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Справи, які стосуються права на життя
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «Мироненко проти України»

(Заява № 15938/02)

Рішення

Страсбург 
18 лютого 2010 року

ОСТАТОЧНЕ 
18 травня 2010 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.
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У справі «Мироненко проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова, пані Р. Ягер,
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. Справу порушено за заявою (№ 15938/02), поданою проти 
України до Суду 3 квітня 2001 року громадянкою України Катери-
ною Степанівною Мироненко (далі — заявниця) відповідно до стат-
ті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(995_004) (далі — Конвенція).

2. Заявницю, якій було надано право на правову допомогу 
в Суді, представляв п. А. Л. Лісовий, адвокат, що практикує в м. Сім-
ферополі. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповнова-
жений — п. Юрій Зайцев, Міністерство юстиції.

3. 13 грудня 2005 року Суд вирішив направити заяву Уряду. Та-
кож було вирішено розглядати питання щодо суті та прийнятності 
заяви одночасно (пункт 3 статті 29) (995_004 ).

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

4. Заявниця народилася у 1938 році та проживає у м. Лозова Хар-
ківської області.

5. Обставини справи, подані сторонами, можна стисло викласти 
таким чином.

6. 10 липня 1998 року сина заявниці, пана Ю. М., було знайдено 
мертвим у будинку, в якому він проживав один.
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7. 10 та 11 липня 1998 року працівники міліції допитали роди-
чів, сусідів та друзів пана Ю. М. Їм повідомили про те, що померлий 
пан Ю. М. проживав один, а також не мав поганих стосунків будь 
з ким. За твердженням заявниці жодного огляду місця знайдення 
тіла проведено не було.

8. 11 липня 1998 року було проведено розтин тіла. Судово-ме-
дичний експерт дійшов висновку про те, що пан Ю. М. помер внаслі-
док травми голови, яка виникла від дії твердого предмета, та що ця 
травма могла бути нанесена внаслідок падіння з висоти власного 
зросту. Інших тілесних ушкоджень встановлено не було. Також екс-
перт зазначив, що заявник на момент смерті був тверезий.

9. 17 липня 1998 року слідчий С. відмовив у порушенні кримі-
нальної справи за фактом смерті сина заявниці на підставі вищеза-
значеного висновку судово-медичної експертизи.

10. Однак 5 жовтня 1998 року кримінальну справу було поруше-
но на підставі інформації, отриманої працівниками міліції від за-
явниці, її іншого сина та декількох інших осіб. Вони стверджували, 
що двоє знайомих пана Ю. М. — пана З. та пана К. — жорстоко його 
побили, розпиваючи спиртні напої разом з іншими знайомими у бу-
динку сина заявниці напередодні його смерті.

11. Щодо п. З. та п. К. було обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою. Працівники міліції допитали осіб, які надали 
зазначену інформацію або які були свідками бійки. Слідчий також 
призначив додаткову судово-медичну експертизу для з’ясування 
часу та причини смерті пана Ю. М.

12. 29 грудня 1998 року додаткова судово-медична експертиза 
підтвердила висновки першої експертизи. Також було зазначено, що 
травма голови не мала жодних слідів, що могли б визначити пред-
мет, який міг її нанести.

13. Під час додаткового допиту свідки подій 8 липня 1998 року 
відмовилися від своїх свідчень.

14. Після цього пана З. та пана К. було звільнено з під-варти, 
а 26 березня 1999 року кримінальну справу було закрито за відсут-
ністю події злочину, оскільки на тілі пана Ю. М. не було виявлено 
слідів побиття та оскільки знайомі пана Ю. М., присутні в його домі 
напередодні його смерті, заперечували проти того, що під час зуст-
річі мав місце будь-який конфлікт.
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15. Листом від 19 квітня 1999 року прокуратура Харківської 
області повідомила заявницю про те, що розслідування, яке про-
водилося слідчим С., не забезпечило всебічне, повне та об’єктивне 
з’ясування обставин злочину та не виявило всіх його учасників.

16. Листом від 30 червня 1999 року прокуратура Харківської області 
повідомила заявницю про те, що розслідування було неповним, а та-
кож про порушення дисциплінарного провадження щодо слідчого С.

17. Листом від 29 вересня 1999 року заступник керівника УМВС 
України у Харківській області, серед іншого, повідомив заявницю 
про те, що у розслідуванні, яке не було завершено, були затримки, 
та що у зв’язку з цим слідчого С. було притягнуто до дисциплінарної 
відповідальності.

18. 29 жовтня 1999 року судово-медичний експерт підтвердив 
попередні висновки та зазначив, що з цією травмою пан М. міг руха-
тися ще декілька годин.

19. 30 жовтня 1999 року слідчий знову закрив кримінальну спра-
ву. Він встановив, що судово-медична експертиза не підтвердила 
будь-яких ознак бійки або самооборони на тілі Ю. М. Також пан В. М. 
відмовився від своїх показань щодо побиття, стверджуючи, що дав 
їх, побоюючись працівників міліції. Ця версія також була підтверд-
жена тим, що особи, які тоді були присутні у будинку Ю. М., не поба-
чили там жодних ознак бійки.

20. 1 листопада 1999 року постанову про закриття кримінальної 
справи було скасовано на підставі скарги заявниці на те, що праців-
ники міліції, які першими прибули до будинку пана Ю. М., не були 
допитані щодо місця виявлення тіла. Слідчому також було вказано 
провести відтворення обстановки та обставин події за участю пана 
К., який останнім бачив пана Ю. М. живим.

21. 11 лютого 2000 року додаткова судово-медична експертиза 
дійшла висновку про те, що травма не могла бути нанесена внаслі-
док падіння з висоти власного зросту.

22. Листом від 14 березня 2000 року УМВС України у Харківській 
області повідомило заявницю про результати останньої судово-ме-
дичної експертизи, а також знову повідомило про те, що слідчого С. 
було визнано відповідальним за затримки у розслідуванні.

23. 30 травня 2000 року слідчий виніс постанову про зупинення 
попереднього слідства у зв’язку з тим, що не було встановлено особу 
або осіб, винних у смерті сина заявниці.
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24. 27 лютого 2001 року інша судово-медична експертиза дійшла 
висновку про те, що травма могла бути нанесена декількома ударами 
тупим твердим предметом.

25. 13 грудня 2001 року судово-медична експертиза дійшла ви-
сновку, що травма могла бути отримана внаслідок одного або де-
кількох ударів по голові тупим твердим предметом, але не внаслідок 
падіння з висоти власного зросту або ударів кулаком.

26. Листом від 17 листопада 2003 року керівник слідчого відді-
лу УМВС України у Харківській області повідомив заявницю про те, 
що слідчі С. та Д., які проводили розслідування, були притягнуті 
до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з передчасним вине-
сенням постанов про закриття та зупинення кримінальної справи, 
а також у зв’язку з затримками у проведенні всіх необхідних слід-
чих дій.

27. 9 вересня 2005 року слідчий призначив додаткове розсліду-
вання. Слідство досі триває.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

28. Відповідні положення Конституції (254к/96-ВР) передбача-
ють наступне:

Стаття 3 (254к/96-ВР)

«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і без-
пека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю...»

Стаття 27 (254к/96-ВР)

«Кожна людина має невід’ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держа-
ви — захищати життя людини...»

29. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу 
України (1001-05, 1002-05, 1003-05) передбачають наступне:

Стаття 4 Обов’язок порушити кримінальну справу і розкрити злочин (1001-05)

«Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах своєї 
компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку ви-
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явлення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до 
встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх 
покарання...»

Стаття 94 Приводи і підстави до порушення кримінальної справи (1002-05)

«Приводами до порушення кримінальної справи є:

1) заяви або повідомлення ... окремих громадян;

...

5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором 
або судом ознак злочину.

Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні 
дані, які вказують на наявність ознак злочину».

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 2 КОНВЕНЦІЇ (99�_00�)

30. Заявниця скаржилася на те, що державні органи не прове-
ли ефективне розслідування факту смерті її сина, посилаючись на 
статтю 2 Конвенції (995_004), яка у відповідній частині передбачає 
наступне:

«1. Право кожного на життя охороняється законом...»

A. Щодо прийнятності

31. Суд зазначає, що ця скарга не є очевидно необґрунтованою 
у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції (995_004). Також Суд зазна-
чає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, 
Суд визнає її прийнятною.

B. Щодо сУті

32. Заявниця скаржилася на те, що розслідування не було пов-
ним та було проведено зі значними затримками, наявність яких 
було визнано національними органами. Вона вважала, що державні 
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органи продемонстрували небажання знайти осіб, винних у смерті 
її сина. Вона також стверджувала, що результати судово-медичної 
експертизи було сфальсифіковано та що вона не мала доступу до ма-
теріалів кримінальної справи.

33. Уряд стверджував, що національні органи вжили всіх необ-
хідних заходів щодо встановлення обставин смерті сина заявни-
ці. Той факт, що розслідування не було результативним, міг бути 
обґрунтований складностями у встановленні точного часу смерті 
сина заявниці з огляду на те, що він проживав один, міг бути живий 
до декількох годин після травми та міг поводитися нормально, не 
викликаючи чиєїсь підозри.

34. Суд повторює, що обов’язок захищати право на життя за 
статтею 2 Конвенції (995_004), разом із загальним обов’язком дер-
жави за статтею 1 Конвенції «гарантувати кожному, хто перебуває 
під [її] юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», та-
кож опосередковано вимагає наявності певної форми ефективного 
офіційного розслідування, коли осіб вбито в результаті використан-
ня сили (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Кая проти Туреччи-
ни» (Kaya v. Turkey), від 19 лютого 1998 року, Збірка рішень та ухвал 
1998-I, с. 324, п. 86). Головною метою цього розслідування є забез-
печення ефективного виконання національного законодавства, яке 
захищає право на життя. Форми розслідування задля досягнення 
такої мети можуть бути різними в залежності від обставин. Однак, 
яка б з них не була застосована, органи влади мають діяти з власної 
ініціативи з того моменту, як певне питання привернуло їх увагу. 
Вони не можуть чекати на те, щоб родичі подали належну скаргу або 
взяли на себе відповідальність за проведення будь-якої процедури 
розслідування (див., наприклад, mutatis mutandis, рішення у справі 
«Ільхан проти Туреччини» (llhan v. Turkey) [ВП], № 22277/93, п. 63, ЄСПЛ 
2000-VII). Це не є обов’язком досягти результату, це обов’язок вжити 
заходів. Органи державної влади повинні були вжити всіх заходів 
для отримання доказів, які стосуються справи. Недоліки у розслі-
дуванні, які підривають його здатність встановити причину смерті 
або винних осіб, можуть суперечити такому стандарту (див. рішен-
ня у справі «Гонгадзе проти України» (980_420) (Gongadze v. Ukraine), 
№ 34056/02, п. 176, ЄСПЛ 2005-XI).

35. Також у цьому контексті існує вимога розумної швидкості 
(див. рішення у справах «Яса проти Туреччини» (Yasa v. Turkey), від 
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2 вересня 1998 року, Звіти 1998-VI, с. 2439-40, пп. 102-04, та «Чакічі 
проти Туреччини» (Cakici v. Turkey), № 23657/94, пункти 80, 87 та 106, 
ЄСПЛ 1999-IV). Слід визнати, що у розслідуванні можуть виникнути 
складнощі та перепони, які перешкоджають його прогресу у певній 
ситуації. Однак, негайна реакція органів державної влади у розслі-
дуванні використання сили, що спричинила смерть, або зникнення 
є важливою для забезпечення громадської впевненості в дотриман-
ні ними принципу верховенства права у їх виконанні норм права 
та у попередженні будь-яких ознак змови або поблажливості до не-
законних дій (див., у загальному рішення у справах «Маккер проти 
Сполученого Королівства» (McKerr v. the United Kingdom), № 28883/95, 
пп. 108-15, ЄСПЛ 2001-III, та «Авсар проти Туреччини» (Avsar v. Turkey), 
№ 25657/94, пп. 390-95, ЄСПЛ 2001-VII).

36. Суд зазначає, що у цій справі ефективність розслідування 
факту смерті сина заявниці була значно зменшена на початковому 
етапі. Вбачається, що національні органи швидко припустили, що 
травма, нанесена сину заявниці, була нанесена ним самим, та на цій 
підставі відмовили у порушенні кримінальної справи. З матеріалів 
справи не вбачається чи були проведені на початковому етапі пов-
ний огляд місця знайдення тіла та відповідна судово-медична екс-
пертиза окремо від розтину тіла. Працівників міліції, які першими 
прибули до місця знайдення тіла, не було допитано протягом більш 
ніж року, також на місці знайдення тіла не було проведено відтво-
рення обстановки та обставин події. Уряд не довів, що на початково-
му етапі розслідування будь-яку іншу причину смерті сина заявниці 
було обґрунтовано виключено. Хоча через три місяці слідчий почав 
досліджувати участь пана З. та пана К. у вбивстві сина заявниці, 
як вбачається, жодних інших версій не було висунуто до отриман-
ня висновку судово-медичної експертизи від 11 лютого 2000 року, 
у якому було зазначено, що попередні результати експертиз були 
помилковими та що смертельна травма, нанесена сину заявниці, не 
могла бути нанесена ним самим.

37. Суд також зазначає, що постанови слідчого про відмову 
у порушенні кримінальної справи скасовувалися декілька разів 
як незаконні та що мали місце низка затримок у розслідуванні, 
загальну тривалість яких не можна виправдати. У той же час, за-
тримки у розслідуванні значно зменшили можливість його успіху 
та завершення.
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38. Також Суд зазначає, що зазначені недоліки неодноразово 
підтверджувалися національними органами (див пункти 15, 16, 17, 
22 та 26 вище).

39. У світлі наявних обставин справи, Суд доходить висновку, що 
державні органи не провели ефективне розслідування факту смерті 
сина заявниці. Відповідно у цій справі було порушено статтю 2 Кон-
венції (995_004) у її процесуальному аспекті.

II. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ (99�_00�)

40. 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».

A. Шкода

41. Заявниця вимагала 50 000 євро відшкодування моральної 
шкоди.

42. Уряд вважав цю вимогу надмірною.
43. Суд, здійснюючи оцінку на засадах справедливості, присуд-

жує заявниці 8000 євро відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові витрати

44. Заявниця не подала вимог з цього приводу. Відповідно Суд 
вирішує нічого не присуджувати з цього приводу.

C. пеня

45. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розмі-
ру 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 статті 2 

Конвенції (995_004) у її процесуальному аспекті.
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3. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане 

остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції 
(995_004), держава-відповідач повинна виплатити заявни-
ці 8000 (вісім тисяч) євро відшкодування моральної шкоди, 
ця сума має бути конвертована в українські гривні за кур-
сом на день здійснення платежу плюс будь-який податок, 
який може бути стягнуто з цієї суми;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного 
розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсо-
ток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Єв-
ропейського центрального банку, яка діятиме в цей період, 
плюс три відсоткових пункти.

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 18 лютого 
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду 
(980_067).

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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від катувань та поганого поводження
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «БаЙСакоВ та ІнШІ проти України»

(Заява № 54131/08)

Рішення

СТРАСбуРг 
18 лютого 2010 року

ОСТАТОЧНЕ 
18 травня 2010 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.
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У справі «Байсаков та інші проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова,  пані Р. Ягер,
п. К. Юнґвірт,   п. М. Віллігер,
пані М. Лазарова-Трайковська, пані З. Калайджиєва,
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. Справу порушено за заявою (№ 54131/08), поданою проти Ук-
раїни до Суду 12 листопада 2008 року чотирма громадянами Казах-
стану — Єсентаєм Дарібайовичем Байсаковим (далі — перший заяв-
ник), Жумабаєм Дарібайовичем Байсаковим (далі — другий заявник), 
Арманом Володимировичем Жекебаєвим (далі — третій заявник) 
та Сергієм Леонідовичем Горбенком (далі — четвертий заявник) на 
підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод (далі — Конвенція).

