників, за винятком страйків, визнаних судом
незаконними, не розглядається як порушення трудової дисципліни
і не може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності...»

Стаття 28. Наслідки участі працівників у страйку
«Організація страйку, визнаного судом незаконним, або участь
у ньому є порушенням трудової дисципліни.
Час страйку працівникам, які беруть у ньому участь, не оплачується.
Час участі працівника у страйку, що визнаний судом незаконним, не
зараховується до загального і безперервного трудового стражу».
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D. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9
від 6 листопада 1992 року
щодо практики розгляду судами трудових спорів

30. Відповідні витяги з постанови передбачають таке:
«23. За передбаченими пунктом 3 статті 40 [Кодексу законів про працю] підставами працівник може бути звільнений лише за проступок
на роботі, вчинений після застосування до нього дисциплінарного
або громадського стягнення за невиконання без поважних причин
обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами
внутрішнього трудового розпорядку.
В таких випадках враховуються ті заходи дисциплінарного стягнення, які встановлені чинним законодавством і не втратили юридичної сили... (стаття 151 [Кодексу законів про працю]) має бути
врахована».

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 11 КОНВЕНЦІЇ
31. Заявниця скаржилась, що була звільнена з роботи через
участь у створенні нової профспілки на КТП «Комуненергія» та через участь у пікеті 3 березня 1999 року. Вона посилалась на статтю 11
Конвенції, яка передбачає:
«1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання
з іншими особами, включаючи право створювати профспілки
та вступати до них для захисту своїх інтересів.
2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному
суспільстві 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 запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав
особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави».
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А. Прийнятність

32. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою в розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що
вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Відповідно вона
має бути визнана прийнятною.
В. Суть

33. Заявниця стверджувала, що мало місце порушення статті 11
Конвенції у зв’язку зі звільненням її з роботи в березні 1999 року.
34. Уряд наголошував, що втручання у право заявниці на свободу зібрань і об’єднання не було і, відповідно, не було порушення пунк
ту 1 статті 11 Конвенції. Зокрема, Уряд стверджував, що заявниця не
була членом профспілки. На той момент на КТП «Комуненергія» була
тільки одна профспілка і заявниця перестала бути її членом у лютому 1999 року. Уряд також стверджував, що заявниця була звільнена
за неодноразове невиконання своїх трудових обов’язків, а не через
трудовий спір між керівництвом і працівниками КТП «Комуненергія». На думку Уряду, пікет 3 березня 1999 року не був пов’язаний
з роботою заявниці на КТП «Комуненергія». Він, скоріше, стосувався
спору, який вона мала з ОВДКП «Рівнетеплокомуненерго». Незважаючи на те, що пікет був проведений навпроти приміщення КТП
«Комуненергія», фактично він був спрямований проти адміністрації
ОВДКП «Рівнетеплокомуненерго».
35. Суд повторює, що стаття 11 Конвенції захищає право на свободу мирних зібрань та на свободу об’єднання з іншими особами від
свавільних, незаконних і необґрунтованих обмежень. Термін «обмеження» в пункті 2 статті 11 Конвенції не обмежується заборонами
і відмовами у реалізації прав, гарантованих Конвенцією, а включає
в себе також каральні заходи, застосовані після того, як такі права
були реалізовані, включаючи різноманітні дисциплінарні заходи
(див. рішення від 15 квітня 1991 року у справі «Езелан проти Франції»
(Ezelin v. France), п. 39, Series A, № 202; рішення від 26 вересня 1995 року у справі «Фогт проти Німеччини» (Vogt v. Germany), п. 65, Series А,
№ 323; рішення у справі «Маестрі проти Італії» (Maestri v. Italy)
[ВП], заява № 39748/98, п. 26, ECHR 2004-I, та рішення від 23 жовтня
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2008 року у справі «Сергей Кузнєцов проти Росії» (Sergey Kuznetsov v.
Russia), заява № 10877/04, п. 35).
36. Суд зазначає, що ця справа стосується твердження заявниці
про те, що дисциплінарне стягнення (звільнення), накладене на неї
в березні 1999 року, є обмеженням її права на свободу мирних зібрань
та об’єднання з іншими особами, що суперечить статті 11 Конвенції.
Суд зазначає, що твердження заявниці складається з двох частин.
По-перше, на думку заявниці, її колишній роботодавець звільнив її
з роботи за участь у створенні профспілки. По-друге, дисциплінарне
стягнення було застосовано до неї за участь у пікеті проти керівницт
ва КТП «Комуненергія» 3 березня 1999 року.
37. Щодо першого аспекту скарги заявниці за статтею 11 Конвенції Суд відзначає, що залишалось неясним, чи була створена нова
профспілка на КТП «Комуненергія» в лютому 1999 року. Навіть якщо
припустити, що така профспілка була створена, справа не містить
доказів участі заявниці у її створенні або діяльності. В цілому, Суд
вважає, що заявниця не довела, що колишній роботодавець перешкоджав їй брати участь у створенні профспілки, або бути її членом, або що вона іншим чином була обмежена у здійсненні права
на свободу об’єднання (див., для порівняння, рішення від 13 серпня
1981 року у справі «Янг, Джеймс та Вебстер проти Сполученого Королівства» (Young, James and Webster v. the United Kingdom), Series A,
№ 44, та рішення у справі «Данілєнков та інші проти Росії» (Danilenkov
and Others v. Russia), заява № 67336/01, ECHR 2009-... (витяги).
38. Стосовно другого аспекту скарги заявниці за статтею 11 Конвенції, Суд зазначає, що сторони не оспорюють те, що відсутність
заявниці на роботі 3 березня 1999 року (одна з підстав її звільнення)
стала прямим результатом її участі в пікеті 3 березня 1999 року. Незважаючи на заперечення Уряду, Суд зазначає, що пікет був спрямований проти керівництва КТП «Комуненергія». Питання ступеня
відповідальності цього підприємства за невиплату заробітної плати
не має значення для розгляду цієї частини справи.
39. Суд далі зазначає, що участь заявниці у пікеті є здійсненням
права на свободу мирних зібрань, а отже, підпадає під дію статті 11
Конвенції. Хоча заявниця не була de-jure піддана дисциплінарному
стягненню за здійснення цього права, Суд вважає, що, беручи до
уваги той факт, що пікет був спрямований проти керівництва її тогочасного роботодавця та стосувався пов’язаних із роботою питань,
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відокремлення участі заявниці в пікеті від його наслідків, а саме
її двогодинної відсутності на роботі, буде занадто формалістичним і суперечитиме принципам практичного та ефективного застосування Конвенції (див., mutatis mutandis, рішення від 2 лютого
2010 року у справі «Християнсько-демократична народна партія проти Молдови (№ 2)» (Christian Democratic People’s Party v. Moldova (no. 2),
заява № 25196/04, п. 25). Відповідно Суд вважає, що було втручання
у право заявниці на свободу мирних зібрань тепер слід з’ясувати, чи
було таке втручання виправданим.
40. У зв’язку з цим Суд повторює, що втручання становитиме порушення статті 11 Конвенції, якщо воно не «передбачено законом»,
не переслідує одну або більше легітимних цілей, передбачених пунктом 2, та не є «необхідним у демократичному суспільстві» для досягнення цих цілей (див. згадане вище рішення у справі «Сергей Кузнєцов проти Росії» (Sergey Kuznetsov v. Russia), п. 37).
41. Суд зазначає, що заявниця оскаржила законність свого звільнення у національних судах, стверджуючи, зокрема, що вона не повинна була бути покарана за свою відсутність на робочому місці 3
березня 1999 року.
42. Суди відхилили скарги заявниці, встановивши, що звільнення відповідало національному трудовому законодавству. Незважаючи на висновки судів стосовно згаданих вище аргументів заявниці,
які не були точними та ясними, видається, що їхня позиція стосовно
відсутності заявниці 3 березня 1999 року ґрунтувалась на тому, що
така відсутність не мала прийнятного виправдання і, відповідно, це
є порушенням трудової дисципліни. Суд не вбачає достатніх підстав
не погодитись із застосуванням судами відповідного національного
законодавства до обставин справи заявниці.
43. Суд також зазначає, що українське законодавство передбачає право на страйк як один із засобів вирішення трудових спорів,
який тягне тимчасове припинення роботи і встановлює порядок,
відповідно до якого це право повинно здійснюватись. Ця процедура
передбачає певні гарантії для працівників, включаючи імунітет від
дисциплінарних заходів за участь у законному страйку.
44. У цій справі заявниця брала участь в акції протесту проти
свого роботодавця, що спричинило її відсутність на роботі протягом двох годин. Однак заявниця не дотрималась процедури страйку, викладеної у статті 19 Закону України «Про порядок вирішення
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колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року
(див. вище пункт 29), і не стверджувала, що їй якимось чином завадили дотриматись її. Більш того, заявниця не заперечувала відповідність процедури, встановленої національним законодавством,
вимогам статті 11 Конвенції.
45. У світлі вищевикладеного Суд вважає, що дисциплінарне
стягнення було накладено на заявницю законно і, отже, втручання
було «передбачено законом» у розумінні пункту 2 статті 11 Конвенції. Суд також вважає, що втручання мало «легітимну мету» захисту
прав колишнього роботодавця заявниці відповідно до національного трудового законодавства.
46. Суд також зазначає, що повідомлення, надіслане заявницею
місцевим органам влади 22 лютого 1999 року, не містило вказівки
на заплановану тривалість пікету та припущень, що заявниця мала
намір страйкувати або з інших причин бути відсутньою на роботі
через її участь у пікеті. У зв’язку з характером трудових обов’язків
заявниці її двогодинна відсутність на роботі 3 березня 1999 року та
неповідомлення її безпосереднього керівника заздалегідь про її відсутність призвели до серйозного порушення робочого процесу (див.
вище пункти 5 та 13). Навіть якщо припустити, що один із колег заявниці погодився замінити її в той день, такий захід не є достатнім
для того, щоб продемонструвати, що заявниця зробила все можливе
для реалізації своєї свободи на мирні зібрання з належною повагою
до прав та інтересів її роботодавця.
47. За таких обставин Суд вважає, що дисциплінарні заходи, застосовані до заявниці, не були непропорційними і тому порушення
статті 11 Конвенції не було.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
48. Заявниця скаржилась на несправедливість судового розгляду справи стосовно її звільнення, зокрема, поставила під сумнів
оцінку національними судами фактів і стверджувала, що вони не
взяли до уваги її доводи, що її було звільнено через активну участь у
трудовому спорі працівників із керівництвом КТП «Комуненергія».
Вона посилалась на пункт 1 статті 6 Конвенції, відповідні положення
якого передбачають:
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Пункт 1 статті 6
«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного
строку ... судом,..., який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру».