2. У Суді заявників представляв А. Бущенко, адвокат, що прак-
тикує в Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Упов-
новажений — п. Ю. Зайцев, Міністерство юстиції.

3. 13 листопада 2008 року заступник Голови п’ятої секції вказав 
Уряду України на необхідність утриматися від екстрадиції заявни-
ків до Республіки Казахстан до того, як Суд зможе розглянути цю 
справу (правило 39 Реґламенту Суду). Того самого дня він вирішив 
розглядати заяву у першочерговому порядку (правило 41).

4. 31 березня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити 
Уряд про заяву. Також було вирішено й далі продовжити дію правил 
39 і 41 до подальшого розпорядження та розглядати заяву по суті од-
ночасно з питанням щодо її прийнятності (пункт 3 статті 29).

5. Письмові зауваження надійшли до Суду від організації «Інте-
райтс» (Interights) — Міжнародного центру юридичного захисту прав 
людини, — якій Голова Суду дозволив узяти участь у провадженні на 
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правах третьої сторони (пункт 2 статті 36 Конвенції і пункт 2 прави-
ла 44 Реґламенту Суду).

ФАКтИ

і. конкретні оБставини справи

6. Заявники, 1962, 1960, 1971 і 1963 років народження відповідно, 
нині проживають у Києві.

7. Наприкінці 2002 року заявники виїхали з Казахстану, як ствер-
джується, у зв’язку з політичним переслідуванням з боку органів 
влади. У 2005 році вони прибули до України, де і залишаються.

8. Чотирма окремими рішеннями від 28 березня 2006 року Дер-
жавний комітет України у справах національностей та міграції за-
довольнив клопотання заявників про надання їм статусу біженців, 
оскільки існували законні підстави вважати, що заявники можуть 
зазнати політичного переслідування в Казахстані у зв’язку з їхньою 
діяльністю в 2001–2002 роках. Зокрема, Комітет зазначив, що в листо-
паді 2001 року кілька провідних політичних діячів і представників біз-
несу в Казахстані створили опозиційну групу «Демократичний вибір 
Казахстану». Заявники брали участь у діяльності цієї групи, головним 
чином надаючи їй фінансову і технічну підтримку, зокрема, завдяки 
залученню телевізійної компанії, яка належала першому і другому за-
явникам. Четвертий заявник входив до складу керівного органу (полі-
тичної ради) зазначеної групи. Невдовзі після цього органи влади 
Казахстану заарештували лідерів групи. Проти заявників також було 
порушено кримінальну справу за різними пунктами обвинувачення, 
зокрема такими, як змова на вчинення вбивства, зловживання вла-
дою і шахрайство. Ліцензію на мовлення їхньої телевізійної компанії 
було анульовано, а діяльність інших компаній заблоковано. З огляду 
на посилення тиску з боку органів влади заявники покинули країну.

9. У вересні 2007 року, а також у квітні і травні 2008 року Гене-
ральна прокуратура Республіки Казахстан надіслала чотири окремі 
запити про екстрадицію заявників у зв’язку з пред’явленими їм об-
винуваченнями у злочинах. Першого заявника було обвинувачено 
у причетності до організованої злочинної діяльності та змови на вчи-
нення вбивства (статті 28, 96 і 237 Кримінального кодексу Республіки 
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Казахстан), другого і третього заявників — в ухилянні від сплати по-
датків і легалізації (відмиванні) грошових коштів, здобутих злочин-
ним шляхом (статті 193 і 222 Кримінального кодексу РК), а четверто-
го заявника — у зловживанні владою (статті 307 і 308 Кримінального 
кодексу РК). Згідно зі статтею 96 Кримінального кодексу Республіки 
Казахстан убивство карається позбавленням волі на строк від десяти 
до дванадцяти років, або смертною карою, або довічним позбавлен-
ням волі, з конфіскацією чи без конфіскації майна. Стосовно інших 
злочинів, у вчиненні яких обвинувачувалися заявники, відповідні 
положення Кримінального кодексу РК передбачали строки позбав-
лення волі до десяти років. Органи прокуратури Казахстану надали 
запевнення, що кримінальне переслідування заявників не пов’язане 
з їхніми політичними переконаннями, расовою чи етнічною належ-
ністю або віросповіданням і що вони не вимагатимуть від судів за-
судження першого заявника до смертної кари за злочини, у зв’язку 
з якими його оголошено в розшук.

10. 19 і 21 травня 2008 року заступник Генерального прокуро-
ра вніс до Державного комітету України у справах національностей 
та релігій (колишній Державний комітет України у справах націо-
нальностей та міграції) протест, вимагаючи перегляду і подальшо-
го скасування його рішень від 28 березня 2006 року. Він посилався 
на те, що органи влади Казахстану розшукують заявників у зв’язку 
з обвинуваченнями у «тяжких» злочинах і що кримінальне переслі-
дування заявників, як запевнила Генеральна прокуратура Респуб-
ліки Казахстан, не пов’язане з їхніми політичними переконаннями, 
расовим чи етнічним походженням або віросповіданням.

11. 30 травня 2008 року Комітет відхилив протест і підтвердив 
свої попередні рішення.

12. 17 червня 2008 року заступник Генерального прокурора 
звернувся до окружного адміністративного суду м. Києва з двома 
окремими адміністративними позовами, вимагаючи скасування рі-
шень Комітету від 28 березня 2006 року. Він також вимагав, щоб суд 
зупинив дію оскаржуваних рішень. 4 липня 2008 року суд відкрив 
провадження і повідомив, що питання стосовно вимоги прокурора 
про зупинення дії рішень Комітету буде вирішено на одному з по-
дальших судових засідань.

13. 24 листопада 2008 року суд відмовив прокуророві в задово-
ленні позовних вимог. 22 січня 2009 року Київський апеляційний 
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адміністративний суд залишив рішення суду першої інстанції без 
змін. Копій цих рішень сторони не надали.

14. 11 лютого 2009 року Генеральна прокуратура України подала 
до Вищого адміністративного суду касаційну скаргу, результати роз-
гляду якої невідомі.

15. Листом від 25 травня 2009 року Перший заступник Генераль-
ного прокурора Республіки Казахстан надіслав заступникові Гене-
рального прокурора України запевнення, що відповідно до Конвен-
ції ООН 1984 року проти тортур та інших жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 
заявники — у разі їхньої екстрадиції до Казахстану — не зазнають 
поганого поводження, що буде забезпечено справедливий судовий 
розгляд їхньої справи, а в разі необхідності їм буде надано належну 
медичну допомогу і лікування.

16. Уряд заявив, що було одержано запевнення Генеральної про-
куратури України у тому, що не буде прийнято жодного рішення про 
екстрадицію заявників, доки Суд не розгляне цю справу.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО І ПРАКтИКА

а. конститУція України 1996 рокУ

17. Відповідні положення Конституції України передбачають:

Стаття 26

«Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на 
законних підставах, користуються тими самими правами і свобода-
ми, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, — за 
винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнарод-
ними договорами України. Іноземцям та особам без громадянства 
може бути надано притулок у порядку, встановленому законом».

Стаття 55

«Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, посадових і службових осіб.
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...Кожен має право після використання всіх національних засобів 
правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до 
відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 
міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами за-
хищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань».

Стаття 92

«Виключно законами України визначаються:

1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; 
основні обов’язки громадянина;

...

14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, 
організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, 
нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи органі-
зації та діяльності адвокатури; ...»

B. конвенція оон про статУс Біженців 1951 рокУ

18. Україна приєдналася до Конвенції 10 січня 2002 року. Від-
повідні положення Конвенції передбачають:

Стаття 1

«У цій Конвенції термін «біженець» означає особу, яка ... через обґрун-
товані побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою расової 
належності, релігії, громадянства, належності до певної соціальної 
групи чи політичних поглядів знаходиться за межами країни своєї 
національної належності і не в змозі користуватися захистом цієї 
країни або не бажає користуватися таким захистом внаслідок таких 
побоювань; або, не маючи визначеного громадянства і знаходячись 
за межами країни свого колишнього місця проживання в результаті 
подібних подій, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок 
таких побоювань».

Стаття 32

«1. Договірні Держави не будуть висилати біженців, які законно про-
живають на їхній території, окрім як з міркувань державної безпеки 
або громадського порядку.
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2. Вислання таких біженців проводитиметься лише на виконання 
рішень, винесених у судовому порядку...»

Стаття 33

«1. Договірні Держави не будуть жодним чином висилати або по-
вертати біженців до кордонів країни, де їхньому життю чи свободі 
загрожуватиме небезпека через їхню расу, релігію, громадянство, 
належність до певної соціальної групи або політичні переконання.

2. Ця постанова, однак, не може застосовуватися до біженців, які 
розглядаються з поважних причин як такі, що є суспільно небезпеч-
ними і становлять загрозу безпеці країни, в якій вони знаходять-
ся, або засуджені чинним вироком за вчинення особливо тяжкого 
злочину».

с. Європейська конвенція 

про видачУ правопорУШників 1957 рокУ

19. Конвенція набрала чинності стосовно України 9 червня 
1998 року. Відповідні положення Конвенції передбачають:

Стаття 1. Зобов’язання видавати правопорушників

«Договірні Сторони зобов’язуються видавати одна одній, з ураху-
ванням положень та умов, викладених в цій Конвенції, всіх осіб, які 
переслідуються компетентними органами запитуючої Сторони за 
вчинення правопорушення або які розшукуються зазначеними ор-
ганами з метою виконання вироку або постанови про утримання 
під вартою».

Стаття 3. Політичні правопорушення

«Видача не здійснюється, якщо правопорушення, у зв’язку з яким 
вона запитується, розглядається запитуваною Стороною як політич-
не правопорушення або правопорушення, пов’язане з політичним 
правопорушенням.

Таке ж правило застосовується, якщо запитувана Сторона має до-
статньо підстав вважати, що запит про видачу правопорушника за 
вчинення звичайного кримінального правопорушення був зробле-
ний з метою переслідування або покарання особи на підставі її раси, 
релігії, національної приналежності чи політичних переконань або 
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що становище такої особи може бути зашкоджене з будь-якої з цих 
причин.

Для цілей цієї Конвенції вбивство або замах на вбивство глави дер-
жави або члена його сім’ї не вважається політичним правопору-
шенням.

Ця стаття не зачіпає ніяких зобов’язань, які Договірні Сторони могли 
взяти або можуть взяти на себе за будь-якою іншою міжнародною 
конвенцією багатостороннього характеру».

20. Згідно із застереженням, яке Україна зробила стосовно стат-
ті 1 Конвенції і яке міститься в ратифікаційній грамоті, депонованій 
на зберігання 11 березня 1998 року, «Україна залишає за собою право 
не здійснювати видачу, якщо особа, видача якої запитується, за ста-
ном здоров’я не може бути видана без шкоди її здоров’ю».

D. конвенція снд 1993 рокУ про правовУ допомогУ 

та правові відносини У цивільних, 

сімейних і кримінальних справах, зі змінами, 

внесеними протоколом до ціЄї конвенції 

від 28 Березня 1997 рокУ 

(далі — мінська конвенція)

21. Конвенція була ратифікована Верховною Радою України 
10 листопада 1994 року. Стосовно України Конвенція набрала чин-
ності 14 квітня 1995 року, а стосовно Республіки Казахстан — 19 трав-
ня 1994 року. Відповідні положення Конвенції передбачають:

Стаття 56. Обов’язок видачі

«1. Договірні Сторони зобов’язуються ... за вимогою видавати один 
одному осіб, що знаходяться на їх території, для притягнення до 
кримінальної відповідальності або для приведення вироку у ви-
конання.

2. Видача для притягнення до кримінальної відповідальності про-
вадиться за такі діяння, які за законами запитуючої і запитуваної 
Договірних Сторін є карними і за здійснення яких передбачається 
покарання у виді позбавлення волі на термін не менше одного року 
або більш тяжке покарання...»
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Стаття 57. Відмовлення у видачі

«1. Видача не провадиться, якщо:

а) особа, видача якої потрібна, є громадянином запитуваної 
Договірної Сторони;

б) на момент одержання вимоги карне переслідування відповідно 
до законодавства запитуваної Договірної Сторони не може бути 
порушено або вирок не може бути приведено у виконання внаслі-
док закінчення терміну давності або з іншої законної підстави;

в) у відношенні особи, видача якої потрібна, на території запитува-
ної Договірної Сторони за той же злочин був винесений вирок або 
постанова про припинення провадження в справі, що вступила 
в законну силу;

г) злочин відповідно до законодавства запитуючої або запитуваної 
Договірної Сторони переслідується в порядку приватного обви-
нувачення (за заявою потерпілого).

2. У видачі може бути відмовлено, якщо злочин, у зв’язку з яким 
потрібна видача, здійснено на території запитуваної Договірної 
Сторони.

3. У випадку відмови у видачі запитуюча Договірна Сторона повин-
на бути інформована про підстави відмови».

Стаття 58. Вимога про видачу

«1. Вимога про видачу повинна містити наступні відомості:

а) найменування запитуючої і запитуваної установи;

б) опис фактичних обставин діяння і текст закону запитуючої 
Договірної Сторони, на підставі якого це діяння визнається зло-
чином з наведенням міри покарання, яку передбачає цей закон;

в) прізвище, ім’я, по батькові особи, що підлягає видачі, її рік народ-
ження, громадянство, місце проживання чи перебування, по мож-
ливості — опис зовнішності, фотокартку, відбитки пальців та інші 
відомості про її особу;

г) дані про розмір шкоди, заподіяної злочином.

2. До вимоги про видачу для здійснення карного переслідування по-
винна бути прикладена засвідчена копія постанови про заключення 
під варту...»
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Стаття 59. Додаткові відомості

«1. Якщо вимога про видачу не містить усіх необхідних даних, то за-
питувана Договірна Сторона може витребувати додаткові відомості, 
для чого встановлює термін до одного місяця. Цей термін може бу-
ти продовжений ще до одного місяця за клопотанням запитуючої 
Договірної Сторони. ...»

е. кодекс адміністративного сУдочинства України 

2005 рокУ

22. Згідно зі статтею 2 кодексу завданням адміністративного 
судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав 
та інтересів юридичних осіб у сфері публічноправових відносин від 
порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самов-
рядування, їхніх посадових і службових осіб та інших суб’єктів при 
здійсненні ними владних управлінських функцій. Згідно з другим 
пунктом цієї статті до адміністративних судів можуть бути ос-
каржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних 
повноважень.

23. Згідно зі статтею 117 адміністративний суд може з ініціати-
ви сторони зупинити дію оскаржуваного рішення, вживши тимча-
совий захід забезпечення адміністративного позову. Такий захід 
може застосовуватися, якщо існує очевидна небезпека заподіяння 
шкоди правам, свободам та інтересам позивача, або якщо є підстави 
вважати, що захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим 
без вжиття таких заходів, або що для їх відновлення необхідно буде 
докласти значних зусиль та витрат. Його також може бути застосо-
вано, якщо існують очевидні ознаки протиправності оскаржувано-
го рішення.

F. закон України «про прокУратУрУ» 1991 рокУ

24. У відповідних положеннях Закону «Про прокуратуру» за-
значено:

Стаття 21. Протест прокурора

«Протест [на акт, що суперечить закону] приноситься прокурором 
або його заступником до органу, який його видав, або до вищесто-
ящого органу. ...
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У протесті прокурор ставить питання про скасування акта або при-
ведення його у відповідність з законом...

Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає 
обов’язковому розгляду відповідним органом ... у десятиденний 
строк після його надходження. ...

У разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду прокурор 
може звернутися з заявою до суду про визнання акта незаконним 
... протягом п’ятнадцяти днів ... [з моменту одержання повідомлен-
ня про відхилення протесту або закінчення передбаченого законом 
строку для його розгляду]. Подача такої заяви зупиняє дію правово-
го акта».

G. закон України «про Біженців» 1991 рокУ

25. У відповідних положеннях Закону «Про біженців» зазначено:

Стаття 1. Визначення термінів

«...біженець — особа, яка не є громадянином України і внаслідок 
цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за 
ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (під-
данства), належності до певної соціальної групи або політичних пе-
реконань перебуває за межами країни своєї громадянської належ-
ності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає 
користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не 
маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни 
свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає 
повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань...»

Стаття 2. Законодавство про біженців

«Питання, пов’язані з біженцями, регулюються Конституцією Украї-
ни, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, а також 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України.

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого на-
дана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, 
що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного 
договору».
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Стаття 3. Заборона вислання або примусового повернення біженця до країни, 
з якої він прибув та де його життю або свободі загрожує небезпека

«Біженець не може бути висланий або примусово повернутий до 
країн, де його життю або свободі загрожує небезпека через його 
расу, віросповідання (релігію), національність, громадянство (під-
данство), належність до певної соціальної групи або політичні 
переконання.

Біженець не може бути висланий або примусово повернутий до краї-
ни, де він може зазнати катувань та інших жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують гідність, видів поводження і покаран-
ня, або з якої він може бути висланий або примусово повернутий 
до країн, де його життю або свободі загрожує небезпека через його 
расу, релігію, національність, громадянство (підданство), належність 
до певної соціальної групи або політичні переконання.

Дія цієї статті не поширюється на біженця, засудженого в Україні за 
вчинення тяжкого злочину».

H. постанова пленУмУ верховного сУдУ України 

від 8 жовтня 2004 рокУ № 16  

«про деякі питання застосУвання законодавства, 

яке регУлюЄ порядок і строки  

затримання (ареШтУ) осіБ при виріШенні питань, 

пов’язаних з їх екстрадиціЄю»

26. У відповідних положеннях постанови зазначено:

«...2. Враховуючи те, що чинним законодавством судам не надано 
повноважень щодо самостійного вирішення питання про надання 
дозволу на видачу осіб і що відповідно до статті 22 Європейської 
конвенції [про видачу правопорушників] та аналогічних положень 
інших міжнародних договорів України процедура стосовно їх видачі 
регулюється виключно законодавством сторони, до якої звертають-
ся із запитом, суди не вправі вирішувати такі питання.

Не можуть вони за власною ініціативою вирішувати й питання про 
обрання запобіжних заходів щодо осіб, які підлягають видачі або пе-
редачі, у тому числі і тримання під вартою, оскільки такі заходи за-
стосовуються лише у справах, що перебувають у провадженні компе-
тентних органів України...»
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I. постанова пленУмУ виЩого адміністративного сУдУ України 

від 25 червня 2009 рокУ про сУдовУ практикУ розглядУ спорів 

Щодо статУсУ Біженця, видворення іноземця чи осоБи 

Без громадянства з України та спорів, 

пов’язаних із переБУванням 

іноземця та осоБи Без громадянства 

в Україні

27. У відповідних положеннях постанови зазначено:

«...2. ...До адміністративної юрисдикції також належать всі спори 
за позовами іноземця чи особи без громадянства на рішення, дії чи 
бездіяльність органів державної влади, які здійснюють екстрадицію 
[іноземця чи особи без громадянства] ..., крім справ за поданнями 
цих органів державної влади про затримання чи тимчасовий арешт 
та взяття під варту з метою екстрадиції [іноземця чи особи без гро-
мадянства, які підлягають екстрадиції], ...оскільки такі справи роз-
глядаються в порядку кримінального судочинства. ...

16. До вирішення адміністративної справи судом ... може бути вжито 
передбачених статтею 117 КАС України заходів [щодо забезпечення 
позовних вимог]. Зокрема, якщо існує небезпека заподіяння шкоди 
інтересам іноземця чи особи без громадянства або якщо внаслі-
док невжиття цих заходів захист прав особи стане утрудненим або 
неможливим. ...

Виходячи з приписів частини четвертої статті 21 Закону України 
«Про прокуратуру» судам слід мати на увазі, що подання прокуро-
ром позовної заяви до суду в порядку, встановленому цією статтею, 
зупиняє дію оскаржуваного рішення. Тому в цьому випадку також 
немає необхідності щодо вирішення питання про вжиття заходів за-
безпечення адміністративного позову. ...

23. ...Під час вирішення справи щодо оскарження рішення органу про 
надання статусу біженця суд може визнати таке рішення протиправ-
ним, скасувати його та зобов’язати відповідача повторно розгляну-
ти заяву про надання статусу біженця з урахуванням обставин, що 
стали підставою для скасування судом відповідного рішення. Після 
скасування судом рішення про надання статусу біженця до особи не 
можуть застосовуватися примусове видворення чи екстрадиція до 
закінчення процедури щодо надання статусу біженця. ...
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28. Під час вирішення судами спорів за позовами іноземця чи особи 
без громадянства на рішення, дії чи бездіяльність органів держав-
ної влади, які здійснюють екстрадицію [іноземця чи особи без гро-
мадянства] ... слід ураховувати, що заборона на вислання особи за 
міжнародним правом про права людини і захист прав біженців має 
переважну силу перед зобов’язанням провести екстрадицію. ...

Якщо екстрадицію біженця вимагає його країна походження, то 
судам слід ураховувати, що відповідно до статті 33 (1) Конвенції 
1951 року [Конвенції ООН про статус біженців] екстрадиція такої 
особи не проводиться. У таких випадках принцип невислання в між-
народному праві із захисту біженця ... встановлює обов’язкову забо-
рону на екстрадицію, якщо тільки не встановлено, що розшукувана 
особа підпадає під дію одного з винятків...»

J. інстрУкція про порядок розглядУ 

в органах прокУратУри запитів про видачУ  

правопорУШників, затверджена генеральним прокУрором 

23 травня 2007 рокУ

28. У відповідних положеннях інструкції зазначено:

«1. Загальні положення

...

Передбачений цією Інструкцією порядок ... має на меті встановити 
єдині підходи до виконання запитів ... іноземних держав про ви-
дачу, забезпечення належного розгляду та підготовки необхідних 
документів, дотримання прав і законних інтересів осіб, щодо яких 
запитується екстрадиція. ...

3. Порядок розгляду запитів іноземних держав

3.1. За інформацією про затримання на території України особи, 
розшукуваної за вчинення злочинів в інших країнах, відповідаль-
ний працівник негайно, але не пізніше, ніж через 3 дні, готує про це 
відповідне повідомлення компетентній установі іноземної держави, 
в якому також вимагається підтвердження наміру надсилати запит 
про видачу особи. При цьому ... встановлюється кваліфікація проти-
правних дій, за вчинення яких буде вимагатися видача [затриманого 
правопорушника], а також перевіряється, чи не скінчилися строки 
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давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за за-
конодавством України.

Одночасно з метою забезпечення прав затриманої особи ... прокура-
турам відповідного рівня надсилається доручення щодо проведення 
ґрунтовних перевірок законності затримання такої особи, наявності 
обставин, які можуть перешкодити видачі затриманого правопо-
рушника. ...

Якщо у ході перевірки буде встановлено, що затримана особа є гро-
мадянином України або особою без громадянства, яка постійно про-
живає на території України, або інші передбачені законом обстави-
ни, що унеможливлюють видачу особи, відповідальний працівник 
негайно вносить заступнику Генерального прокурора України ... 
пропозиції щодо її звільнення зпід варти або доцільності залишен-
ня такого запобіжного заходу та порушення в Україні кримінальної 
справи. Про такі обставини повідомляється іноземна компетентна 
установа та, за наявності підстав, пропонується розглянути питання 
про передачу кримінального переслідування. ...

3.3. Після отримання з прокуратури обласного рівня матеріалів 
перевірки та інформації про наявність або відсутність перешкод 
для видачі ... відповідальний працівник вивчає всі документи 
з цього питання, звертаючи увагу на з’ясування певних обставин, 
зокрема, чи:

— встановлено ..., якою мовою вільно володіє розшукана особа...;

— висвітлено у поясненні правопорушника дату та мету його при-
буття в Україну, місце мешкання і реєстрації; громадянство, чи 
звертався він з проханням про отримання притулку або статусу 
біженця; який стан його здоров’я; чи повідомлялися йому підста-
ви затримання в Україні;

— забезпечена законність при застосуванні до особи тимчасового 
арешту ... та взяття під варту...;

— отримано ... довідки щодо можливості тримання під вартою за-
триманої особи [з урахуванням стану здоров’я] ...;

— проведено поглиблені перевірки належності затриманої особи 
до громадянства України, факту її постійного проживання в Ук-
раїні, ... інших обставин, які можуть бути перешкодою для вида-
чі особи...;
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— наявність мотивованого висновку спеціально уповноваженого 
органу виконавчої влади України з питань громадянства.

За результатами вивчення відповідальний працівник готує мотиво-
ваний висновок стосовно рішення Генеральної прокуратури України 
за клопотанням [іноземної установи] про видачу особи. ...

3.4. Про рішення, прийняте Генеральною прокуратурою України за 
запитом про видачу особи, повідомляється ... правопорушник.

3.5. При прийнятті ... рішення [про задоволення запиту про видачу 
правопорушника], готується доручення щодо організації його пере-
дачі за кордон. ...

3.7. У разі звернення особи чи її адвоката до суду зі скаргою на дії 
Генеральної прокуратури України ... або [на прийняте нею] рішення, 
надавати за запитами суду необхідні матеріали, які підтверджують 
законність та обґрунтованість рішення...»

ІІІ. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ МАтЕРІАЛИ СтОСОВНО СИтУАЦІЇ 
З ПРАВАМИ ЛЮДИНИ В КАЗАХСтАНІ

а. заключні висновки комітетУ оон проти тортУр (кпт) 

від 12 грУдня 2008 рокУ

29. На своїй сорок першій сесії (3–21 листопада 2008 року) КПТ 
розглянув другий періодичний звіт щодо Казахстану. У відповідних 
витягах із заключних висновків звіту зазначено:

«6. Хоча Комітет визнає зусилля держави-учасниці із запроваджен-
ня нового закону, згідно з яким визначення терміна «катування», 
наведеного в Конвенції [проти катувань], включено в національне 
законодавство, його й далі непокоїть те, що визначення цього тер-
міна в новій статті 3471 Кримінального кодексу [Республіки Ка-
захстан] не містить всіх складових статті 1 Конвенції, поширює 
заборону катування лише на дії «державних посадових осіб», не 
охоплюючи дії, вчинені «іншими особами при здійсненні ними 
офіційних повноважень», включно з діями, які вчиняються внаслі-
док підбурювання, згоди чи потурання з боку державної посадової 
особи. Комітет також із занепокоєнням зазначає, що визначення, 
яке міститься в статті 3471 Кримінального кодексу, не враховує 
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фізичні та психічні страждання, які завдаються внаслідок «закон-
них дій» посадових осіб...

7. Комітет висловлює занепокоєння у зв’язку з послідовними тверд-
женнями про поширену практику катувань і жорстоке поводження, 
включаючи погрози сексуального насильства та зґвалтування, часто 
застосовувану працівниками правоохоронних органів з метою отри-
мання явки з повинною або відомостей для використання їх як до-
казів у відповідній кримінальній справі, щоб таким чином домогти-
ся певного відсотка розкриття злочинів, що є критерієм успішності 
їхньої діяльності...

8. Комітет особливо занепокоєний у зв’язку зі скаргами на катуван-
ня та інші види жорстокого поводження в ізоляторах тимчасового 
тримання (ІТТ) та слідчих ізоляторах (СІЗО), які підпорядковані 
Міністерству внутрішніх справ або Комітету національної безпеки 
(КНБ), особливо в контексті національних і регіональних операцій 
із забезпечення безпеки та протидії тероризму, які проводить КНБ. 
Особливе занепокоєння Комітет також висловлює з приводу пові-
домлень про те, що КНБ використовує антитерористичні операції 
з метою переслідування груп населення, які перебувають в уразли-
вому становищі або які вважаються такими, що становлять загрозу 
для національної і регіональної безпеки — йдеться, наприклад, про 
шукачів притулку та членів заборонених ісламських угруповань чи 
ісламістських партій...

9. Комітет висловлює глибоке занепокоєння у зв’язку зі скаргами 
на катування підозрюваних та жорстоке поводження з ними, які, як 
правило, мають місце в період між затриманням особи та офіційною 
реєстрацією її затримання у відділі міліції, через що затримані по-
збуваються достатніх правових гарантій. Комітет зазначає, зокрема:

а) випадки непідтвердженого і незадокументованого фактично-
го часу затримання особи, а також незадокументованих строків 
перебування осіб під вартою під час досудового слідства та слід-
чих дій;

b) обмеженість доступу до адвокатів і незалежних лікарів та непоін-
формування затриманих про всі їхні права під час затримання;

с) незапровадження під час правової реформи в липні 2008 року 
процедури habeas corpus у повній відповідності до міжнародних 
норм...
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10. Комітет занепокоєний тим, що надання затриманій особі права 
повідомити своїх родичів про своє місцезнаходження іноді відкла-
дають на сімдесят дві години, посилаючись на наявність так званих 
«виняткових обставин».

11. Комітет із занепокоєнням зазначає, що — як це визнає сам 
Уряд — посадові особи державних органів часто порушують поло-
ження Кримінально-процесуального кодексу, які регулюють питання 
проведення допиту упродовж 24 годин, тримання під вартою до пору-
шення кримінальної справи, передбачають повідомлення упродовж 
24 годин родичів підозрюваної чи обвинуваченої особи про її затри-
мання та право на юридичну допомогу захисника. Комітет також за-
непокоєний тим, що більшість положень та інструкцій Міністерства 
внутрішніх справ, органів прокуратури і особливо Комітету націо-
нальної безпеки віднесено до документів під грифом «для службового 
користування», загальний доступ до яких закритий. Згідно з такими 
інструкціями вирішення багатьох питань залишено на розсуд поса-
дових осіб, що призводить до скарг на те, що на практиці не завжди 
забезпечується право затриманих на доступ до основних гарантій. ...

13. Комітет занепокоєний тим, що стаття 14 Кримінально-процесуаль-
ного кодексу передбачає можливість примусового поміщення підоз-
рюваних і підсудних на етапі досудового розслідування в медичний 
заклад для проведення судово-психіатричної експертизи. Комітет 
також із занепокоєнням вказує на суб’єктивний характер підстав для 
прийняття такого рішення та відсутність законодавчих положень, які 
передбачали б максимальну тривалість примусового тримання особи 
в медичному закладі, а також гарантували право бути поінформова-
ним про методи лікування чи втручання та право на їх оскарження. ...