49. Уряд стверджував, що розгляд справи заявниці був справедливим і що остаточні висновки, яких дійшли суди, ґрунтувались на
правильній оцінці наявних доказів.
50. Суд повторює, що оцінка доказів є компетенцією національних судів і Суд не підмінятиме власною точкою зору щодо фактів
оцінку, яку їм було надано в межах національного провадження.
Більш того, гарантуючи право на справедливий судовий розгляд,
стаття 6 Конвенції в той же час не встановлює жодних правил щодо
допустимості доказів або їх оцінки, що є предметом регулювання
в першу чергу національного законодавства та оцінки національними судами (див. рішення від 27 жовтня 1993 року у справі «Домбо Беєер Б.В. проти Нідерландів» (Dombo Beheer В. V. v. the Netherlands),
п. 31, Series A, № 274).
51. Тим не менш, Суд повинен встановити, чи було провадження
в цілому справедливим та чи відповідали Конвенції наслідки оцінки доказів і застосування правових норм (див., наприклад, рішення
у справі «Платаку проти Греції» (Platakou v. Greece), заява № 38460/97,
п. 37, ECHR 2001-I).
52. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що
заявниця була звільнена з посади в КТП «Комуненергія» за систематичне невиконання своїх трудових обов’язків. Вона оскаржила
законність свого звільнення в національних судах, стверджуючи,
зокрема, що рішення роботодавця було необґрунтованим і що її було звільнено за виступи проти керівництва в трудовому спорі між
останнім і працівниками.
53. Суд зазначає, що при вирішенні справи заявниці національні
суди заслухали певну кількість свідків і дослідили різні документи, що стосувались як дисциплінарних заходів щодо заявниці, так
і доводів сторін. Заявниці було надано можливість прокоментувати
докази та доводи, подані її колишнім роботодавцем. Відмовляючи
у задоволені вимог заявниці, суди навели в своїх рішеннях обґрунтування, яке видається належним і достатнім з огляду на предмет
справи.
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54. Беручи до уваги свої висновки за статтею 11 Конвенції (див.
вище пункти 42–45), Суд не бачить жодних ознак несправедливості
або свавільності у відмові судів детально розглянути доводи заявниці
про переслідування її роботодавцем, оскільки суди чітко зазначили,
що ці доводи були повністю необґрунтованими. У зв’язку з цим Суд
повторює, що, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов’язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально
відповідати на кожен довід (див. рішення у справі «Ґарсія Руіз проти
Іспанії» (Garcia Ruiz v. Spain), заява № 30544/96, п. 26, ECHR 1999-1).
55. У світлі вищевикладеного Суд вважає, що в цілому провадження у справі заявниці було справедливим і що ця частина скарги
повинна бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до пунк
тів 3 та 4 статті 35 Конвенції.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу за статтею 11 Конвенції прийнятною, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що не було порушення статті 11 Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 28 жовтня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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Справи про порушення статті 34 Конвенції

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Найдьон проти України»
(Заява № 16474/03)
Рішення
Страсбург
14 жовтня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
14 січня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

347

Справи про порушення статті 34 Конвенції

У справі «Найдьон проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
п. М. Віллігер,
пані І. Берро-Лефевр,
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 14 вересня 2010 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Дана справа порушена за заявою (№ 16474/03) проти України,
поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини і основних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, паном Володимиром Миколайовичем Найдьоном (далі — «заявник»), 22 квітня 2003 р.
2. Між 25 березня і 31липня 2008 року заявника в Суді представляв
п. А. Бущенко, адвокат, що практикує в Харкові. Уряд України (далі —
«Уряд») був представлений його уповноваженим, п. Ю. Зайцевим.
3. Голова П’ятої Секції ухвалив повідомити Уряд про цю заяву.
Суд також постановив прийняти рішення про прийнятність заяви
одночасно з її розглядом по суті (стаття 29 §1).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився в 1962 році і в даний час відбуває тюремне
ув’язнення у виправній колонії (в’язниці) № 52 м. Єнакієве, Донецька область («Єнакіївська колонія»).
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A. Арешт і затримання заявника

5. 23 листопада 1999 року заявника було заарештовано міліцією
за підозрою в крадіжці зі зломом. За словами заявника, під час його
утримання під вартою з 23 по 25 листопада 1999 року і наступних
допитів, які проводилися у відділенні міліції, він піддавався різним формам жорстокого поводження, метою якого було отримання
зізнання в тяжких злочинах, в тому числі вбивства і крадіжки зі зломом. Заявник стверджував, що йому було нанесено декілька синців
і саден на голові і тілі, і що у нього було зламано кілька ребер і зубів.
Заявник не мав доступу до лікаря, і ці травми не були зафіксовані.
6. 25 листопада 1999 року влада призначила заявникові офіційного захисника, який представляв його до завершення розгляду.
У той же день заявник був переведений до Маріупольського ізолятору тимчасового тримання («Маріупольський ІТТ»).
7. 29 листопада 1999 року заявника було переведено до Маріупольського слідчого ізолятора № 7 («Маріупольський СІЗО»).
8. За словами заявника, він поскаржився в прокуратуру на жорстоке поводження. Його скарга була відхилена заступником прокурора Донецької області 12 квітня 2000 року, і він не оскаржував це
рішення в судах. Копія рішення не була надана Суду. Уряд не заперечує ці матеріали, хоча вони надали копію листа від Генеральної
прокуратури від 24 січня 2008 року, яким уповноважений Уряду був
проінформований, зокрема, що заявник не скаржився в Донецьку
обласну прокуратуру на застосування незаконних методів розслідування (див. пункт 31 нижче) .
9. У ході судового розгляду його справи заявник повторив свою
скаргу на жорстоке поводження. Зокрема, заявник стверджував, що
його зізнання у вчиненні деяких злочинів, в яких його звинувачували, були отримані під тиском. У своїй заяві в суді він послався на
рішення від 12 квітня 2000 року, вказавши, де його можна знайти
в матеріалах справи. Хоча Донецький обласний апеляційний суд не
прореагував на скаргу заявника, Верховний суд в своєму рішенні від
26 вересня 2002 року (див. нижче), постановив, загалом, що немає
ніяких доказів того, що свідчення заявника були отримані протизаконними методами. Відповідні частини цього рішення свідчать:
«...Найдьон не згоден з вироком, оскільки, на його думку, він є суворим, неповним і несправедливим. [За його словами], справа розгля-
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далася з обвинувальним ухилом; під час [його] допитів застосовувалася сила; [його] намагалися ввести в оману під час допитів, [і] він не
організовував [злочинну] групу...
Заслухавши суддю-доповідача, прокурора ... розглянувши матеріали
справи, та обговоривши аргументи касаційних скарг, колегія суддів
дійшла висновку про неприйнятність апеляції...
Відсутні жодні докази того, що показання засудженого були отримані шляхом введення в оману або будь-якими іншими незаконними методами...»