17. Комітет висловлює занепокоєння у зв’язку з тим, що вироки, ви-
несені судами на підставі частини першої статті 3471 Кримінального 
кодексу, непропорційні до тяжкості такого злочину, як катування, на 
порушення вимог Конвенції...

18. Комітет також занепокоєний тим, що, незважаючи на запровад-
ження в 2002 році — шляхом включення окремої статті до Кримі-
нального кодексу — кримінальної відповідальності за катування, 
при кримінальному переслідуванні за такий злочин працівникам 
правоохоронних органів і далі пред’являють обвинувачення за стат-
тями 308 (перевищення влади або службових повноважень) або 347 
Кримінального кодексу (примушення до зізнання). ...
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21. Комітет вітає успішну реформу, яка торкнулася значної части-
ни пенітенціарної системи Казахстану завдяки реалізації програм, 
здійснюваних у тісній співпраці з міжнародними і національними 
організаціями, а також прийняттю нових законів і нормативно-пра-
вових актів. Він також зазначає, що завдяки цій реформі поменшало 
випадків застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 
і частіше обираються міри покарання, альтернативні позбавленню 
волі, більш гуманними стали умови тримання під вартою і знач-
но покращилися умови тримання в місцях позбавлення волі. Втім, 
Комітет і далі непокоять:

а) погіршення умов тримання ув’язнених і застій у реалізації кримі-
нально-правової реформи після 2006 року;

b) невпинний потік повідомлень про жорстоке поводження з особа-
ми під вартою;

с) незадовільні умови тримання під вартою і постійна перепов-
неність камер у слідчих ізоляторах;

d) надмірне застосування заходів ізоляції до осіб, узятих під варту, 
і засуджених та відсутність нормативно-правового регулювання 
частоти застосування таких заходів;

е) випадки групового вчинення ув’язненими актів самоскалічення 
на знак протесту, як стверджується, проти поганого поводження;

f) відсутність можливості в місцях досудового ув’язнення зверну-
тися до незалежних медичних фахівців та повідомлення про те, 
що посадові особи не реєструють сліди катувань і поганого повод-
ження та не надають затриманим можливості пройти незалежне 
медичне обстеження після надходження від них скарг на катуван-
ня і погане поводження;

g) те, що й далі зберігається висока смертність серед осіб, взятих під 
варту, зокрема під час досудового слідства (як, наприклад, у ви-
падку з колишнім працівником КНБ генералом Жомартом Ма-
жреновим (Zhomart Mazhrenov), і що деякі з таких випадків трап-
ляються, як стверджують, після застосування тортур і поганого 
поводження. ...

22. Вітаючи створення в 2004 році Центральної громадської спосте-
режної комісії і в 2005 році — регіональних незалежних громад-
ських спостережних комісій, наділених повноваженнями інспек-
тувати місця тримання під вартою, Комітет і досі занепокоєний 
відсутністю у них автоматичного й гарантованого доступу до ІТТ, 
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а також доступу до медичних установ, можливість надання якого ще 
розглядатиметься. Крім того, є повідомлення про те, що комісіям 
не надали право здійснювати раптові інспекції місць тримання під 
вартою, що їм не завжди надають безперешкодний і конфіденційний 
доступ до затриманих і засуджених, і що деякі ув’язнені зазнають 
поганого поводження після їхнього звернення до членів комісії...

23. Комітет вітає запровадження в 2002 році посади Уповноваженого 
з прав людини, наділеного широким мандатом і, зокрема, повнова-
женням розглядати звернення про порушення прав людини та про-
водити інспекції місць позбавлення волі. Проте Комітет із занепо-
коєнням зазначає, що сфера компетенції Уповноваженого з прав 
людини значно обмежена, і що він не є незалежним, оскільки не має 
власного бюджету. Комітет також із занепокоєнням зазначає, що 
мандат, наданий Уповноваженому з прав людини, не уповноважує 
його розслідувати дії, вчинені прокуратурою. ...

24. Комітет із занепокоєнням зазначає, що попередній розгляд звер-
нень і скарг на катування та погане поводження з боку працівників 
міліції здійснює Департамент внутрішньої безпеки, який перебу-
ває в тій самій системі підпорядкування, що й регулярні міліційні 
підрозділи, а це не сприяє своєчасному і безсторонньому розгляду 
таких звернень. Комітет із занепокоєнням зазначає також, що попе-
редній розгляд скарг на катування іноді триває до двох місяців, що 
може перешкоджати вчасному документуванню доказів. ...

25. Зазначаючи із задоволенням той факт, що в законодавство було 
внесено чимало суттєвих змін, Комітет, однак, і далі непокоять скар-
ги — про які в 2005 році доповів Спеціальний доповідач з питань 
незалежності суддів і адвокатів [Комісії ООН з прав людини] (див. E/
CN.4/2005/60/Add.2) — на незабезпечення незалежності суддів з огля-
ду на те, що призначення суддів обласних і районних судів є виключ-
ною компетенцією президента. ...

26. Вітаючи нещодавні зміни в законодавстві, згідно з якими повно-
важення із санкціонування взяття під варту передано виключно су-
дам, Комітет, однак, висловлює занепокоєння з приводу залишення 
переважної ролі за прокуратурою. Комітет знову висловлює стурбо-
ваність, виражену в його попередніх заключних зауваженнях (A/56/44, 
§128(c)), з приводу недостатнього рівня незалежності та ефектив-
ності ролі прокурора, зокрема через одночасне покладення на ньо-
го відповідальності і за кримінальне переслідування, і за нагляд за 
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належним проведенням розслідувань, а також через неспроможність 
порушувати і проводити оперативні, неупереджені та ефективні роз-
слідування скарг на катування та погане поводження. ...

27. Комітет із занепокоєнням сприймає доповідь Спеціального до-
повідача з питань незалежності суддів і адвокатів про недостатність 
у захисників належної юридичної підготовки та їхні досить обмежені 
повноваження зі збирання доказів, що негативно позначається на 
їхній спроможності відігравати роль «противаги» повноваженням 
прокурора та впливати на судовий процес. Комітет також зазначає із 
занепокоєнням, що порядок призначення адвокатів у справі не є про-
зорим і незалежним.

28. Вітаючи повідомлення делегації про те, що жертви катувань ма-
ють можливість отримати відповідне відшкодування, Комітет, однак, 
стурбований відсутністю на практиці випадків отримання особою 
такого відшкодування, включно з медичною чи психосоціальною 
реабілітацією. ...

29. Вітаючи надані делегацією запевнення в тому, що судді визна-
ють такі докази [отримані за допомогою катувань і поганого по-
водження] неприпустимими в судовому процесі, Комітет, однак, 
висловлює серйозне занепокоєння у зв’язку з повідомленнями про 
поширені випадки, коли судді ігнорують скарги на катування і по-
гане поводження, не призначають проведення незалежного медич-
ного обстеження і не зупиняють судовий розгляд, не дотримуючись 
таким чином принципу неприйнятності таких доказів у кожній 
конкретній справі...»

B. витяги з доповідей організації «х’юмен райтс вотч» 

і міжнародної амністії стосовно кримінального переслідУвання 

лідерів опозиційної партії «демократичний виБір казахстанУ» 

та інШих осіБ, Що переБУвають в опозиції 

до казахської влади

30. У доповіді «Х’юмен Райтс Вотч» 2004 року «Політичні свобо-
ди в Казахстані» містяться такі зауваження цієї організації:

«...18 листопада 2001 року, наступного дня після того, як Аблязов не 
зміг придбати контрольний пакет акцій Народного ощадного бан-
ку, він разом із Жакіяновим створив організацію «Демократичний 
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вибір Казахстану» (ДВК). Програма нової організації передбачала 
розширення повноважень Парламенту, запровадження прямих ви-
борів обласних губернаторів, проведення виборчої і судової реформ 
та надання більшої свободи засобам масової інформації. За пові-
домленнями, наприкінці 2003 року в ДВК налічувалося приблизно 
32 000 членів.

На створення ДВК центральне керівництво країни відреагувало не-
гайним звільненням із державних посад тих, хто був членом цієї ор-
ганізації, і порушенням кримінальних справ проти інших її членів. 
20 листопада, лише через два дні після оголошення про створення 
ДВК, Жакіянова раптово зняли з посади губернатора Павлодарської 
області. Було звільнено з посад й інших засновників та керівних 
членів ДВК, серед яких були такі високопоставлені особи, як віце-
прем’єр, заступник міністра оборони, міністр праці та заступник 
міністра фінансів. Одразу після заснування ДВК також негайно 
звільнили чотирьох заступників Жакіянова з канцелярії губернато-
ра Павлодарської області, а ще близько двадцяти службовців Павло-
дарської обласної і місцевих адміністрацій в області, які вважалися 
прихильниками ДВК, подали заяви про звільнення нібито «за влас-
ним бажанням».

Наприкінці грудня 2001 року було пред’явлено обвинувачення 
в зловживанні службовим становищем двом колишнім заступникам 
Жакіянова в Павлодарській обласній адміністрації — Сергію Гор-
бенку і Олександру Рюмкіну. Через кілька днів після цього, 4 січня 
2002 року, такі самі обвинувачення пред’явили й Жакіянову.

Одразу після створення ДВК почало загострюватися протистояння 
між ДВК і урядом Назарбаєва. 19–20 січня 2002 року керівництво 
ДВК, до якого приєдналися інші опозиційні групи, провело широ-
комасштабні мітинги в Алмати, в яких взяли участь близько тисячі 
осіб. На мітингу Жакіянов та інші провідні політичні діячі виступи-
ли з критикою на адресу уряду Назарбаєва, і Жакіянов закликав про-
вести референдум щодо запровадження прямих виборів обласних 
губернаторів. У відповідь президент Назарбаєв, виступивши 25 січня 
з промовою, засудив мітинг і зажадав від правоохоронних органів 
ужити заходів з припинення «балагану».

Уряд також ужив заходів для обмеження інформації про ДВК і про 
заклики цієї організації до реформ. Телевізійні канали, які висвіт-
лювали діяльність ДВК, зокрема алматинський канал «ТАН» і пав-
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лодарський «Ірбіс», було раптово відключено від ефіру. Під тиском 
опинилися й видавництва, внаслідок чого вони відмовилися друку-
вати матеріали про ДВК. Учасників зазначеного мітингу допитали 
працівники КНБ та інших силових структур у щонайменше п’яти 
областях. Після подій в Алмати кримінальне обвинувачення у зло-
вживанні посадовим становищем та фінансових зловживаннях було 
пред’явлено Мухтару Аблязову. Пізніше, 27 березня 2002 року, після 
оприлюднення підконтрольними Аблязову засобами масової інфор-
мації матеріалів про «Казахгейт» його самого було заарештовано.

Через п’ять місяців після цього, за результатами судових розглядів, 
які, за словами спостерігачів, проводилися з грубими порушеннями, 
Аблязова і Жакіянова було визнано винними за пред’явленими обви-
нуваченнями у зловживанні службовим становищем і засуджено до 
шести і семи років позбавлення волі відповідно...»

31. У кількох доповідях Міжнародної Амністії, оприлюднених 
ще в 2002 році, йдеться про переслідування з політичних мотивів 
осіб, які відкрито висловлювали свою опозицію до казахської вла-
ди і критикували її. Зокрема, у доповіді Міжнародної Амністії під 
назвою «Питання, що викликають занепокоєння в Європі та Цент-
ральній Азії: січень — червень 2002 року», оприлюдненій 1 вересня 
2002 року, зазначено:

«...[У Казахстані] у період, який розглядається, проти двох відомих 
лідерів опозиційної партії «Демократичний вибір Казахстану» (ДВК), 
колишнього міністра енергетики, промисловості і торгівлі Мухта-
ра Аблязова та колишнього губернатора північної частини Павло-
дарської області Галимжана Жакіянова було порушено кримінальні 
справи за обвинуваченнями в «зловживанні посадовим становищем» 
та фінансових злочинах. За деякими повідомленнями, пред’явлені їм 
обвинувачення мали на меті покарання їх за здійснювану ними мир-
ну опозиційну діяльність. Мухтара Аблязова було затримано 27 бе-
резня [2002 року], і, за наявною інформацією, 28 березня [2002 року] 
було порушено кримінальну справу проти Галимжана Жакіянова. 
Згодом, з 29 березня до 3 квітня [2002 року], Галимжан Жакіянов 
перебував у посольстві Франції в Алмати, прохаючи надати приту-
лок. Він нібито погодився покинути посольство і на застосування до 
нього домашнього арешту за умови надання йому вільного доступу 
до адвокатів, а представникам посольств держав — членів Європей-
ського Союзу надання можливості безперешкодно відвідувати його. 



справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

��

10 квітня [2002 року] поліція етапувала його до міста Павлодара, де 
його також тримали під домашнім арештом».

32. У наступній доповіді Міжнародної Амністії під назвою 
«Питання, що викликають занепокоєння в Європі та Центральній 
Азії: січень–червень 2002 року», оприлюдненій 1 липня 2003 року, 
зазначено:

«...Двох колишніх високопоставлених урядовців — відомих лідерів 
опозиційної організації «Демократичний вибір Казахстану» — Мух-
тара Аблязова і Галимжана Жакіянова, було засуджено до шести 
і семи років позбавлення волі, відповідно, за обвинуваченнями 
у «зловживанні посадовим становищем» та фінансових злочинах, 
включно з незаконним заволодінням державними коштами. Вирок 
у справі Мухтара Аблязова був винесений 18 липня [2002 року] Вер-
ховним Судом Республіки Казахстан, а у справі Галимжана Жакіяно-
ва — 2 серпня [2002 року] Павлоградським міським судом. ...За пові-
домленнями, судові процеси стосовно обох цих осіб не відповідали 
міжнародним стандартам справедливого судового розгляду. Були 
скарги на те, що до і після судового процесу доступ до них їхніх ад-
вокатів і членів сімей був обмежений. ...Повідомлялося, що, незва-
жаючи на різке погіршення стану здоров’я у Галимжана Жакіянова 
в результаті допитів, проведених у травні і червні [2002 року], слід-
чий наполіг на продовженні його допиту. ...Очевидно, що Мухтара 
Аблязова і Галимжана Жакіянова переслідували через їхню мирну 
опозиційну діяльність. ...

28 жовтня [2002 року] міліція затримала сорокарічного Сергія Дува-
нова, незалежного журналіста і редактора правозахисного видання, 
обвинувативши його у зґвалтуванні неповнолітньої особи. 24 грудня 
[2002 року] в Карасайському районному суді Алматинської області 
розпочався судовий розгляд його справи. Стверджувалося, що обви-
нувачення у зґвалтуванні були пред’явлені з метою його дискреди-
тації, і що справа мала політичне забарвлення. За повідомленнями, 
Сергій Дуванов зазнавав переслідувань ще раніше у зв’язку з його 
незалежною журналістською позицією. 9 липня [2002 року] він був 
допитаний працівниками служби безпеки в Алмати, а згодом йо-
му пред’явили обвинувачення в «образі честі і гідності Президента» 
(стаття 318 Кримінального кодексу Республіки Казахстан), у зв’язку, 
як стверджувалося, з оприлюдненням матеріалів про причетність 
посадових осіб в уряді до фінансових злочинів. 28 серпня [2002 ро-
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ку] на нього напали троє невідомих чоловіків у цивільному, після 
чого його довелося госпіталізувати...».

33. У листопаді 2008 року з метою допомогти КПТ у розгляді 
другої періодичної доповіді стосовно Казахстану у світлі статті 19 
Конвенції проти тортур (див. вище) Міжнародна Амністія подала до 
КПТ свій огляд «Казахстан: основні питання, що викликають зане-
покоєння, стосовно катувань і поганого поводження». Огляд мав до-
повнити інформацію щодо ситуації з правами людини в Казахстані, 
яка надійшла від різних національних і міжнародних НДО. В огляді 
висвітлювалася ситуація за період 2002–2008 років і особливо та, що 
склалася за останні роки, і увагу було зосереджено на «найгостріших 
питаннях, які, на думку Міжнародної Амністії, потребували негай-
ного вирішення у зв’язку з незабезпеченням органами влади Казах-
стану повного та ефективного виконання статей 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15 
і 16 Конвенції проти тортур». У відповідних витягах з цього огляду 
зазначено таке:

«...Міжнародна Амністія ... отримала повідомлення про низку резо-
нансних кримінальних справ, пов’язаних з переслідуванням і заоч-
ним засудженням колишнього зятя президента Назарбаєва, Рахата 
Алієва, за обвинуваченнями начебто у плануванні державного пе-
ревороту і вчиненні деяких інших злочинів. Згідно з цими повідом-
леннями товариші і співробітники Рахата Алієва були безпідставно 
затримані працівниками національної служби безпеки, утримува-
лися в умовах ізоляції в місцях досудового ув’язнення, де їх кату-
вали або застосовували до них інші форми жорстокого поводження 
з метою отримання «зізнань» про їхню участь у стверджуваному дер-
жавному перевороті. Принаймні в одному випадку родичі стверд-
жували, що судовий процес відбувався таємно і що обвинувачені не 
мали доступу до належного захисту...»

34. У зазначеному документі містилися також більш загальні 
зауваження щодо питання катувань і поганого поводження в Ка-
захстані:

«...Міжнародна Амністія й далі занепокоєна тим, що, незважаючи на 
зусилля органів влади Казахстану з виконання зобов’язань за Кон-
венцією проти тортур та рекомендацій, виданих Комітетом [КПТ] 
у 2001 році, катування та інші форми жорстокого поводження зали-
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шаються поширеною практикою, і такі дії і далі залишаються фак-
тично безкарними...

Згідно з повідомленнями, що надходять до Міжнародної Амністії 
від національних та міжнародних неурядових і міжурядових ор-
ганізацій, адвокатів, дипломатів, громадян Казахстану та іноземних 
громадян, побиття затриманих осіб працівниками правоохоронних 
органів, особливо в ізоляторах тимчасового тримання, на вулицях 
або під час доставки до місця тримання під вартою, й нині широ-
ко практикується. Опитування, проведені Міжнародною Амністією 
в 2006 і 2008 роках серед відповідних організацій та осіб, виявило, 
що катування та інші форми поганого поводження із затриманими 
особами й далі широко застосовуються, незважаючи на запровад-
ження органами влади механізмів запобігання такій практиці та від-
повідних програм освіти, реформування і навчання для працівників 
правоохоронних і судових органів, які реалізуються, як правило, 
спільно та у співробітництві з НДО і міжурядовими організаціями.

Незважаючи на те, що, за загальною оцінкою, Казахстан здійснив 
успішну реформу пенітенціарної системи — почавши з підпоряд-
кування пенітенціарних установ Міністерству юстиції наприкінці 
2001 року — за деякими повідомленнями, протягом останніх двох 
років спостерігається погіршення умов тримання ув’язнених і тен-
денція відновлення та поширення практики зловживань.

Навіть згідно з офіційними даними порівняно мало хто з праців-
ників правоохоронних органів постав перед судом і поніс відпові-
дальність за вчинені порушення, включно з катуваннями, тоді як від 
численних людей по всій країні постійно надходять скарги про те, 
що їх безпідставно затримують і катують або що під час тримання 
їх під вартою з ними погано поводилися, щоб домогтися «зізнання». 
Докази, побудовані на таких «зізнаннях» і досі, як правило, визна-
ються прийнятними в суді. Вважається, що створенню атмосфери 
безкарності сприяє корупція в правоохоронних і судових органах. 
Ця атмосфера безкарності підриває довіру громадян до системи 
кримінального правосуддя. Міжнародну Амністію повідомили, що 
люди звертаються зі скаргами дуже рідко, оскільки не вірять у мож-
ливість домогтися правосуддя чи відшкодування. Багато серед них 
не бажають свідчити проти працівників правоохоронних органів 
через побоювання помсти, якої можуть зазнати вони чи їхні родичі 
й товариші...»



Байсаков та інші проти України

�9

35. Щодо застосування смертної кари в Казахстані Міжнародна 
Амністія зробила такі зауваження:

«...У травні 2007 року перелік «особливо тяжких злочинів», за які 
Конституцією передбачалося покарання у вигляді смертної кари, бу-
ло зменшено з 10 до одного, а саме — за тероризм, який призвів до 
людських жертв. Також залишено можливість призначення смертної 
кари за «особливо тяжкі» злочини, вчинені у воєнний час. Особа, за-
суджена до смертної кари в Казахстані, має право звернутися з кло-
потанням про помилування. Мораторій на смертну кару, який було 
запроваджено в 2003 році, залишається чинним, і протягом 2007 ро-
ку та перших десяти місяців 2008 року не було виконано жодного 
смертного вироку. Кожному з 31 засудженого смертну кару було за-
мінено довічним позбавленням волі...»

ПРАВО

І. ПОПЕРЕДНЄ ЗАПЕРЕЧЕННя УРяДУ

36. Уряд вважав, що заявники не мають статусу жертв у цій 
справі, оскільки немає рішення про їхню екстрадицію. Уряд також 
послався на подані Генеральною прокуратурою України запевнення 
у тому, що жодного рішення про екстрадицію заявників прийнято не 
буде, доки Суд не розгляне цю справу.

37. Уряд також зазначив, що заявникам уже надано статус бі-
женців, і доводив, що той факт, що питання про законність рішень 
про надання їм статусу біженців ще досі вирішується, не означає, що 
ці рішення не є чинними.

38. Заявники стверджували, що вони все ще можуть вважати се-
бе жертвами в значенні статті 35 Конвенції, оскільки досі вирішуєть-
ся питання про їх екстрадицію до Казахстану, і що розгляд їхньої 
справи в Страсбурзі служить єдиною перешкодою для здійснення 
такої екстрадиції.

39. Вони також доводили, що наявність у них статусу біженців 
не зможе реально завадити органам влади України видати їх Ка-
захстану. З цього приводу заявники посилалися на справу «Кузнєцов 
проти України» (Kuznetsov v. Ukraine) (заява № 35502/07), розгляд якої 
триває в Суді і в якій органи прокуратури України, що вирішують 
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питання екстрадиції, вислали особу з України, незважаючи на її ста-
тус біженця.

40. Суд зазначає, що розгляд справи про екстрадицію заявни-
ків ще триває і, за інформацією Уряду, вирішення цього питання 
неофіційно зупинено в очікуванні на результати розгляду справи 
у Страсбурзі. Запити органів влади Казахстану про екстрадицію за-
явників досі залишаються в силі.

41. Суд також зауважує, що в національному законодавстві 
і практиці його застосування немає чітких норм щодо правових на-
слідків оскарження прокурорами рішень про надання статусу бі-
женця. Зокрема, з огляду на відповідні положення Закону України 
«Про прокуратуру» та позицію Пленуму Вищого адміністративного 
суду, не можна виключати того, що подання прокурором адміністра-
тивного позову зупиняє дію будь-якого оскаржуваного рішення і, 
зокрема, рішення про надання статусу біженця (див. пункти 24 і 27 
вище). До того ж Уряд не оспорював аргумент, висунутий заявника-
ми з посиланням на те, що в іншій справі, розгляд якої триває в Суді, 
заявника було вислано з України попри його статус біженця.

42. З огляду на зазначене вище, Суд вважає, що попри ста-
тус біженців заявники і далі перебувають під загрозою екстра-
диції, а отже, вони не втратили статусу жертв (див., для порів-
няння, ухвалу у справі «Новік проти України» (Novik v. Ukraine), 
№ 48068/06, від 13 березня 2007 року, рішення у справах «Свєтло-
русов проти України» (Svetlorusov v. Ukraine), № 2929/05, пп. 37–38, від 
12 березня 2009 року, та «Дубовик проти України» (Dubovik v. Ukraine), 
№№ 33210/07 і 41866/08, пп. 40–41, від 15 жовтня 2009 року). Отже, 
Суд відхиляє це заперечення Уряду.

ІІ. СКАРГА ПРО ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

43. Заявники скаржилися, що в разі екстрадиції вони наражати-
муться на ризик катування та нелюдського і такого, що принижує 
гідність, поводження з боку правоохоронних органів Казахстану, що 
становитиме порушення статті 3 Конвенції, яка проголошує:

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

44. Уряд заперечив цей аргумент.
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а. Щодо прийнятності

45. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у зна-
ченні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не 
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона оголошуєть-
ся прийнятною.

в. Щодо сУті

46. Заявники стверджували, що органи влади Казахстану ого-
лосили їх у розшук у зв’язку з їхньою політичною діяльністю в цій 
країні і що в разі видачі їх Казахстану їх катуватимуть, аби домо-
гтися зізнань, і триматимуть під вартою в неприйнятних умовах. 
За їхніми твердженнями, правова система Казахстану не гарантує 
ані ефективного захисту проти катувань і поганого поводження, 
ані належного розслідування скарг на погане поводження. У цьому 
зв’язку вони посилалися на висновки різних міжнародних органі-
зацій та урядових органів стосовно ситуації з правами людини 
в Казахстані. Посилаючись на рішення Суду у справі «Солдатенко 
проти України» (Soldatenko v. Ukraine) (№ 2440/07, п. 73, від 23 жовт-
ня 2008 року), заявники стверджували, що запевнення, надані Гене-
ральною прокуратурою Казахстану стосовно поганого поводження, 
не мають обов’язкової юридичної сили для цієї держави.

47. Уряд посилався на отримані від органів влади Казахстану 
достатні запевнення у тому, що в разі екстрадиції заявників до Ка-
захстану їхні права, гарантовані статтею 3 Конвенції, порушено не 
буде. Уряд також заявив, що ніколи не отримував скарг на погане 
поводження з боку органів влади Казахстану від людей, яких бу-
ло видано Казахстану в минулому. За твердженням Уряду, кримі-
нальне переслідування заявників у цій країні не має політичного 
характеру.

48. Суд повторює, що екстрадиція особи Договірною державою 
може стати підґрунтям для порушення питання про застосування 
статті 3 і, отже, про відповідальність цієї держави за Конвенцією, 
якщо доведено наявність суттєвих підстав вважати, що в разі екс-
традиції така особа наразиться в державі, якій її видають, на реаль-
ний ризик поводження, забороненого статтею 3 (див. згадане вище 
рішення у справі Солдатенка (Soldatenko), п. 66). Керуючись своєю 
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практикою, Суд має з’ясувати, чи існує реальний ризик поганого по-
водження із заявниками в разі їх екстрадиції до Казахстану.

49. У зв’язку з цим Суд зауважує, що, за інформацією про стан 
прав людини в Казахстані, отриманою від Комітету ООН проти тор-
тур, організації «Х’юмен Райтс Вотч» і Міжнародної Амністії (див. 
пункти 29–34 вище), є чимало достовірних повідомлень про застосу-
вання правоохоронними органами в Казахстані катувань, про їхнє 
жорстоке поводження із затриманими, узвичаєну практику побит-
тя та застосування сили до підозрюваних у кримінальних злочинах 
з метою отримання зізнань. У всіх згаданих доповідях однаково 
вказується на дуже погані умови тримання ув’язнених, зокрема на 
переповненість камер, незадовільне харчування та незабезпечення 
хворих лікуванням.

50. Крім того, видається, що особи, пов’язані з політичною опо-
зицією в Казахстані, зазнавали і далі зазнають з боку органів вла-
ди тиску в різних його формах, який чиниться передусім з метою 
покарання їх за опозиційну діяльність і перешкоджання їм у такій 
діяльності. З цього приводу Суд зауважує, що підтвердженням слів 
заявників про політичне переслідування їх у Казахстані служить 
рішення українських органів влади про надання їм статусу біжен-
ців (див. пункт 8 вище). Суд не має сумнівів у достовірності і надій-
ності наведеної вище інформації, а Уряд-відповідач не надав доказів 
чи аргументів, які могли б спростувати твердження в зазначених 
доповідях.

51. Зрештою, Суд вважає, що запевненням прокурорів Казахста-
ну про те, що заявникам не загрожує погане поводження, не можна 
довіряти в цій справі з тих самих причин, що й у справі Солдатенка 
(див. згадане вище рішення у справі Солдатенка (Soldatenko), п. 73). 
Зокрема, зовсім не встановлено, чи є в першого заступника Гене-
рального прокурора Казахстану або установи, яку він представляє, 
повноваження надавати такі запевнення від імені держави і, з огля-
ду на відсутність ефективної системи запобігання катуванню, пере-
вірити дотримання таких запевнень доволі складно.

52. Отже, Суд доходить висновку, що побоювання заявників 
щодо можливого поганого поводження в Казахстані обґрунто-
вані, а видача заявників цій країні становила б порушення статті 3 
Конвенції.
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III. СКАРГА ПРО ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

53. Заявники скаржилися, що в разі екстрадиції їх до Казахстану 
вони наражатимуться на ризик зазнати несправедливого судового 
розгляду і що Україна порушить таким чином статтю 6 Конвенції, 
відповідне положення якої передбачає:

«1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його спра-
ви ... незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який 
... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього 
кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується 
публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань 
протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах 
моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демокра-
тичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх 
або захист приватного життя сторін, або — тією мірою, що визнана 
судом суворо необхідною,— коли за особливих обставин публічність 
розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.

2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопору-
шення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде дове-
дено в законному порядку.

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушен-
ня має щонайменше такі права:

a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього 
мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти 
нього;

b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;

c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу 
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достат-
ніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержу-
вати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси 
правосуддя;

d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допита-
ли, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих са-
мих умовах, що й свідків обвинувачення;

e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не роз-
мовляє нею,— одержувати безоплатну допомогу перекладача».
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1. доводи сторін

а) Уряд

54. Посилаючись на рішення Суду у справі «Сорінґ проти Сполу-
ченого Королівства» (Soering v. the United Kingdom) (від 7 липня 1989 ро-
ку, п. 113, серія А, № 161), Уряд стверджував, що справа, яка розгля-
дається, не пов’язана з «винятковими» обставинами, які вимагали б 
розгляду тверджень заявників про ризик відвертої відмови у спра-
ведливому судочинстві.

55. За твердженням Уряду, він не в змозі оцінити, яким чином на 
практиці функціонує судова система в Казахстані. Однак при цьому 
Уряд доводив, що законодавство Казахстану передбачає достатні га-
рантії справедливого судового розгляду, і що від органів влади Ка-
захстану отримано запевнення в тому, що процесуальні права заяв-
ників будуть дотримані.

b) Заявники

56. Заявники знову послалися на те, що органи влади Казахс-
тану вимагають їх видачі у зв’язку з їхньою політичною діяльністю 
в цій країні і що, зокрема, кримінальні справи проти них порушені 
з метою покарання їх за підтримку політичної опозиції, а також щоб 
домогтися від них інформації, яку можна було б використати проти 
колишніх лідерів опозиції.