10. 22 липня 2001 року заявника було переведено до Донецького
слідчого ізолятора № 5 («Донецький СІЗО»), де він перебував як мінімум до 10 липня 2004 року, після чого був переведений в Єнакіївську
колонію, де він в даний час відбуває покарання. Під час утримання
під вартою в Донецькому СІЗО заявник просив надати йому стоматологічну допомогу, що і було один раз зроблено; він також пройшов
флюорографію і медичний огляд в травні 2003 року і січні 2004 року.
Він не просив ні про яку іншу медичну допомогу.
За словами заявника, умови його утримання в Донецькому
СІЗО були незадовільними, він не забезпечувався харчуванням відповідної якості, і в одному приміщенні з ним утримувалася людина
з психічним захворюванням
В. Суд над заявником

11. 31 травня 2000 року досудове слідство у справі заявника було
завершено, і справу було передано в Донецький обласний апеляційний суд.
12. За словами заявника, в ході судового розгляду він просив
викликати і заслухати кілька свідків з його боку. Він не отримав відповіді на цей запит.
13. 19 липня 2001 року Донецький обласний апеляційний суд,
який діє як суд першої інстанції, визнав заявника, разом з трьома іншими особами, винним у злочинах, скоєних в 1998–1999 роках, в тому числі кількох вбивствах при обтяжуючих обставинах, крадіжках
зі зломом і статевих зносинах з неповнолітніми. Суд засудив заявника до довічного ув’язнення і конфіскації всього майна. Суд засновував своє рішення на свідченнях, даних обвинуваченими в суді, і їх
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свідченнях, отриманих під час попереднього слідства, в яких вони
зізналися в скоєнні деяких інкримінованих їм злочинів; заявах десяти потерпілих і свідків, заслуханих судом; письмових свідченнях
шести інших потерпілих і свідків, отриманих в ході попереднього
слідства; а також доповідях п’ятнадцяти експертів.
14. Адвокат заявника і сам заявник подали окремі апеляції в касаційному порядку до того ж суду.
15. Адвокат стверджує, що в цій справі суд першої інстанції допустив помилку при оцінці доказів і неправильно застосував закон.
16. Заявник скаржився, що суд першої інстанції не викликав
свідків з його боку, а також експерта, на підставі висновків якого заявник був засуджений за статеві зносини з неповнолітньою.
Висновки стосувалися сексуального розвитку жертви. У своїй апеляції заявник також стверджував, що суд відмовився прийняти до
уваги його скарги на застосування катувань під час його затримання
і подальших допитів в листопаді 1999 року, і що суд не розглянув
його думок щодо різних процедурних порушень, допущених владою
в ході попереднього слідства.
17. 26 вересня 2002 року Верховний Суд частково змінив рішення
від 19 липня 2001 року. Однак засудження заявника та вирок залишилися без змін. Верховний суд постановив, що судове рішення було
обґрунтованим, і що не було жодних процедурних порушень в ході
розслідування або судового розгляду. Рішення Верховного суду було
доведено до відома заявника 25 жовтня 2002 року.
C. Подача заяви до Суду

18. 17 квітня 2003 року заявник надіслав перший лист до Суду,
і 30 вересня 2003 року одержав форму заяви. На підтримку своєї заяви він надав копії судових рішень по його кримінальній справі, касаційну скаргу свого адвоката і кілька листів з державних органів,
які заявник отримав у відповідь на свої скарги щодо незаконності
засудження.
19. В листах, які Суд отримав від заявника в 2003 році, заявник
стверджував, що співробітники Донецького СІЗО часто відмовлялися відправляти його листи або істотно затримували відправку цих
листів, в тому числі форми заяви, адресованої Суду, що вони відмовилися видати йому копії документів, які він мав намір надати Суду
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(скарг заявника, процедурних запитів, зроблених в ході його справи, і відповідей судів на його заяви), а також що вони чинили психологічний тиск на заявника, щоб він не скаржився на адміністрацію
СІЗО. Заявник стверджував, що через його заяви до Суду він був поміщений в одну камеру з особою, що страждає на відкриту форму
туберкульозу. Як наслідок, він знаходився під загрозою заразитися
цією хворобою.
20. 27 жовтня 2003 року Суд запропонував Уряду надати фактичну інформацію щодо тверджень, що містяться в листах заявника
до Суду.
21. В листі від 3 грудня 2003 року уряд повідомив Суду, що втручання в кореспонденцію заявника не було. Вони надали копії реєстраційного журналу вхідної та вихідної кореспонденції Донецького
СІЗО і заяви заявника на адресу Державного Управління виправних установ, в яких він стверджував, що у нього немає скарг на адміністрацію Донецької СІЗО, і що його листи відправляються без
затримок.
22. В своїх листах від 22 листопада та 12 грудня 2003 року заявник стверджував, що 5 листопада 2003 року заступник начальника
Донецького СІЗО наказав йому написати такі заяви.
23. В своєму листі від 22 травня 2006 року заявник повідомив,
що в липні 2004 року, незадовго до його переводу до Єнакіївської
колонії, невідомий співробітник Донецького СІЗО погрожував йому,
аби він не скаржився на адміністрацію СІЗО.
24. В листі від 7 липня 2006 року суд попросив заявника надати
документальні докази щодо його скарг за статтями 3 та 6 Конвенції. Зокрема, заявнику було запропоновано надати копії своїх скарг
національній владі щодо передбачуваного жорстокого поводження
і копії їхніх відповідей на ці скарги, що стосуються подій 23–25 листопада 1999 року, копію його касаційної скарги проти рішення Донецького обласного апеляційного суду від 19 липня 2001 року, і копії
його письмових клопотань про заслуховування цим судом свідків
з його боку.
25. В листі від 1 серпня 2006 року заявник просив Донецький обласний апеляційний суд передати йому копії його касаційної скарги, протоколів його очної ставки з чотирма співробітниками міліції,
які жорстоко поводилися з ним, його звернення до Донецької облас-
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ної прокуратури із заявою, що він має намір надати ці копії Суду
в обґрунтування своєї заяви, і відповідь прокуратури.
26. В своїй відповіді від 14 серпня 2006 року суд відмовився надати копії запитуваних документів, оскільки запит заявника не заснований на національному законодавстві.
27. В листі від 8 грудня 2006 року заявник звернувся в той же суд
з проханням передати йому копії його скарг до цього суду щодо незаконного розслідування його справи.
28. Заявник не отримав відповіді на свій останній запит.
29. 13 червня 2007 року заявник надіслав третій лист до апеляційного суду з проханням про передачу йому копій тих же документів по його справі. 3 липня 2007 він отримав відповідь від заступника голови Донецького обласного апеляційного суду. У цьому листі
повідомлялося, що його прохання було відхилене на тій підставі, що,
оскільки його засудження стало остаточним, він має право тільки
на одержання копій судових рішень по його кримінальній справі.
За словами заступника голови цього суду, копії ніяких інших документів з матеріалів справи не можуть бути передані заявнику.
30. 26 листопада 2007 року суд запропонував Уряду подати письмові зауваження по прийнятності та суті справи (див. пункт 3 вище).
Уряду було також запропоновано надати копії касаційної скарги заявника і відповідних документів, що стосуються його скарг національній владі на жорстоке поводження, копії їхніх відповідей на ці
скарги, і копії його письмових клопотань про заслуховування свідків з його боку Донецьким обласним апеляційним судом.
31. 29 лютого 2008 року Уряд направив на розгляд Суду свої зауваження по цій справі, а також копії касаційної скарги заявника від
31 серпня 2001 року разом з письмовими поправками до його заяви
від 29 липня 2002 року, копії листів заявника голові Донецького суду
від 9 і 20 лютого 2001року із запитом копій документів з його справи, і копію листа від Генеральної прокуратури від 24 січня 2008 року,
яким уповноважений Уряду був проінформований, зокрема, що заявник не оскаржував в Донецьку обласну прокуратуру застосування
незаконних методів розслідування. Зауваження Уряду були згодом
направлені заявнику.
32. 25 березня 2008 року заявник повідомив Суду, що він знайшов адвоката для представництва його інтересів в суді і попросив
про безоплатну правову допомогу. 27 травня 2008 року Голова Па-
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лати постановив, що заявнику повинна бути надана юридична допомога для представництва його інтересів в суді. Адвокат підготував і представив на розгляд Суду зауваження від імені заявника. У
листі від 31 липня 2008 року заявник повідомив, що він не бажає,
щоб адвокат продовжував представляти його в Суді.
II. ВІДПОВІДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
A. Національне законодавство

1. Покарання за особливо тяжкі злочини
33. Кримінальний кодекс 1960 року (відмінено 1 вересня 2001 роки) передбачав смертну кару як виняткове покарання за особливо
тяжкі злочини, в тому числі вбивство при обтяжуючих обставинах.
34. Рішенням від 29 грудня 1999 року Конституційний суд ухвалив, що положення Кримінального кодексу, що стосуються смертної
кари, суперечать Конституції України. 22 лютого 2000 року це положення було змінено Верховною Радою (Парламентом), і смертна
кара була замінена довічним ув’язненням. До внесення змін 22 лютого 2000 року максимальний термін позбавлення волі, відповідно
до Кодексу, становив двадцять років.