57. За твердженням заявників, переслідування тих, хто пере-
буває в опозиції до казахської влади, здійснюється у формі кримі-
нальних процесів, під час яких такі особи позбавлені можливості 
скористатися гарантіями справедливого судового розгляду. Їх часто 
піддають тортурам, аби отримати зізнання; їм відмовляють у до-
ступі до адвоката і не надають достатнього часу для підготовки за-
хисту. Судді, які розглядають політично мотивовані кримінальні 
справи, не є незалежними і безсторонніми і не дотримують принци-
пів верховенства права та справедливого судового розгляду. З цього 
приводу заявники посилалися на доповіді різних міжнародних ор-
ганізацій і, зокрема, доповіді Міжнародної Амністії та організації 
«Х’юмен Райтс Вотч» (див. пункти 30–34 вище).

58. Заявники стверджували, що за таких обставин, якщо їх ви-
дадуть Казахстану, їм буде відверто відмовлено в правосудді. Вони 
також доводили, що видача їх органами влади України без ретель-
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ного вивчення реальної ситуації зі здійсненням правосуддя в Казах-
стані суперечитиме гарантіям статті 6 Конвенції.

с) Третя сторона

59. Доводи третьої сторони будувалися на застосуванні принци-
пу non-refoulement («невислання») в ситуації, коли існує ризик відвер-
тої відмови у праві на справедливий судовий розгляд.

60. Третя сторона посилалася на загальне визнання Судом, ін-
шими міжнародними судами та судами деяких держав неприпус-
тимості екстрадиції осіб, яким реально загрожує відверта відмова 
в правосудді. Зокрема, вона послалася на рішення Суду у справі 
Дрозда і Янушека (Drozd and Janousek), в якій Суд визнав, що «До-
говірні держави ... зобов’язані відмовляти у співробітництві, якщо 
з’ясовується, що засудження є наслідком відвертої відмови в пра-
восудді» (див. рішення у справі «Дрозд і Янушек проти Франції та Іс-
панії» (Drozd and Janousek v. France and Spain), від 26 червня 1992 ро-
ку, п. 110, серія А, № 240). Однак третя сторона зазначила, що ця 
позиція не набула подальшого розвитку у практиці Страсбурзького 
суду. Тому третя сторона просила Суд дослідити цей аспект спра-
ви з урахуванням конкретних обставин справи та важливості га-
рантій статті 6 для вирішення питань про застосування принципу 
refoulement.

2. оцінка суду

61. Суд повторює, що питання за статтею 6 у зв’язку з рішенням 
про екстрадицію може бути порушене лише за виняткових обставин, 
коли біженець уже наразився або ризикує наразитися на відверту 
відмову у справедливому судовому розгляді його справи в запиту-
ючій державі (див. згадане вище рішення у справі Сорінга (Soring). 
У зв’язку з цим Суд зазначає, що у справах, у яких порушувалися 
аналогічні питання, Суд не визнавав за необхідне розглядати скар-
ги про ризик відвертої відмови в правосудді у випадку екстрадиції, 
якщо вже був висновок про те, що така екстрадиція суперечитиме 
положенням статті 3 Конвенції (див., наприклад, рішення у спра-
вах «Сааді проти Італії» (Saadi v. Italy) [GC], № 37201/06, п. 160, ЄСПЛ 
2008-..., «Ісмоїлов та інші проти Росії» (Ismoilov and Others v. Russia), 
№ 2947/06, п. 156, від 24 квітня 2008 року, і «Селлем проти Італії» 
(Sellem v. Italy), № 12584/08, п. 47, від 5 травня 2009 року).
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62. У справі, що розглядається, Суд уже визнав, що видача заяв-
ників Казахстану становила б порушення статті 3 Конвенції. Він не ба-
чить жодних виняткових обставин, які б служили підставою для від-
хилення від висновків, яких він дійшов у своїх попередніх рішеннях.

63. Тому Суд оголошує скаргу заявників за статтею 6 Конвенції 
прийнятною і постановляє, що немає необхідності в її окремому 
розгляді.

IV. СКАРГА ПРО ПОРУШЕННя СтАттІ 13 КОНВЕНЦІЇ

64. Заявники скаржилися на відсутність ефективних засобів 
юридичного захисту, за допомогою яких вони могли б запобігти ух-
валенню рішення про екстрадицію або оскаржити його на підставі 
ризику зазнати поганого поводження. Вони посилалися на статтю 13 
Конвенції, яка передбачає:

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було поруше-
но, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національ-
ному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які 
здійснювали свої офіційні повноваження».

а. Щодо прийнятності

65. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у зна-
ченні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не 
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона оголошуєть-
ся прийнятною.

в. Щодо сУті

1. доводи сторін

66. Посилаючись на висновки Суду у справі Солдатенка (див. 
згадане вище рішення у справі Солдатенка (Soldatenko), пп. 82–83), 
заявники стверджували, що національна правова система не перед-
бачає ефективного засобу юридичного захисту, за допомогою якого 
можна було запобігти прийняттю рішення про екстрадицію або ос-
каржити його з огляду на ризик поганого поводження. Вони також 
доводили, що Інструкцію про порядок розгляду в органах прокура-
тури запитів про видачу правопорушників, на яку Уряд посилався 
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у своїх доводах, не було оприлюднено відповідно до національних 
нормативних вимог і що вона не була загальнодоступною для цілей 
статті 13 Конвенції.

67. Уряд доводив, що заявники мали ефективні засоби юридич-
ного захисту стосовно своїх скарг за статтею 3, але не скористалися 
ними.

68. Зокрема, Уряд стверджував, що заявники могли б подати 
скарги до прокурорів, які б вирішували питання, пов’язані із запита-
ми про їхню екстрадицію, і такі скарги були б розглянуті відповідно 
до пункту 3.1 Інструкції про порядок розгляду в органах прокурату-
ри запитів про видачу правопорушників, затвердженої Генеральним 
прокурором 23 травня 2007 року (див. пункт 28 вище). За інформа-
цією Уряду, цю інструкцію було опубліковано на вебсайті Верховної 
Ради України.

69. Уряд також доводив, що стаття 2 Кодексу адміністративно-
го судочинства передбачає можливість оскаржити в судах будь-яке 
можливе рішення про екстрадицію та заявити про ризик — у ви-
падку екстрадиції — поводження, несумісного з гарантіями статті 3 
Конвенції, і що суди зобов’язані розглянути такі заяви. На підтверд-
ження останнього аргументу Уряд подав копію постанови Київсько-
го адміністративного суду від 2 липня 2008 року, яким було скасова-
но рішення прокуратури про екстрадицію громадянина цієї держа-
ви до Російської Федерації з огляду на неврахування прокуратурою 
доказів того, що в його специфічній ситуації існував реальний ризик 
поганого поводження в тій країні. Національний суд також визнав, 
що рішення про екстрадицію суперечило положенням статті 3 Євро-
пейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року.

2. оцінка суду

70. Суд передусім наголошує, що стаття 13 Конвенції гаран-
тує можливість використання на національному рівні засобу юри-
дичного захисту для реалізації змісту конвенційних прав і свобод, 
незалежно від того, в якій формі вони закріплені в національному 
правовому порядку. Отже, з огляду на дію цієї статті має бути пере-
дбачений національний засіб юридичного захисту, який дасть змогу 
компетентному національному органу вирішити по суті відповід-
ну скаргу, подану на підставі Конвенції, і забезпечити відповідне 
відшкодування; хоча при цьому Договірним державам надається 
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свобода розсуду в обранні способу, в який вони забезпечуватимуть 
виконання своїх зобов’язань за цим положенням. Крім того, за пев-
них обставин задоволення вимог статті 13 може забезпечуватися за 
допомогою сукупності засобів юридичного захисту, передбачених 
національним законодавством (див. рішення у справі «Чагал проти 
Сполученого Королівства» (Chahal v. the United Kingdom) від 15 листопа-
да 1996 року, п. 145, Reports of Judgments and Decisions, 1996-V).

71. Ураховуючи незворотний характер шкоди, якої може завдати 
втілення стверджуваного ризику катування і поганого поводження, 
а також значущість, яку Суд надає статті 3, поняття ефективного за-
собу юридичного захисту за статтею 13 вимагає: і) незалежного і ре-
тельного вивчення заяви про існування суттєвих підстав вважати 
реальним ризик поводження, несумісного з гарантіями статті 3 у ви-
падку вислання заявника до країни призначення, та ін) наявності за-
собу юридичного захисту, який автоматично зупиняє дію оскаржу-
ваного рішення (див., наприклад, рішення у справі «Мумінов проти 
Росії» (Muminov v. Russia), № 42502/06, п. 101, від 11 грудня 2008 року).

72. Повертаючись до доводів, поданих сторонами у цій справі, 
Суд зазначає, що у справі Солдатенка (Soldatenka) він уже розглядав 
подібні аргументи Уряду стосовно національних засобів юридично-
го захисту у справах про екстрадицію (див. згадане вище рішення 
у справі Солдатенка (Soldatenka)). У тій справі Суд визнав відсутнім 
ефективний засіб юридичного захисту, наявності якого вимагає 
стаття 13 Конвенції і за допомогою якого можна було б оскаржити 
рішення про екстрадицію, посилаючись на ризик поганого повод-
ження при поверненні до країни. Зокрема, Суд зазначив, що, хоча 
положення Кодексу адміністративного судочинства передбачають 
можливість перегляду рішення про екстрадицію адміністративни-
ми судами з урахуванням скарги на ризик поганого поводження, 
Уряд не навів аргументів, які підтвердили б наявність у судів повно-
важень такого контролю, і прикладів, коли рішення про екстради-
цію було розглянуто по суті, тоді як заявник подав судові рішення, 
які свідчать про протилежне.

73. На відміну від справи Солдатенка (Soldatenka), у справі, що 
розглядається, Уряд на підтвердження своїх доводів подав копію 
внутрішнього нормативного документа органів прокуратури, який 
регулює порядок розгляду запитів про екстрадицію, а також копію 
постанови Київського адміністративного суду у справі, в якій рішен-
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ня про екстрадицію було успішно оскаржено з посиланням на ризик 
поганого поводження.

74. Щодо згаданої інструкції органів прокуратури Суд зазна-
чає, що вона конкретно не передбачає ретельного і незалежного до-
слідження скарг про ризик поганого поводження в разі екстрадиції. 
До того ж вона не встановлює строку, упродовж якого відповідній 
особі повинні повідомити рішення про екстрадицію, а також про 
можливість призупинення екстрадиції в очікуванні на результати 
судового розгляду скарги на таке рішення. Отже, Суд не може пого-
дитися з Урядом, що процедура розгляду запитів про екстрадицію 
в органах прокуратури є ефективним засобом юридичного захисту 
в значенні статті 13 Конвенції. За цих обставин Суд не вважає за не-
обхідне з’ясовувати, чи було вжито належних заходів для забезпе-
чення громадянам доступу до зазначеного документа.

75. Щодо можливості оскаржити рішення про екстрадицію в ад-
міністративних судах, то Суд зазначає, що процедура такого судово-
го контролю становить, у принципі, ефективний засіб юридичного 
захисту у значенні статті 13 Конвенції стосовно скарг, пов’язаних 
з рішеннями про вислання та екстрадицію, але за умови існування 
можливості ефективної перевірки судами законності — з матеріально-
правового та процесуального погляду — дискреційних дій органу ви-
конавчої влади і можливості скасування ними такого рішення в разі 
необхідності (див. ухвалу у справі «Сливенко проти Латвії» (Slivenko 
v. Latvia) [ВП], № 48321/99, п. 99, ЄСПЛ 2002-II). Однак, якщо заявник 
намагається запобігти своєму висланню з Договірної держави, та-
кий засіб юридичного захисту буде ефективним лише в разі, якщо 
він автоматично зупиняє дію оскаржуваного рішення (див. рішен-
ня у справі «Жебремедин [Габерамадієн] проти Франції» (Gebremedhin 
[Gaberamadhien] v. France), № 25389/05, п. 66, ЄСПЛ 2007-V).

76. У зв’язку з цим Суд зауважує, що звернення до адміністра-
тивних судів на підставі статті 2 Кодексу адміністративного судо-
чинства з вимогою скасувати рішення про екстрадицію автоматич-
но не зупиняє дію оскаржуваного рішення. Для зупинення дії оскар-
женого рішення суд має постановити спеціальну ухвалу [про вжиття 
заходів для забезпечення адміністративного позову], як це перед-
бачено статтею 117 Кодексу. Адміністративний суд має дискреційні 
повноваження вирішувати такі питання і може постановити ухвалу 
за клопотанням сторони або з власної ініціативи.
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77. Отже, навіть якщо припустити, що заявникам вчасно вручили 
рішення про екстрадицію, надавши можливість оскаржити їх в ад-
міністративних судах, і що останні уповноважені вирішувати такі 
питання, немає гарантій, що такі рішення не будуть фактично вико-
нані ще до того, як суди зможуть перевірити їх законність. Рішення 
Київського адміністративного суду, копію якого надав Уряд, не міс-
тить інформації, яка могла б спонукати Суд до іншого висновку.

78. Взявши до уваги зазначене вище, Суд доходить висновку, що 
заявники не мали ефективного й доступного засобу юридичного за-
хисту щодо їхніх скарг за статтею 3 Конвенції. Отже, мало місце по-
рушення статті 13 Конвенції.

V. СКАРГА ПРО ПОРУШЕННя СтАттІ 2 КОНВЕНЦІЇ

79. Перший заявник скаржився за статтею 2 Конвенції, що, з огля-
ду на пред’явлені йому обвинувачення (змова на вчинення вбивства) 
та стверджувану розпливчастість положень Конституції про смер-
тну кару, існує реальний ризик призначення покарання у вигляді 
смертної кари в Казахстані в разі його екстрадиції до цієї країни. Він 
також стверджував про можливість скасування мораторію на вико-
нання смертних вироків, запровадженого Президентом Республіки 
Казахстан, у разі ухвалення Парламентом Казахстану рішення зали-
шити в силі законодавчі положення про смертну кару.

80. Суд зауважує, що, за інформацією Міжнародної Амністії, 
у переліку злочинів, за які раніше Конституція Республіки Казахстан 
передбачала покарання у вигляді смертної кари, залишено лише те-
рористичні злочини, які призвели до людських жертв, та «особли-
во тяжкі злочини», вчинені у воєнний час. Мораторій на виконання 
смертних вироків, запроваджений у 2003 році, залишається в силі. 
Протягом 2007 року і десяти місяців 2008 року не було винесено жод-
ного смертного вироку, і всім тридцяти одному засудженому смерт-
ну кару було замінено довічним ув’язненням (див. пункт 35 вище).

81. Суд також зазначає, що Генеральна прокуратура Республіки 
Казахстан надала запевнення, що прокуратура не вимагатиме при-
значення першому заявникові смертної кари за результатами роз-
гляду його справи.

82. За цих обставин Суд не вважає переконливим аргумент про 
те, що першому заявникові загрожує смертна кара у випадку його 
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можливої екстрадиції до Казахстану. Сама лише ймовірність такого 
ризику начебто через нечіткість відповідного національного зако-
нодавства не може становити порушення статті 2 Конвенції (див., 
наприклад, рішення у справі «Шамаєв та інші проти Грузії і Росії» 
(Shamayev and Others v. Georgia and Russia), № 36378/02, п. 371, ЄСПЛ 
2005-III, і, для порівняння, рішення у справі «Бадер та Канбор про-
ти Швеції» (Bader and Kanbor v. Sweden), № 13284/04, пп. 42–46, ЄСПЛ 
2005-XI). Отже, Суд відхиляє цю скаргу як явно необґрунтовану від-
повідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції.

VІ. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

83. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

84. Заявники не висували вимоги щодо справедливої сатисфак-
ції. Тому Суд вважає, що немає потреби у присудженні будь-якого 
відшкодування.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує скарги за статтями 3, 6 і 13 Конвенції прийнятними, 
а решту заяви — неприйнятною.

2. Постановляє, що екстрадиція заявників до Казахстану стано-
вила б порушення статті 3 Конвенції.

3. Постановляє, що немає необхідності визначати, чи становила б 
екстрадиція заявників до Казахстану порушення статті 6 Конвенції.

4. Постановляє, що мало місце порушення статті 13 Конвенції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 18 лютого 
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «оЛекСанДр СМІрноВ проти України»

(Заява № 38683/06)

Рішення

Страсбург 
15 липня 2010 року

ОСТАТОЧНЕ 
15 жовтня 2010 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.

У справі «Олександр Смірнов проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
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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 22 червня 2010 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою (№ 38683/06), поданою до Су-
ду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадяни-
ном України п. Олександром Володимировичем Смірновим (далі — 
заявник) 15 вересня 2006 року.

2. Заявник, якому надавалася правова допомога, був представ-
лений пані А. Мукановою, юристом із м. Харкова. Уряд України 
(далі — Уряд) був представлений його Уповноваженим — п. Ю. Зай-
цевим.

3. Заявник стверджував, зокрема, що він зазнав поганого повод-
ження з боку працівників міліції, та що органи державної влади не 
провели належного розслідування за його скаргами щодо цього.

4. 5 березня 2009 року Суд 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

5. Заявник, 1970 року народження, проживає у м. Євпаторії.

A. стверджУване погане поводження та пов’язані з ним події

6. 26 березня 2002 року заявника було заарештовано за підоз-
рою у вчиненні крадіжки. Його було доставлено до Євпаторійського 
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опорного пункту охорони правопорядку № 8, де працівники міліції 
провели особистий обшук заявника, за результатами якого в присут-
ності двох понятих виявили два пакети опіуму. У протоколі обшу-
ку і виїмки, який, як вбачалося, містив належний заявнику підпис, 
зазначалось про визнання заявником факту придбання наркотиків 
для власного споживання. Однак, як тільки виїмку наркотиків було 
задокументовано, заявник порізав собі шию кільцем для ключів на 
знак протесту. Працівники міліції викликали швидку допомогу, яка 
зафіксувала ушкодження як таке, що належить до легких, і надала 
заявнику необхідну допомогу.

7. До заявника було застосовано триденний адміністративний 
арешт на час встановлення усіх обставин правопорушення у сфері 
обігу наркотичних засобів, вчинення якого припускалось.

8. Того ж дня заявника було доставлено до Євпаторійського місь-
кого відділу внутрішніх справ, де, як стверджував заявник, праців-
ник міліції Р. жорстоко побив його.

9. За твердженнями заявника, Р. вимагав від нього не подавати 
жодних скарг в обмін на обіцянку, що міліція «закриє очі» на будь-
які його майбутні правопорушення. Заявник погодився.

10. 26 березня 2002 року заявника було поміщено до Ізолято-
ра тимчасового тримання Євпаторійського МВ ГУ МВС України 
в Автономній Республіці Крим, де він тримався у камері приблизно 
з 12 особами. Згідно з журналом реєстрації він прибув туди без ви-
димих тілесних ушкоджень. Протягом трьох днів тримання під вар-
тою заявник не звертався та не отримував медичної допомоги.

11. 29 березня 2002 року заявника було звільнено.
12. 15 квітня 2002 року заявник звернувся до травматолога Єв-

паторійської міської лікарні зі скаргами на біль у грудях; йому було 
призначено певне антибактеріальне лікування.

13. Після того як заявник неодноразово звертався по медич-
ну допомогу через постійний біль, 22 квітня 2002 року йому було 
діагностовано пост-травматичну міжреберну невралгію та підшкір-
не болісне затвердіння з обох сторін грудної клітини. Він сказав лі-
карю, що 13 квітня 2002 року випадково впав на сходах.

14. 25 квітня 2002 року заявника було госпіталізовано з таким 
діагнозом: правостороння пневмонія нижньої долі, перелом серед-
ньої третини грудини і закритий перелом сьомого ребра з правої 
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сторони. Заявник проходив курс стаціонарного лікування до 8 трав-
ня 2002 року.

B. розслідУвання стверджУваного поганого поводження

15. 22 січня 2003 року заявник подав скаргу до прокуратури 
м. Євпаторії, зазначивши, що 26 березня 2002 року його було побито 
працівником міліції Р., в результаті чого він отримав переломи кіль-
кох ребер. Затримку в поданні цієї скарги він пояснив домовленістю 
з Р. (див. п. 9 вище), яку він вважав розірваною.

16. 29 січня 2003 року лікарня, в якій заявник проходив ліку-
вання, на запит заступника прокурора м. Євпаторії надала усі доку-
менти, які стосувались лікування заявника (зокрема, рентгенівські 
знімки, історію хвороби та інші медичні записи). Як було встанов-
лено пізніше в ході розслідування, зміст цих документів ніколи не 
відображався у матеріалах слідства.

17. Загалом, за період з січня 2003 року по грудень 2007 ро-
ку за скаргами заявника прокурор м. Євпаторії 13 разів відмовляв 
у порушенні кримінальної справи щодо Р. Усі ці відмови були в по-
дальшому скасовані прокурором Автономної Республіки Крим або 
Генеральним прокурором України як незаконні, передчасні та не-
обґрунтовані.

18. Основні слідчі дії, які були проведені, та недоліки, на які вка-
зували органи прокуратури вищого рівня, можна викласти наступ-
ним чином.

19. У січні 2003 року прокурор м. Євпаторії допитав працівника 
міліції Р. і слідчого, в провадженні якого перебувала кримінальна 
справа щодо самого заявника. Вони заперечували проти стверджу-
ваного поганого поводження.

20. У жовтні 2003 року були допитані лікарі швидкої допомоги, 
які надавали заявнику медичну допомогу в зв’язку з порізом горла 
26 березня 2002 року. Вони зазначили, що заявник жодним чином не 
скаржився щодо поганого поводження, і поріз як такий був незнач-
ним ушкодженням. Було також допитано терапевта, який госпіталі-
зував заявника у квітні 2002 року. Він пояснив, що не може пригадати 
жодних деталей.

21. Приблизно в той же час було виявлено відсутність медичної 
документації, раніше наданої лікарнею.
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22. У лютому 2004 року прокурор Автономної Республіки Крим 
дав негативну оцінку діям працівників прокуратури нижчого рівня 
у зв’язку з тим, що ані заявника, ані членів його родини допитано 
не було. Серед інших недоліків він вказав на те, що не було прове-
дено судово-медичну експертизу для встановлення характеру, дати 
та тяжкості ушкоджень, щодо яких скаржився заявник.

23. На ці недоліки вказувалося у червні, серпні та листопаді 
2004 року.

24. 25 листопада 2004 року було проведено судово-медичну ек-
спертизу з метою встановлення, яка із версій заявника щодо дати 
заподіяння та походження його ушкоджень — в результаті стверд-
жуваного побиття 26 березня 2002 року чи в результаті випадкового 
падіння 13 квітня 2002 року — була більш ймовірною. Експертиза об-
межувалася дослідженням кількох наявних медичних документів. 
За результатами експертизи було встановлено, що заподіяння цих 
ушкоджень могло бути в обидві дати, в той час як їх характер та по-
ходження не могли бути встановлені через відсутність рентгенівсь-
ких знімків, зроблених у відповідний час, а також через відсутність 
іншої важливої медичної документації (див. пункти 16 і 21 вище).

25. У грудні 2004 року поняті, які були присутні при затриманні 
заявника 26 березня 2002 року, зазначили, що вони не були свідками 
будь-яких проявів поганого поводження.

26. Мати заявника, яку було допитано у січні 2005 року, зазначи-
ла, що після звільнення 29 березня 2002 року заявник скаржився на 
побиття працівниками міліції та біль у грудях.

27. 4 січня 2005 року прокурор Автономної Республіки Крим дав 
вказівку слідчому, inter alia, знайти медичну документацію заявни-
ка та допитати його співкамерників, з якими він тримався в камері 
у березні 2002 року.

28. У лютому та квітні 2005 року було вжито заходів для розшуку 
співкамерників заявника. Було встановлено місцеперебування лише 
чотирьох з них. Троє зі співкамерників не пам’ятали, щоб заявник 
скаржився на погане поводження чи потребував медичної допомоги, 
а четвертий зазначив, що заявник, без надання деталей, скаржився 
йому на те, що його було побито працівниками міліції.

29. 21 квітня 2006 року прокурор Автономної Республіки Крим 
надав негативну оцінку діям слідчого у зв’язку з тим, що не бу-
ло проведено перевірку втрати медичної документації заявника. 
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У червні 2006 року така перевірка була проведена, але безрезультат-
но. Заступник прокурора м. Євпаторії стверджував, що він передав 
документи своєму начальнику, який у жовтні 2002 року звільнився 
і посада якого на той час була невідомою.

30. 22 червня 2006 року було проведено іншу судово-медичну 
експертизу. Вона підтвердила висновки попередньої експертизи, 
також посилаючись на відсутність рентгенівських знімків як на пе-
решкоду надання більш конкретних висновків.

31. У січні 2007 року заявника було вперше допитано в межах 
слідства щодо стверджуваного поганого поводження. За дорученням 
слідчого адміністрація в’язниці, де заявник на той час відбував пока-
рання, відібрала в нього пояснення. Згідно з матеріалами слідства, 
не вдаючись до деталей, заявник зазначив, що раніше пояснював 
свої ушкодження випадковим падінням, тому що він не хотів, щоб 
працівника міліції притягли до кримінальної відповідальності.

32. 9 січня 2007 року заявнику було зроблено рентгенограму, за 
результатами якої було підтверджено наявність перелому одного 
ребра, що зрослось. Знімок було втрачено у 2007 році.

33. 4 грудня 2007 року прокурор Автономної Республіки Крим 
зазначив, що слідство не виконало ані попередніх його вказівок, ані 
вказівок Генерального прокурора України, які давалися 11 разів.

34. 30 січня 2008 року було проведено третю судово-медичну 
експертизу. Цього разу вона ґрунтувалась на візуальному обстежен-
ні заявника та відбувалася у в’язниці, де він відбував покарання. 
Оскільки рентгенівські знімки, зроблені у квітні 2002 року та січні 
2007 року, залишалися втраченими, а рентгенапарат у в’язниці був 
несправним, експерт зробив загальний висновок про те, що заявник 
міг отримати перелом ребра у квітні 2002 року. У будь-якому випад-
ку видавалось неможливим встановити дату, характер і походження 
цих ушкоджень з огляду на сплив значного проміжку часу. Експер-
тний висновок містив загальну інформацію про те, що, як правило, 
встановлення точної дати перелому є можливим лише протягом ро-
ку від дати його заподіяння, оскільки пізніше переломи ребер, що 
зрослись, виглядають однаково.

35. 31 січня 2008 року прокурор м. Євпаторії виніс останню, чо-
тирнадцяту в справі за скаргами заявника, постанову про відмову 
в порушенні кримінальної справи щодо працівника міліції Р. Він 
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зазначив, що всі можливі слідчі дії були проведені, але не надав жод-
ного обґрунтування твердженням заявника.

36. 19 травня, 18 листопада 2008 року та 3 червня 2009 року Єв-
паторійський міський суд (далі — Євпаторійський суд), апеляційний 
суд Автономної Республіки Крим (далі — апеляційний суд) і Верхов-
ний Суд України відповідно залишили вказану постанову без змін. 
Обґрунтування, наведене судами, зводилося до того, що вимоги 
статті 99 Кримінально-процесуального кодексу були дотримані, при 
цьому факти на підтвердження скарг заявника встановлені не були.

C. кримінальне провадження Щодо заявника

1. перше провадження

37. 24 липня 2002 року та 18 березня і 23 вересня 2003 року від-
повідно Євпаторійський суд, апеляційний суд і Верховний Суд Ук-
раїни визнали заявника винним у незаконному зберіганні наркоти-
ків і крадіжці та призначили йому покарання у вигляді позбавлення 
волі строком на 3 роки і 6 місяців.

38. 25 листопада 2002 року заявника було заарештовано (при 
цьому причини затримки арешту невідомі).

2. друге провадження

39. 20 травня 2003 року Євпаторійський суд визнав заявника вин-
ним у вчиненні 15 крадіжок протягом жовтня — листопада 2002 року 
та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком 
на 4 роки. Остаточне покарання за обома вироками — від 24 липня 
2002 року та 20 травня 2003 року — було призначено у вигляді поз-
бавлення волі строком на шість років.

40. Заявник подав апеляційну скаргу щодо обвинувачення у вчи-
ненні злочину в сфері обігу наркотичних засобів.

41. 2 вересня 2003 року апеляційний суд відмовив у задоволен-
ні апеляційної скарги як такої, що стосується іншого вироку (від 
24 липня 2002 року).

42. 12 травня 2005 року Євпаторійський суд відмовив у задово-
ленні заяви заявника про надання його матері дозволу представля-
ти його інтереси, посилаючись на те, що обидва вироки щодо нього 
набули законної сили.



�9

олександр сМірнов проти України

3. інші події

43. 22 листопада 2008 року заявника після відбуття покарання 
в повному обсязі було звільнено з в’язниці.

44. У грудні 2008 року йому було надано можливість зняти копії 
з матеріалів справи.

45. 4 серпня 2009 року заявник пройшов комп’ютерну томо-
графію, за результатами якої було виявлено давні переломи грудної 
кістки та трьох ребер.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

46. Відповідно до статті 99 Кримінально-процесуального кодек-
су за відсутності підстав до порушення кримінальної справи проку-
рор, слідчий, орган дізнання або суддя своєю постановою відмовля-
ють у порушенні кримінальної справи.

47. Інші положення відповідного національного законодавства 
викладені в рішенні «Спінов проти України» (Spinov v. Ukraine), заява 
№ 34331/03, пп. 32–33, від 27 листопада 2008 року).

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

48. Заявник скаржився, що 26 березня 2002 року він зазнав пога-
ного поводження з боку працівників міліції і що за цим фактом не 
було проведено ефективного розслідування. Хоча він посилався на 
статті 3 і 13 Конвенції, Суд вважає, що ці скарги повинні бути розгля-
нуті виключно за статтею 3 Конвенції, яка передбачає:

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

A. Щодо прийнятності

49. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не 
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є неприйнятною з якихось інших підстав. Отже, вона оголошується 
прийнятною.

B. Щодо сУті

1. подання сторін

50. Уряд заперечував проти тверджень заявника про погане по-
водження як не підтверджених жодними переконливими доказами. 
Уряд зазначив, що заявник не звертався з цього приводу за медичною 
допомогою ані під час тримання під вартою 26–29 березня 2002 року, 
ані протягом більш як двох тижнів після звільнення. Він міг зазнати 
ушкоджень, на які він скаржиться, перебуваючи на свободі, як він 
сам зазначив під час прийому у лікаря у квітні 2002 року. Уряд також 
вважав непереконливими пояснення заявника щодо десятимісячної 
затримки у поданні скарги, яка, згідно з твердженнями Уряду, при-
звела до безрезультатності подальшого провадження, не дивлячись 
на його ретельність. Уряд вказав, що державні органи робили все 
можливе, щоб перевірити твердження заявника, та не мали іншого 
вибору, як відхилити їх як безпідставні.