2. Доступ до документів,
що містяться в матеріалах кримінальної справи
35. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу 1960 року, обвинувачені, підсудні, їхні адвокати і представники, які є юристами, можуть ознайомитися з матеріалами кримінальної справи на
різних етапах провадження до його завершення (статті 43, 48, 218,
219, 222, 255, 349, 362, 384 Кодексу). При вивченні справи вони можуть робити нотатки.
36. Відповідно до статті 32 Закону «Про інформацію» 1992 року,
громадянин має право звернутися до влади з проханням надати йому будь-які офіційні документи, незалежно від того, чи належать
вони до йому, за винятком випадків, коли закон обмежує доступ до
документів. Копії запитуваних документів надаються після сплати
мита (розділ 35 Закону).
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37. Положення про розгляд в апеляційних судах і місцевих судах загальної юрисдикції, прийняті Державною Судовою Адміністрацією 6 січня і 27 червня 2006 року (Накази №№ 1 і 68), відповідно, визначають процедуру, в межах якої особи, які беруть участь
в судовому розгляді , можуть ознайомитися з матеріалами справи.
Зокрема, справи вивчаються в приміщенні суду в присутності члена секретаріату. Копії документів, що містяться в матеріалах справи, судових рішень, що набули чинності, і інформаційних записок
видаються співробітниками секретаріату за письмовим запитом
після сплати судового мита. З дозволу голови або заступника голови суду, повні матеріали справи можуть бути надіслані поштою тим
державним органам, які згідно із законом мають право запитати їх.
38. Правила внутрішнього розпорядку виправних установ, затверджені Державним департаментом з питань виконання покарань
25 грудня 2003 року (Наказ № 275), не дозволяють ув’язненим зберігати будь-які документи, крім копії рішення за їх кримінальними
справами та листування, що стосується їх скарг до Європейського
суд з прав людини (додатки 6, 7 і 9 до Правил). Відповідно до змін,
внесеними до Правил 14 березня 2007 року, адміністрація в’язниці
зобов’язана надавати допомогу ув’язненим, які бажають отримати
в державних органах копії документів, що стосуються їх заяви. Коли копії таких документів отримані, в’язні повинні мати можливість
зберігати їх і, у разі необхідності, долучати їх до своєї заяви до Суду (правило 43). Відповідно до виправленого Правила 92, ув’язнені
можуть користуватися копіювальною технікою після сплати мита.
B. Законодавство і практика країн-членів Ради Європи

39. Порівнювальний аналіз національного законодавства вісімнадцяти держав-членів Ради Європи показує, що, незважаючи на
відсутність конкретних положень про доступ ув’язнених до матеріалів їх справи, ув’язнені, роблячи запит на отримання доступу
до таких документів, можуть спиратися на інші внутрішні правові
положення. Найбільш загальні положення можна знайти в кримінально-процесуальних кодексах. Така ситуація в сімох з досліджених держав-членів, а саме, Франції, Греції, Італії, Латвії, Мальті,
Польщі та Великобританії. У п’ятьох державах-членів відповідні
положення можна знайти в актах, що стосуються здійснення пра-
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восуддя або судів, як це має місце в Болгарії, Данії, Естонії, Ірландії
та Туреччині. Ще в чотирьох державах-членів, а саме, Грузії, Молдові, Нідерландах та Румунії, положення про доступ до суспільної
інформації передбачають можливість для ув’язнених запитувати
такі документи. Нарешті, в одній з держав, Грузії, відповідні положення містяться в Адміністративному кодексі.
40. З допомогою одного або більше з цих правових положень,
ув’язнений, який не має представника за межами пенітенціарної
установи, може отримати доступ до документів його кримінальної
справи після закінчення внутрішнього розгляду, як правило, шляхом подачі в суд письмового запиту про відправку фотокопій відповідних документів поштою, або, як, наприклад, в Польщі, про
вивчення матеріалів під наглядом у в’язниці. У більшості досліджених держав-членів, фотокопіювання відповідних документів платне, хоча в деяких державах-членах є положення, що передбачають
звільнення від оплати в залежності від фінансових можливостей
ув’язненого (наприклад, в Естонії).
C. Європейські Тюремні правила

41. Відповідний витяг з Додатку до Рекомендації Rec (2006) 2 Комітету Міністрів державам-членам щодо Європейських тюремних
правил, прийнятого 11 січня 2006 року, говорить:
«Правова допомога
...
23.6. Ув’язнені повинні мати доступ до документів, що стосуються
провадження по їх справі, або їм має бути дозволено мати їх
у своєму розпорядженні...»

42. Відповідно до законодавчих коментарів, що містяться в публікації Ради Європи Європейських пенітенціарних правил (2006,
стор. 52), Правило 23.6 має на меті надання допомоги ув’язненим
і передбачає їх доступ до юридичних документів, що стосуються їх.
Якщо, з міркувань безпеки і порядку, не можна дозволити їм зберігати ці документи в своїх камерах, мають бути вжиті заходи для забезпечення того, щоб вони могли отримати до них доступ в звичайні
робочі години.
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ПРАВО
І. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
43. Суд зазначає, що після комунікації справи державі-відповідачу, заявник скаржився на погані умови його утримання в Єнакіївській
колонії і відсутність медичної допомоги під час його хвороб в колонії.
Заявник не посилався на жодні положення Конвенції.
44. На думку Суду, твердження заявника не є розвитком його
вихідної скарги до Суду, яка була подана близько шести з половиною
років тому і стосувалася інших фактів. Суд вважає, таким чином, що
ці питання не слід розглядати в контексті даної справи (див. Piryanik
v. Ukraine, no. 75788/01, §20, 19 April 2005).
II. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 3, 6, 7, 13 і 15 Конвенції
45. Заявник скаржився, що він відчув на собі тортури з боку
співробітників міліції в період 23–25 листопада 1999 року. Він також
скаржився, в загальних рисах, що в Донецькому СІЗО він не отримував адекватної медичної допомоги, що їжа там була низької якості,
і що в одному приміщенні СІЗО з ним утримувалася людина з психічним захворюванням. Заявник послався на статтю 3 Конвенції.
Крім того, він скаржився, що мало місце порушення статті 6 §§1 і
3 (d) Конвенції, оскільки його звинувачення було засновано на доказах, отриманих з порушенням закону, зокрема, шляхом погроз і катувань, що суди відмовилися викликати і заслухати свідків з його
боку, що суди допустили помилки при оцінці доказів по його справі
і неправильно застосували закон.
На підставі статті 7 Конвенції заявник скаржився, що суд засудив його до довічного ув’язнення, хоча в 1999 році, коли він вчинив
кримінальні злочини, такого покарання не існувало.
Він також стверджував, що йому було відмовлено в ефективному засобі правового захисту щодо його скарги, що міліція катувала
його, і що в ході розслідування і судового розгляду мали місце певні
процедурні недоліки. Він послався на статтю 13 Конвенції.
Заявник скаржився на порушення статті 15 Конвенції, без будьяких додаткових уточнень.
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46. Що стосується скарги заявника на катування в ході досудового
слідства, Суд зазначає, що, з урахуванням аргументів сторін, незрозуміло, чи подавав заявник таку скаргу до прокуратури (див. пункти 8
і 31 вище). Навіть якщо припустити, що заявник скаржився до прокуратури, і що остання відхилила скаргу як необґрунтовану 12 квітня 2000 року, Суд зазначає, що заявник не оскаржив рішення прокуратури за допомогою відповідних судових процедур, передбачених
українським законодавством (див. Yakovenko v. Ukraine, no. 15825/06,
§§71–73, 25 October 2007). Замість цього, заявник вирішив подати
скаргу про застосування тортур до суду першої інстанції. Верховний
Суд, який розглядав апеляцію заявника щодо його засудження, відхилив скаргу заявника про застосування тортур як необґрунтовану.
З урахуванням своїх висновків в деле Yakovenko (згадане вище),
Суд не може визнати, що заявник вичерпав внутрішні засоби правового захисту щодо його скарги на застосування катувань, як того
вимагає стаття 35 §1 Конвенції. Як і у справі Yakovenko, кримінальний розгляд стосовно заявника в даному випадку був направлений
на з’ясування наявності або відсутності його вини в кримінальних
злочинах, які йому інкримінуються, а не на покладання відповідальності або надання відшкодування за жорстоке поводження.
47. Стосовно скарг заявника на умови тримання його під вартою
в Донецькому СІЗО, Суд зазначає, що він проходив лікування у стоматолога, а також пройшов флюорографію і обстеження, після того
як він попросив про медичну допомогу; при цьому немає ніяких доказів, що він потребував чи просив про будь-яке інше медичне обстеження або лікування в Донецькому СІЗО. Твердження заявника
про погане харчування зроблені в загальних рисах і їм бракує подробиць. Його скарга про присутність людини з психічним захворюванням в тому ж приміщенні Донецького СІЗО не обґрунтована. У будьякому випадку, заявник не довів, що його моральні страждання в цій
ситуації досягли мінімального рівня жорстокості, щоб підпадати під
дію статті 3 Конвенції. Відповідно, Суд вважає, що ця частина заяви
є явно необґрунтованою у розумінні статті 35 §3 Конвенції.
48. Суд також зазначає, що скарги заявника за статтею 6 §§1 і 3 (d)
Конвенції також є необґрунтованими. Зокрема, заявник не зміг довести ані національній владі, ані Суду, що його зізнання, на яких
частково засновано його засудження, були отримані під тиском. Заявник також не довів, що він або його адвокат використовували всі
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процедурні засоби, передбачені українським законодавством, для
того, щоб свідки, згадані ним в клопотанні, були заслухані в суді,
або для того, щоб довести необхідність заслухати цих свідків у суді
(див. Khivrenko v. Ukraine (dec.), no. 65743/01, 25 September 2007). В цілому, Суд зазначає, що національні суди обох інстанцій належним
чином розглянули і врахували аргументи на користь заявника, винесли свої рішення на підставі значної кількості усних та документальних доказів і достатньо аргументували свої рішення.
49. Что стосується скарги заявника про порушення статті 7 Конвенції, Суд зазначає, що національне кримінальне право, яке діяло
під час вчинення заявником деяких злочинів, передбачало максимальне покарання у вигляді смертної кари за вбивство при обтяжуючих обставинах. До моменту засудження заявника в липні 2001 року,
смертну кару було скасовано і замінено більш м’яким покаранням,
довічним ув’язненням (див. пункти 33–34 вище). Відповідно, Суд не
може зробити висновок, що заявнику було призначено більш суворе
покарання, за змістом статті 7 Конвенції, ніж те, яке було передбачено на момент вчинення ним кримінального злочину (див. Hummatov
v. Azerbaijan (dec.), Nos. 9852/03 and 13413/04, 18 May 2006). Отже, ця
скарга є явно необґрунтованою у розумінні статті 35 §3 Конвенції.
50. Зрештою, Суд зазначає, що скарги заявника за статтями 13
і 15 Конвенції не розкривають будь-яких ознак порушення прав
і свобод, викладених у цих положеннях Конвенції.
51. Зважаючи на вищенаведене, Суд вважає, що дані скарги заявника повинні бути відхилені як явно необґрунтовані відповідно
до статті 35 §§1, 3 і 4 Конвенції.
III. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ ПРАВА
НА ПОДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СКАРГИ
A. Заявлене втручання в кореспонденцію заявника із Судом
і його залякування з боку посадових осіб Донецького СІЗО
у зв’язку з його заявою до Суду

52. Заявник скаржився, що посадові особи Донецького СІЗО перешкоджали його листуванню з Судом, відмовляючись відсилати
або затримуючи відправлення його листів. Він послався на статтю 10 Конвенції.
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53. Проте Суд зазначає, що, з огляду на його практику з даного питання (див., наприклад, Klyakhin v. Russia, no. 46082/99,
§§108–110 та 118–123, 20 November 2004), скарга заявника повинна
розглядатися в відповідно до статей 8 і 34 Конвенції. Ці положення
передбачають:
Стаття 8
«1. Кожний має право на повагу до його... кореспонденції
2. Не допускається втручання органів державної влади у здійснення
цього права, за винятком випадку, коли втручання здійснюється
згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві
в інтересах національної безпеки та громадського порядку, економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням
чи злочинам, для охорони здоров’я або моралі чи з метою захисту
прав і свобод інших осіб».

Стаття 34
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони
зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права.».

54. Заявник також стверджував, не спираючись на будь-які конкретні положення Конвенції, що піддавався залякуванню з боку посадових осіб Донецького СІЗО у зв’язку з його заявою до Суду.
55. Суд вважає, що ця скарга також повинна розглядатися відповідно до статті 34 Конвенції.
56. Суд зазначає, що немає жодних доказів того, що влада затримувала або не відсилала листи заявника. Крім того, немає ніяких
доказів погроз або інших конкретних спроб відмовити заявникові
звертатися до Суду. Він мав можливість подати свою заяву, і він продовжував листування з Судом без будь-яких перешкод, за винятком
тих, які Суд розгляне нижче.
57. Зважаючи на вищенаведене, Суд вважає, що ця частина заяви є необґрунтованою. Відповідно, Суд відхиляє скарги в контексті
статті 8 Конвенції, як явно необґрунтовані відповідно до статті 35
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§§1, 3 і 4 Конвенції, і вважає, що перешкоджання здійсненню права
заявника на подачу індивідуальної скарги, за змістом статті 34 Конвенції, не мало місце.
B. Відмова в наданні заявнику копій документів
для його звернення до Суду

58. Заявник скаржився, що відмова місцевої влади надати йому
копії документів, необхідних для обґрунтування його заяви до Суду,
порушила його право на подачу індивідуальної скарги відповідно до
статті 34 Конвенції.

1. Заява сторін
59. Уряд стверджував, що заявник сам був винен у тому, що він
не отримав документи зі своєї кримінальної справи. Зокрема, Уряд
стверджував, що заявник і адвокат, який представляв його у внутрішньому розгляді, мали повний доступ до матеріалів справи в ході
цього розгляду, і що вони могли б зробити копії відповідних документів для подальшого звернення заявника до Суду. За даними
Уряду, вже на ранніх етапах судового розгляду проти нього, заявник
знав, що він подаватиме скаргу до Європейського Суду і, таким чином, міг би розпочати збирання необхідних документів до завершення цього розгляду.
60. Крім того, влада стверджувала, що після завершення внутрішнього розгляду, заявник міг попросити своїх близьких родичів або свого адвоката отримати копії документів для цієї заяви,
і міг найняти адвоката для представлення його в національних
органах.
61. Заявник не погодився з тим, що він несе відповідальність за
те, що документи для звернення в Суд не були зібрані до завершення внутрішнього розгляду. Він також стверджував, що на його переконання, його родичі відмовилися спілкуватися з ним, що адвокат,
який був призначений для його захисту в національних судах, не був
зобов’язаний сприяти йому в подачі заяви до Європейського Суду,
що у нього не було грошей, щоб найняти нового адвоката, і він не
мав можливості отримати правову допомогу в зв’язку з цим в рамках внутрішнього законодавства.
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2. Оцінка Суду
а) Загальні принципи, що випливають із практики Суду
62. Суд зазначає, що стаття 34 Конвенції зобов’язує Договірні
держави не перешкоджати праву на подачу індивідуальної скарги. Зокрема, це положення вимагає, щоб заявники або потенційні
заявники мали можливість вільно спілкуватися з Судом, не наражаючись на будь-який тиск з боку влади, яка має на меті змусити
їх відкликати або змінити свої скарги (див., наприклад, Sisojeva and
Others v. Latvia [GC], no. 60654/00, §§115–116, 15 January 2007).
63. Хоча мета статті 34, по суті, полягає в захисті особистості
від свавільного втручання з боку влади, вона не просто зобов’язує
держави утримуватися від такого втручання. На додаток до цього,
в першу чергу, негативного зобов’язання, стаття 34 передбачає позитивні зобов’язання, вимагаючи від влади створити всі необхідні
умови для належного і ефективного розгляду скарг. Наприклад, за
певних обставин державні органи можуть бути зобов’язані надати заявникам копії документів, що необхідні для розгляду їх заяв.
Таке зобов’язання виникає в разі особливої уразливості і залежності заявників, які не можуть отримати документи, необхідні для
їх справи (див. Iambor v. Romania (no. 1), no. 64536/01, §216, 24 June
2008; Novinskiy v. Russia, no. 11982/02, §120, 10 February 2009; Gagiu v.
Romania, no. 63258/00, §§93–99, 24 February 2009 року; and, a contrario,
Kornakovs v. Latvia, no. 61005/00 , §§172–173, 15 June 2006; Chaykovskiy v.
Ukraine, no. 2295/06, §96, 15 October 2009).
b) Застосування цих принципів у даній справі
64. Суд бере до уваги конкретну ситуацію заявника в той час,
коли він подав свою заяву. Зокрема, те, що кримінальну справу стосовно заявника було завершено, і матеріали його кримінальної справи зберігалися в суді першої інстанції. Будучи у в’язниці, заявник
не міг вивчити матеріали самостійно. Він не мав контактів зі своєю
сім’єю і мав лише обмежені контакти із зовнішнім світом. Власність
заявника була конфіскована після його засудження, і він не мав джерел доходу. Йому не надавалася правова допомога. Тому, при подачі
даної заяви він повністю залежав від влади.
65. Проте, влада не врахувала конкретну ситуацію заявника.
Незважаючи на те, що в своїх запитах до державних органів він чітко
вказував, що йому потрібні копії деяких документів з його справи
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для подачі заяви до Суду, його прохання були відхилені. В результаті, він не зміг виконати прохання Суду від 7 липня 2006 року, і Суд
змушений був просити Уряд надати документи, що стосуються
твердження заявника про порушення основних положень Конвенції
(див. пункти 25–30 вище, і, a contrario, Chaykovskiy, див. вище).
66. Суд зазначає, що причиною відмови влади в проханнях заявника було те, що згідно з українським законодавством вони не
зобов’язані передавати зацікавленим особам копії документів з матеріалів справи, за винятком судових рішень після завершення судового розгляду. У зв’язку з цим Суд зазначає, що існує низка положень
внутрішнього законодавства, що регулюють доступ громадськості
до документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів,
зокрема, судових матеріалів (див. пункти 35–38 вище). Проте, з огляду на позицію національних судових органів та аргументи сторін
в даному випадку, Суд не може вирішити, чи могли ці положення,
в конкретній ситуації заявника, слугувати підставою для запиту
документів з його справи.
67. Окрім того, Суд не може міркувати про те, чи знав заявник
під час внутрішнього розгляду, що він подаватиме скаргу до Європейського Суду, і чи міг він зібрати необхідні документи в той час.
68. В зв’язку з вищевикладеним, Суд вважає, що за цих обставин
нездатність влади надати заявнику можливість отримання копій
документів, на яких він повинен був обґрунтувати свою заяву, склало невиправдане втручання в здійснення її права на індивідуальну
скаргу. Суд зазначає, що його заява досягла Суду, і що Уряд надав
копії документів, які дозволили Суду розглянути скарги заявника
відповідно до статей 3 і 6 Конвенції. Однак це не заважає Суду винести рішення з питання, яке виникає відповідно до статті 34 (див.,
mutatis mutandis, Orhan v. Turkey, no. 25656/94, §406, 18 June 2002).
69. Відповідно, Суд вважає, що Україна не виконала свої зобо
в’язання за статтею 34 Конвенції у зв’язку з відмовою надати заявнику копії документів для його звернення до Суду.
IV. 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
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передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

71. Заявник не висунув вимог про компенсацію. Відповідно, Суд
вважає, що немає необхідності присуджувати йому компенсацію.

На цих підставах Суд
1. Оголошує більшістю голосів скарги за статями 3, 6, 7, 8, 13 і 15
Конвенції неприйнятними;
2. Постановляє, що Україна не виконала свої зобов’язання за
статтею 34 Конвенції у зв’язку із заявленим втручанням в кореспонденцію заявника із Судом і його залякуванням з боку посадових осіб
Донецького СІЗО у зв’язку з його заявою до Суду.
3. Постановляє одноголосно, що Україна не виконала свої
зобов’язання за статтею 34 Конвенції у зв’язку з відмовою надати заявнику копії документів для його звернення до Суду.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 14 жовтня
2010 року, відповідно до правила 77 §§2 та 3 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

П. Лоренцен
голова

Відповідно до статті 45 §2 Конвенції і Правила 74 §2 Регламенту
Суду, до цього рішення додається окрема думка судді Юдківської.

ОСОБЛИВА ДУМКА СУДДІ Юдківської
Я повністю приєднуюся до аргументації і висновків Суду з ключового питання цього рішення — порушення статті 34 Конвенції.
Я також згодна, що скарга відповідно до статті 3 є неприйнятною, хоча і з іншої підстави. Нижче я спробую викласти, чому я не
можу визнати, що заявник не вичерпав внутрішні засоби правового захисту в зв’язку з цією скаргою, як передбачається в пара
графі 46.
По-перше, я вважаю встановленим, що заявник скаржився до
прокуратури і що остання відхилила його скаргу як необґрунтовану 12 квітня 2000 року. Хоча він не зміг надати це рішення Суду,
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він чітко послався на нього в своїх поясненнях, які Уряд не за
перечує.
Крім того, в своїх клопотаннях в національних судах він зазначав номер сторінки в матеріалах справи, де це рішення може бути
знайдено. Залишається неясним, чи отримав заявник копію цього рішення або ж він дізнався про нього тільки тоді, коли отримав
доступ до матеріалів справи. З урахуванням висновків Суду за статтею 34, ми не можемо зробити висновок, що заявник мав у своєму
розпорядженні копію рішення від 12 квітня 2000 року або був хоча
б був своєчасно повідомлений про це рішення, і, таким чином, міг
оскаржити його в суді, як зазначено в параграфі 46.
Крім того, засіб правового захисту, запропонований в пара
графі 46, залишається спірним. У недавньому рішенні по справі
Davydov and Others v. Ukraine, яке стосувалося жорстокого поводження у в’язниці, Суд відхилив аргументи Уряду щодо невичерпання і
дійшов висновку, що заявники не були зобов’язані оскаржувати відмову органів прокуратури в порушенні кримінальної справи в суді,
оскільки «в цьому випадку заявники повинні були б пред’явити суду
відповідні медичні висновки , що вони не в змозі були зробити, тому що медичні записи були недоступні... Крім того, судовий розгляд
стосувався б тільки дотримання матеріальних і процесуальних підстав для порушення справи, і під час відсутності медичних свідчень
(тобто матеріальних підстав)... обмежився б розглядом питання, чи
дотримувався прокурор строків, і чи прийняв рішення в межах своїх
повноважень...». Я вважаю, що подібна аргументація застосовна
і в цій справі, оскільки «заявник не мав доступу до лікаря, а заявлені
травми не були зареєстровані» (параграф 5).
Крім того, нещодавно Суд поставив під сумнів ефективність
запропонованого засобу правового захисту, комунікуючи Уряду України справу Kaverzin v. Ukraine з питанням про те, які наслідки має
рішення суду про скасування постанови прокуратури про відмову
в порушення кримінальної справи  . Без будь-якого наміру визначити результат, я вважаю непослідовним ставити під сумнів один і той
же засіб правового захисту в одному випадку і наполягати на його
вичерпанні в іншому.


Davydov and Others v. Ukraine, nos. 17674/02 and 39081/02, §252, 1 July 2010.



http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&
highlight=kaverzin&sessionid=5729972&skin=hudoc-cc-en
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Заявник, однак, скаржився на жорстоке поводження під час
розгляду кримінального обвинувачення проти нього, його скарга
була відхилена як необґрунтована.
У справі Vladimir Fedorov v. Russia Суд постановив, що «заявляючи в суді першої інстанції та апеляційному суді скаргу на жорстоке
поводження і відмову влади провести розслідування, заявник дав
національній владі можливість усунути передбачувані порушення».
Той же висновок був зроблений і в ряді інших випадків, у яких при
судовому розгляді кримінального звинувачення скарги підсудних
про жорстоке поводження були розглянуті і відхилені .
Європейський Суд «не переконаний, що додаткове звернення
[з метою оскаржити в судовому порядку відмову в порушенні кримінальної справи] дало б інші результати, ніж ті, що були отримані заявником в зв’язку з цим в основному кримінальному провадженні
проти нього».
Проте, в цій справі Суд відійшов від описаного вище підходу
і постановив, що шлях, обраний заявником для заяви цієї скарги
в національних судах, був недостатнім, щоб вичерпати національні
засоби юридичного захисту на тій підставі, що «кримінальний процес проти заявника було направлено на з’ясування його невинності
або вини в інкримінованих йому кримінальних злочинах, а не на
покладання відповідальності або надання відшкодування за жорстоке поводження».
На мій погляд, це надмірно формальне застосування правила
про вичерпання національних засобів правового захисту, нетипове
для цього Суду. Дійсно, stricto sensu, в кримінальному процесі, в якому заявник є підсудним, неможливо отримати необхідну сатисфакцію — притягти до відповідальності винних у жорстокому поводженні з ним. Але те ж саме відноситься і до засобу правового захисту, запропонованого в параграфі 46 — суд може лише скасувати постанову
прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно ймовірних порушників і направити справу на додаткове розслідування. Такий «пінг-понг» може тривати роками (див., наприклад,


Vladimir Fedorov v. Russia, no. 19223/04, §50, 30 July 2009.



Akulininand Babich v. Russia, no. 5742/02, 2 October 2008; Lopata v. Russia,
no. 72250/01, 13 July 2010.
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справу Vergelskyy v. Ukraine, в якому постанова прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи скасовувалася 13 (!) разів ).
З іншого боку, в ході судового розгляду суди розглядають скарги
підсудних на жорстоке поводження в контексті передбачуваної самообмови і мають право або відправити справу на додаткове розслідування, або винести окрему постанову, що звертає увагу органів
прокуратури на твердження про жорстоке поводження .
Таким чином, за відсутності повноважень суду порушити кримінальну справу — чи оскаржить заявник відмову в порушенні кримінальної справи у зв’язку з його заявами про жорстоке поводження
або порушить це питання в ході судового розгляду — роль судових
органів обмежена в обох ситуаціях. На підставі підходу, прийнятого
в вищезазначених справах, я вважаю, що заявник достатнім чином
довів до відома національних судів свої скарги щодо передбачуваного жорстокого поводження і, тим самим, вичерпав наявні внутрішні засоби правового захисту.
Проте, нездатність заявника аргументувати свої скарги створює
очевидні труднощі у визначенні того, чи є вони обґрунтованими.
Суду не було пред’явлено ніяких доказів, що він піддавався жорстокому поводженню, і з цієї причини я роблю висновок, що ця скарга є неприйнятною як явно необґрунтована. Однак, в тій мірі в якій
відсутність таких доказів пов’язана з відмовою влади надати йому
необхідні документи, цю відмову відзначено встановленням порушення статті 34.



Vergelskyyv. Ukraine, no. 19312/06, §§48–70, 12 March 2009.



Див., Наприклад, Suptel v. Ukraine, no. 39188/04, §20, 19 February 2009.



Див. Lopatin and Medvedskiy v. Ukraine, nos. 2278/03 and 6222/03, §18, 20 May
2010; Ismailov v. Ukraine, no. 7323/04, §13, 27 November 2008; і, mutatis mutandis, Shalimov
v. Ukraine, no. 20808/02, §29, 4 March 2010.
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№

Назва рішення /
ухвали

Короткий зміст
встановленого
порушення

Дата
прийняття

Дата набуття
статусу
остаточного

Перелік рішень щодо України,
прийнятих Європейським судом з прав людини
у 2010 р.

1

2

3

4

5

1

Мацюк
1751/03

Ст. 6-1. Відсутність досту10.12.09 10.03.10
пу до суду

2

Мироненко
15938/02

Стаття 2. Неефективне
розслідування смерті
сина

18.02.10 18.05.10

3

Гаважук
17650/02

Стаття 5-1 (с)

18.02.10 18.05.10

4

Чесняк
1809/03

Стаття 6-1
Тривалість кримінальна

18.02.10 18.05.10

5

Нікіфоренко
14613/03

Стаття 6-1, 13, — трива
лість кримінальна
18.02.10 18.05.10
Стаття 2 Протокол 4 —
свобода пересування

6

Елена Іванова
4640/04

Стаття 6-1
тривалість

18.02.10 18.05.10

7

Ростунова
20165/04

Стаття 6-1
тривалість

18.02.10 18.05.10



книзі.
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Напівжирним шрифтом позначені справи, переклад яких надрукований в цій

1

2

3

4

5

8

Прекрасний
33697/04

Стаття 6-1
тривалість

18.02.10 18.05.10

9

Микулин
35187/04

Стаття 6-1
тривалість

18.02.10 18.05.10

10

Гуриненко
37246/04

Стаття 6-1
тривалість

18.02.10 18.05.10

11

Халак
39028/04

Стаття 6-1
тривалість

18.02.10 18.05.10

12

Удовік
39855/04

Стаття 6-1
Тривалість
кримінальна

18.02.10 18.05.10

13

Маланчук і Вавринюк
5211/05

Стаття 6-1
тривалість

18.02.10 18.05.10

14

Чубакова
17674/05

Стаття 6-1
Тривалість

18.02.10 18.05.10

15

Гарькавий
25978/07

Стаття 5-1 (с)

18.02.10 18.05.10

16

Пузан
51243/08

Стаття 5-1, стаття 34
екстрадиція

18.02.10 18.05.10

17

Байсаков та інші
54131/08

Стаття 3 (екстрадиція),
Стаття 5-4, стаття 6-1
екстрадиція

18.02.10 18.05.10

18

Шалімов
20808/02

Тривалість кримінального
провадження (п. 1. ст. 6)
Тривалість тримання під
04.03.10 08.06.10
вартою (ст. 5)
Побачення засудженого
ст. 8

19

Меншакова
377/02

Ст. 6-1, тривалість цивільна 08.04.10 08.07.10

369

1

2

3

4

5

Лотарев
29447/04

Ст. 3 погане поводження
Матер. і процес. аспект

21

Фельдман
76556/01 та 38779/04

Ст. 5-1, 5-3, 5-4 законність
і тривалість тримання
08.04.10 08.07.10
під вартою
Ст. 6-1 брак безсторонності

22

Бугайов
7516/03

Ст. 6-1
Тривалість кримінального 08.04.10 08.07.10
провадження

23

Білоус
22580/04

Ст. 6-1, ст. 13
Тривалість цивільна

08.04.10 08.07.10

24

Костичев
27820/04

Ст. 6-1
Тривалість цивільна

08.04.10 08.07.10

25

Шапошніков
30853/04

Ст. 6-1
Тривалість цивільна

08.04.10
Оскарж 04.01.10
04.10.10

26

Гурепка-2
38789/04

Ст. 6-1,
ст. 2 Протоколу № 7

08.04.10 08.07.10

27

Шаповал
7411/05

Ст. 6-1
Тривалість цивільна

08.04.10 08.07.10

28

Хурава
8503/05

Ст. 6-1, ст. 13
Тривалість цивільна

08.04.10 08.07.10

29

Войт
22149/05

Ст. 6-1
Тривалість цивільна

08.04.10 08.07.10

30

Гутка
45846/05

Ст. 6-1
Тривалість цивільна

08.04.10 08.07.10

31

Віслогузов
32362/02

Ст. 3 –умови тримання
Ст.8 – листування
Ст. 34

20.05.10 20.08.10

20
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1

2

3

4

5

32

Україна-Тюмень
22603/02

сатисфакція

33

Мирський
7877/03

Ст. 10 свобода вираження
20.05.10 20.08.10
поглядів

34

Курочкін
42276/08

Ст. 8 анулювання усинов20.05.10 20.08.10
лення

35

Москаленко
37466/04

Ст. 5-3 обґрунтування
тримання під вартою

Ст. 3 – матер. і процес.
Лопатін і Медведський Аспект
36
Ст. 5-1
2278/03, 6222/03
Ст. 6-1 тривалість

20.05.10 20.08.10

20.05.10 20.08.10

20.05.10 20.08.10

37

Галат
716/05

Ст. 6-1 тривалість
кримінальна

38

Мкртчан
21939/05

Ст 6-1 тривалість цивільна 20.05.10 20.08.10

39

Пелевін
24402/02

Ст 6-1 тривалість цивільна 20.05.10 20.08.10

40

Камишев
3990/06

Ст. 5-1, 5-4, екстрадиція

20.05.10 20.08.10

41

Похлебін
35581/06

Ст. 3 умови тримання
і лікування

20.05.10 20.08.10

42

Ст. 3 матер.
Олексій Михайлович
і процес аспект
Захаркін
Ст. 5-1, 5-3

Давидов та ін.
43
17674/02 та 39081/02

Ст. 3 матер. (погане поводж. і мед. допомога) і
процес.,
ст. 8

20.05.10 20.08.10

24.06.10 24.09.10

01.07.10 01.10.10
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1

2

3

4

5

44

Ст. 6-1 незалежний суд
Газета Україна-Центр
стаття 10 свобода вислов- 15.07.10 15.10.10
16695/04
лювання

45

Ющенко та інші
73990/01

Ст. 6-1, тривалість цивільна
15.07.10 15.10.10
і кримінальна

46

Буряга
27672/032

Ст. 5-1, 5-3, 5-4

47

Коломоєць
11208/03

Ст. 6-1 тривалість цивільна 15.07.10 15.10.10

48

Вінокуров
2937/04

Ст. 5-3, тримання під
вартою

49

Паламарчук
2858/04

Ст. 6-1, тривалість цивільна 15.07.10 15.10.10

50

Сланко
6508/05

Ст. 6-1, тривалість цивільна 15.07.10 15.10.10

51

Олександр Смірнов
38683/06

Ст. 3, процесуальна
і матеріальна

15.07.10 15.10.10

52

Федіна
17185/02

Цивільна тривалість п. 1
статті 6

02.09.10 02.12.10

53

Мурукін
15816/04

П. 1 статті 5 (незаконне
тримання)

02.09.10 02.12.10

54

Балога
620/05

П. 1 статті 6 (кримінальна
тривалість)

16.09.10 21.02.11

55

Вітрук
26127/03

П. 1, 3, 4 статті 5;
П. 1 статті 6

16.09.10 21.02.11

Володимир Поліщук
56 та Світлана Поліщук Стаття 8 (обшук оселі)
12451/04
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15.07.10 15.10.10

15.07.10 15.10.10

30.09.10 21.02.11

1

2

3

4

5

57

Знайкін
37538/05

Ст. 3 (умови тримання)
Ст. 5 п. 1

07.10.10 07.01.11

58

Богатова
5231/04

Ст. 6-1

07.10.10 21.02.11

59

Похальчук
7193/02

Ст. 6-1, тривалість
Протокол № 4, ст. 2

07.10.10 11.04.11

60

Логвиненко
13448/07

Ст. 3 умови тримання
і мед. допомога
Ст. 13

14.10.10 14.01.11

61

Хайредінов
38717/04

Ст. 5-1, 5-3, підстави для
14.10.10 14.01.11
арешту та строк арешту

62

Щокін
23759/03 та 37943/06

Ст. 1 Першого протоколу

14.10.10 14.01.11

63

Найдьон
16474/03

Ст. 34

14.10.10 14.01.11

64

Паламарчук (№ 2)
17156/05

П. 1 статті 6 —
цивільна тривалість

21.10.10

65

Пєтухов
43374/02

Ст. 3, ст. 13 умови
тримання

21.10.10 21.01.11

66

Корнєв і Карпенко
17444/04

П. 3 ст. 5
П. 3 ст. 6

21.10.10 21.01.11

67

Дія 97
19164/04

П. 1 ст. 6

21.10.10 21.01.11

68

Жук
45783/05

П. 1 ст. 6 (рівність сторін) 21.10.10 11.04.11

Білий
69
14475/03

Ст. 3, матер. і процес.
Ст. 5-1, 5-3,
21.10.10 21.01.11
Ст. 6-1 кримінальна тривалість

—
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70

Неханченко
18255/05

Ст. 6-1 тривалість цивільна 28.10.10

—

71

Денисов
7822/06

Ст. 6-1 тривалість цивільна 28.10.10

—

72

Літвінова
36223/06

Ст. 6-1 тривіалсть цивільна 28.10.10

—

73

Трофимчук
4241/03

Ст. 11 немає порушення

28.10.10 28.01.11

74

Леонід Лазаренко
22313/04

Ст. 6-1 право
на правову допомогу +
+ оцінка доказів

28.10.10 28.01.11

75

Молодорич
2161/02

Ст. 5-3, 5-4

28.10.10 28.01.11

76

Самардак
43109/05

Ст. 3 погане поводження
і неефективне розсліду- 04.11.10 04.02.11
вання

77

Ковальчук
21958/05

Ст. 3 погане поводження
і неефективне розсліду- 04.11.10 04.02.11
вання

78

Крівова
25732/05

Ст. 6-1 тривалість цивільна 09.11.10 11.04.11

79

Осипенко
4634/04

Ст. 5-1, 5-3

80

Братченко
27234/04

Ст. 6-1 тривалість цивільна 18.11.10

—

81

Пустовіт
34332/03

Ст. 6-1 тривалість цивільна 18.11.10

—

82

Мушта
8863/06

Ст. 6-1 юр.визначеність
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18.11.10 18.02.11
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83

Руденко
5797/05

Ст. 6-1 тривалість кримінальна, ст. 5-1, 5-3, 5-4
25.11.10
ст. 13 щодо тривалості

84

Любов Ефіменко
75726/01

Ст. 2-1

85

Охловікова
36002/08

Ст. 6-1, тривалість цивільна 25.11.10

86

Ратушна
17318/06

Ст. 8 — немає порушення,
02.12.10 02.03.11
ст. 13

87

Шульга
16652/04

Ст. 6-1, тривалість цивільна,
02.12.10
ст. 1 ПП

—

88

Демидова
29843/04

Ст. 6-1, тривалість цивільна 02.12.10

—

Кривіцька
89 та Кривіцький
30856/03

—

25.11.10 25.02.11

—

Ст. 8 — скасування
оренди та виселення

02.12.10 02.03.11

90

Сокор
49009/07

Ст. 6-1, адміністративна
тривалість

09.12.10

—

91

Костаков
32568/05

Ст. 6-1, тривалість
кримінальна

09.12.10

—

92

Майстер
18951/04

Ст. 6-1, тривалість
цивільна

09.12.10

—

93

Буланов і Купчик
7714/06 і 23654/08

Ст. 6-1, доступ до суду

09.12.10 09.03.11

94

Жупнік
20792/05

Ст. 6-1, тривалість
кримінальна

09.12.10 09.03.11
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Силенок
95 і Техносервіс-Плюс
20988/02

3

4

5

Ст. 3, погане поводження
і неефективне розсліду09.12.10 09.03.11
вання, Ст. 6-1, ст. 1 ПП,
ст. 13, невиконання

96

Єфремов
43799/05

Ст. 6-1, тривалість
цивільна

16.12.10

—

97

Лигун
50165/06

Ст. 6-1, тривалість
кримінальна

16.12.10

—

98

Боротюк
33579/04

Ст. 6-1, 6-3, право на правову допомогу і справедливий суд,
16.12.10 16.03.11
Ст. 5-3, мотивування рішень про тримання під
вартою

99

Ковалев
10636/05

Ст. 6-1, тривалість
цивільна

21.12.10

—

100

Кобченко
37138/04

Ст. 6-1, тривалість
цивільна

21.12.10

—

101

Герега
30713/05

Ст. 6-1, тривалість
цивільна

21.12.10

—

102

Оруджев
3080/06

Ст. 6-1, тривалість
цивільна

21.12.10

—

103

Пономаренко
20930/06

Ст. 6-1, тривалість
цивільна

21.12.10

—

104

Сізих
25914/06

Ст. 6-1, тривалість
цивільна

21.12.10

—

105

Субот
38753/06

Ст. 6-1, тривалість
цивільна

21.12.10

—
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106

Крат
30972/07

Ст. 6-1, тривалість
цивільна

21.12.10

—

107

Крюков (VI)
53249/07

Ст. 6-1, тривалість
цивільна

21.12.10

—

108

Ічин та інші
28189/04,28192/04

Ст. 5-1

21.12.10 21.03.11

109

Андрій Руденко
35041/05

Стаття 1
Першого протоколу

21.12.10 21.03.11

Ст. 6-1 доступ до суду

21.12.10 20.06.11

Перетяка
110 та Шереметьєв
17160/06 та 35548/06

377

Зміст
Справи, які стосуються права на свободу
та особисту недоторканність
Справа «Молодорич проти України»....................................................3
Справа «Осипенко проти України»....................................................40
Справа «Руденко проти України».......................................................66
Справа «Боротюк проти України».....................................................85
Справа «Ічин та інші проти України»............................................. 107
Справи, які стосуються права
на справедливий суд
Справа «Мацюк проти України»......................................................125
Справа «Нікіфоренко проти України»..............................................134
Справа «Гурепка проти України (№ 2)».......................................... 145
Справа «Жук проти України»...........................................................156
Справа «Леонід Лазаренко проти України».....................................168
Справа «Буланов і Купчик проти України»...................................... 187
Справа «Перетяка та Шереметьєв проти України»......................205
Справи, які стосуються права на повагу
до приватного та сімейного життя
Справа «Курочкін проти України»...................................................224
Справа «Володимир Поліщук
та Світлана Поліщук проти України».............................................241
Справа «Кривіцька та Кривіцький проти України».........................255
Справа «Ратушна проти України»..................................................272

378

Справи, які стосуються свободи вираження поглядів
Справа «Мирський проти України»..................................................292
Справа «Газета „Україна-Центр“ проти України».........................306
Справи, які стосуються права
на свободу зібрань та об’єднань
Справа «Трофимчук проти України»............................................... 331
Справи про порушення статті 34 Конвенції
Справа «Найдьон проти України»....................................................347

379

Довідкове видання

Вибрані рішення Європейського суду
з прав людини
щодо України — 2010
Частина друга

Відповідальний за випуск Євген Захаров
Редактор Євген Захаров
Комп’ютерна верстка Олег Мірошниченко
Підписано до друку 18.12.2015
Формат 60 × 84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура PT Serif
Умов. друк. арк. 22,32. Облік.-вид. арк. 19,52
Наклад 1000 прим. Зам. № ПЛ-17/15
ГО «Харківська правозахисна група»
61002, Харків, а/с 10430
http://khpg.org
http://library.khpg.org
ТОВ «Видавництво права людини»
61002, Харків, вул. Дарвіна, 7, кв. 35
Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України
серія ДК № 4783 від 23.10.2014 р.