51. Заявник підтримав свої скарги, зазначаючи, що жодна з су-
дово-медичних експертиз не суперечила їм. Стосовно розслідуван-
ня він зазначив, що воно було тривалим і неефективним. Заявник 
вказав, зокрема, на деякі недоліки, такі як втрата важливої медич-
ної документації та затримки в проведенні судово-медичних екс-
пертиз, які, на його думку, мали суттєвий негативний вплив на його 
ефективність.

2. оцінка суду

a) Щодо стверджуваного поганого поводження

52. Суд спершу зазначає, що ушкодження, на які скаржиться 
заявник, зокрема, численні переломи ребер, є достатньо серйозни-
ми, щоб становити погане поводження у значенні статті 3 Конвенції 
(див., наприклад, рішення у справі «Гладіщев проти Росії» (Gladyshev 
v. Russia), заява № 2807/04, пп. 54–58, від 30 липня 2009 року). Постає 
питання, чи має держава нести за них відповідальність.

53. Суд повторює, що твердження про погане поводження повин-
ні бути підкріплені відповідними доказами. Суд при оцінці доказів 
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керується критерієм доведення «поза розумним сумнівом». Таке до-
ведення може випливати із сукупності ознак чи неспростовних пре-
зумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою (див. рі-
шення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the 
United Kingdom) від 18 січня 1978 року, п. 161, Series A no. 25).

54. У цій справі єдиною спільною позицією сторін є той факт, 
що заявник мав декілька переломів ребер, у той час як вони не по-
годились щодо часу виникнення та походження цих ушкоджень 
і того, чи вони були результатом застосування сили працівниками 
міліції (див. для порівняння рішення у справі «Стоїка проти Румунії» 
(Stoica v. Romania), заява № 42722/02, пп. 48 і 66, від 4 березня 2008 ро-
ку). Медичні докази, які складаються з трьох висновків судово-ме-
дичних експертиз (див. пп. 24, 30 і 34 вище), не прояснюють спірні 
питання. Суд також зазначає, що заявник не надав жодних інших 
вагомих доказів на підтримку своїх тверджень, таких як показання 
свідків (наприклад, як у рішенні в справі «Мурадова проти Азербай-
джану» (Muradova v. Azerbaijan), заява № 22684/05, пп. 51–52 і 108, від 
2 квітня 2009 року) або документи, які підтверджують, що він по-
трапив до приміщення міліції здоровим, але звільнився з ушкод-
женнями (див. рішення у справі «Сельмуні проти Франції» (Selmouni 
v. France) [GC], заява № 25803/94, п. 87, ECHR 1999-V, з подальшими 
посиланнями).

55. Таким чином, Суд вважає неможливим встановити «поза 
розумним сумнівом», чи були ушкодження заявника завдані пра-
цівниками міліції, як він стверджував, і доходить висновку про те, 
що у цій справі не було порушення матеріального аспекту статті 3 
Конвенції.

b) Щодо адекватності розслідування

56. Суд підкреслює, що коли особа висуває небезпідставну скар-
гу про погане поводження щодо нього або неї з боку правоохорон-
них органів або інших представників держави, яке було незаконним 
та таким, що порушує статтю 3 Конвенції, це положення за своїм 
змістом вимагає проведення ефективного офіційного розслідуван-
ня, здатного привести до встановлення та покарання винних у цьо-
му осіб. В іншому випадку загальна юридична заборона катування 
та нелюдського і такого, що принижує людську гідність, поводження 
та покарання була б неефективною на практиці, і в деяких випадках 
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представникам держави було б можливо фактично безкарно по-
рушувати права тих, хто перебуває під їхнім контролем (див. рі-
шення у справі «Ассенов та інші проти Болгарії» (Аssenov and Others 
v. Bulgaria), від 28 жовтня 1998 року, п. 102, Reports of Judgments and 
Decisions 1998-VIII).

57. Хоча у цій справі Суд в зв’язку з відсутністю доказів не визнав 
доведеним, що заявник зазнав поганого поводження, перебуваючи 
під контролем міліції, тим не менш, як він вирішував у попередніх 
справах, це в принципі не позбавляє скаргу за статтею 3 Конвенції її 
небезпідставності для цілей позитивного обов’язку провести розслі-
дування (див. рішення у справі «Бьоке та Кандемір проти Туреччини» 
(Boke and Kandemir v. Turkey), заяви №№ 71912/01, 26968/02 і 36397/03, 
п. 54, від 10 березня 2009 року). Суд зазначає, що заявник скаржився 
до державних органів на те, що він зазнав тяжкого поганого повод-
ження з боку працівників міліції. Достовірність цього твердження 
могла бути перевірена на підставі медичної документації заявни-
ка, яка була складена у квітні 2002 року. Однак, навіть незважаючи 
на те, що прокурор витребував відповідні документи одразу після 
подання заявником скарги, ці документи не тільки залишалися без 
оцінки, але були втрачені державними органами. Такий недолік ус-
кладнює можливість встановлення Судом того, чи виникала за скар-
гами заявника обґрунтована підозра, яка б активізувала обов’язок 
державних органів ефективно їх розслідувати. У той же час, Суд бе-
ре до уваги той факт, що відповідальними за вищезазначений не-
долік — відсутність документів — є державні органи, а не заявник. 
Крім того, Суд враховує висновки судово-медичних експертиз, жо-
ден з яких не суперечив твердженням заявника. Отже, у матеріалах 
справи немає нічого, що переконало б Суд у тому, що скарга заявника 
до державних органів про погане поводження була настільки поз-
бавлена будь-якої обґрунтованої підозри, що не потребувала роз-
слідування. Таким чином, Суд встановлює, що у цій справі держава 
мала позитивний обов’язок провести ефективне та належне розслі-
дування вказаних тверджень.

58. Суд повторює, що обов’язок проводити розслідування — це 
не «обов’язок досягти результату, це обов’язок вжити заходів»: не 
кожне розслідування повинно неодмінно бути успішним або дійти 
висновку, який співпадає з версією викладу подій скаржника; однак 
воно має в принципі призвести до встановлення фактів справи та, 
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якщо твердження підтвердяться,— до встановлення та покарання 
винних осіб (див. рішення у справі «Пол і Одрі Едвардс проти Спо-
лученого Королівства» (Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom), 
заява № 46477/99, п. 71, ECHR 2002-II, з подальшими посиланнями). 
Органи влади завжди повинні добросовісно намагатись з’ясувати те, 
що трапилось, та не покладатися на поспішні та необґрунтовані вис-
новки для закриття кримінальної справи або для обґрунтування для 
своїх рішень (див. справу «Ассенов та інші проти Болгарії» (Assenov 
and Others), п. 103 тощо).

59. Суд зазначає, що у цій справі заявник, якими б не були його 
міркування, дійсно не поспішав подати до державних органів свою 
скаргу щодо поганого поводження, звернувшись з нею вперше тіль-
ки через 10 місяців після дати, коли відбулась оскаржувана подія 
(див. п. 15 вище). Суд не виключає, що така затримка, в принци-
пі, могла мати негативний вплив на ефективність розслідування. 
Однак, у цій справі немає підстав вважати, що це було prima facie 
перешкодою встановленню істини, оскільки розслідування мог-
ло ґрунтуватися на медичній документації заявника за квітень 
2002 року або у межах розслідування могло бути призначено нову 
рентгенограму, для проведення якої ще було не пізно (див. пункт 34 
вище). Жодного з цих заходів не було вжито. Як було зазначено ви-
ще, медична документація за квітень 2002 року безслідно зникла 
з матеріалів справи, в той час як рентгенограма заявника, яку було 
зроблено тільки у січні 2007 року, не давала можливості встанови-
ти точну дату отримання ним ушкоджень, і в будь-якому випадку 
вона також була втрачена за невстановлених обставин. Також вар-
то зазначити, що, по-перше, заявник дотримався строків подання 
скарги, і, по-друге, органи слідства ніколи не посилалися на цю за-
тримку як на перешкоду слідству.

60. Суд вважає показовим те, що тільки через 4 роки після ствер-
джуваного поганого поводження було допитано самого заявника, 
незважаючи на неодноразові вказівки щодо цього органів прокура-
тури вищого рівня (див. пп. 22, 23 і 31 вище).

61. Суд також зазначає, що загалом розслідування тривало 
близько 5 років, зупинялось та відновлювалось 13 разів. На думку 
Суду, неодноразові повернення справи на додаткове розслідування 
свідчать про серйозні недоліки в національній системі здійснення 
слідства (див., у контексті статті 6 Конвенції, рішення у справі «Верци-
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жевська проти Польщі» (Wierciszewska v. Poland), заява № 41431/98, п. 46, 
від 25 листопада 2003 року, застосоване у контексті статті 3 в рішенні 
«Козинець проти України» (Kozinets v. Ukraine), заява № 75520/01, п. 61, 
від 6 грудня 2007 року). Враховуючи підстави для численних повер-
нень справи на додаткову перевірку, на які було однозначно вказано 
прокурором Автономної Республіки Крим і Генеральним прокуро-
ром України та які головним чином полягали у незаконності, перед-
часності та безпідставності висновків слідства (див. пункт 17 вище), 
Суд вважає, що такі повернення дійсно свідчать про суттєві недоліки 
слідства. На його ефективність також негативно впливало нехтуван-
ня слідчими вказівками прокурорів вищого рівня, що, здається, бу-
ло звичайною практикою (див. пп. 23 і 33 вище).

62. Враховуючи зазначені вище недоліки, Суд вважає, що дер-
жавні органи не провели належного розслідування тверджень заяв-
ника про погане поводження.

63. Таким чином, у цій справі мало місце порушення процесу-
ального аспекту статті 3 Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

64. Заявник скаржився за статтею 6 Конвенції, що він не мав до-
статньо часу та можливості для підготовки своєї апеляційної скарги 
під час першого провадження щодо нього. Друге провадження, за 
його твердженнями, було несправедливим з різних причин.

65. Суд зазначає, що відповідно до пунктів 1 і 4 статті 35 Конвен-
ції ці скарги повинні бути відхилені як такі, що подані після спливу 
шестимісячного строку, та з підстав невичерпання національних за-
собів юридичного захисту відповідно.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 34 КОНВЕНЦІЇ

66. Заявник також стверджував, посилаючись на статтю 34 Кон-
венції, що він зазнав труднощів при отриманні копій документів на 
підтвердження своєї заяви.

67. Суд зазначає, що заявник отримав усі документи, які він мав 
намір надіслати до Суду на підтвердження своєї заяви, маючи мож-
ливість зробити копії матеріалів усієї кримінальної справи (див. 
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п. 44 вище), і немає підстав говорити про будь-які явні чи приховані 
перешкоди з боку державних органів у цьому відношенні. Відповід-
но Суд вважає, що державу не можна вважати такою, що не дотрима-
лась своїх зобов’язань за статтею 34 Конвенції у цій справі.

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

68. Стаття 41 Конвенції зазначає:

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

A. Шкода

69. Заявник вимагав 15 000 євро відшкодування моральної 
шкоди.

70. Уряд заперечив проти цієї вимоги.
71. Суд вважає, що заявник зазнав моральної шкоди, яка не мо-

же бути відшкодована лише шляхом визнання порушення його прав, 
гарантованих Конвенцією. Враховуючи обставини справи та здій-
снюючи оцінку на засадах справедливості відповідно до статті 41 
Конвенції, Суд присуджує заявнику 6000 євро відшкодування мо-
ральної шкоди з урахуванням будь-якого податку, який може бути 
стягнуто.

B. сУдові витрати

72. Заявник також вимагав 7 євро компенсації поштових витрат, 
понесених ним під час розгляду справи Судом.

73. Уряд залишив питання на розсуд Суду.
74. Відповідно до практики Суду заявник має право на відшко-

дування 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 7 євро 
компенсації судових витрат.
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C. пеня

75. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розмі-
ру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку 
плюс три відсоткових пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує скарги за статтею 3 Конвенції прийнятними, а решту 
скарг у заяві — неприйнятними.

2. Постановляє, що у цій справі не було порушення матеріально-
го аспекту статті 3 Конвенції.

3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення процесу-
ального аспекту статті 3 Конвенції.

4. Постановляє, що Україна дотрималася своїх зобов’язань за 
статтею 34 Конвенції.

5. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане оста-

точним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-
відповідач має виплатити заявнику 6000 (шість тисяч) євро 
відшкодування моральної шкоди та 7 (сім) євро відшкоду-
вання судових витрат з урахуванням будь-якого податку, 
який може бути стягнуто із зазначених сум; ці суми мають 
бути конвертовані в національну валюту держави-відпові-
дача за курсом на день здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточно-
го розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий від-
соток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки 
Європейського центрального банку, яка діятиме в період не-
сплати, плюс три відсоткові пункти.

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 липня 
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «коВаЛЬЧУк проти України»

(Заява № 21958/05)

Рішення

Страсбург 
4 листопада 2010 року

ОСТАТОЧНЕ 
4 лютого 2011 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.

У справі «Ковальчук проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова,  пані Р. Ягер,
п. К. Юнґвірт,   п. М. Віллігер,
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пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 12 жовтня 2010 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа була порушена за заявою (№ 21958/05), яку 27 травня 
2005 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Кон-
венція) громадянин України Володимир Васильович Ковальчук 
(далі — заявник).

2. Заявника, якому була надана юридична допомога, представ-
ляв пан О. В. Комнацький — юрист, який практикує в м. Житомирі, 
Україна. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноваже-
ний — п. Ю. Зайцев.

3. Заявник стверджував, зокрема, що він зазнав жорстокого 
поводження з боку працівників міліції, застосованого з метою от-
римання від нього зізнання у вчиненні вбивства, і що ефективного 
розслідування за його скаргою про жорстоке поводження проведено 
не було.

4. У зв’язку зі смертю заявника 27 жовтня 2007 року його мати, 
пані Ганна Сергіївна Ковальчук, повідомила Суд про свій намір під-
тримувати заяву.

5. 4 грудня 2008 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити 
про заяву Уряд. Суд також вирішив розглядати питання щодо суті 
та прийнятності заяви одночасно (пункт 1 статті 29).

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

6. Заявник народився в 1974 році та проживав у м. Житомирі.
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а. затримання заявника і стверджУване 

жорстоке поводження

7. 6 вересня 2002 року приблизно о 23 год. двоє працівників 
міліції, у зв’язку з телефонним дзвінком сестри подруги заявника, 
доправили заявника до Житомирського обласного наркологічного 
диспансеру через те, що він перебував у стані гострої алкогольної 
інтоксикації. Медичний працівник, який оглянув заявника, задоку-
ментував наявність у нього кількох саден на сідницях.

8. 7 вересня 2002 року о 7 год. 58 хв. заявника було звільнено.
9. Пізніше того самого дня його затримала міліція у зв’язку з не-

покорою вимогам працівника міліції. Факт затримання заявника 
було зафіксовано у двох протоколах, складених двома різними пра-
цівниками міліції. В обох протоколах було зазначено, що його затри-
мали о 18 годині. У невстановлений час того самого дня лікар засвід-
чив відсутність у заявника будь-яких тілесних ушкоджень.

10. Того ж дня у зв’язку з погіршенням стану здоров’я заявника 
та ознаками непритомності до відділу міліції було викликано швид-
ку медичну допомогу. Згідно з документами швидкої медичної до-
помоги виклик було зафіксовано о 16 год. 5 хв. Прибувши до відді-
лу міліції, бригада лікарів швидкої допомоги виявила, що заявник 
притомний, але весь тремтить і перебуває в дуже збудженому стані. 
Крім того, на сідницях у нього було виявлено гематоми. Було кон-
статовано наявність у нього похмільного синдрому; заявнику дали 
лікарські засоби і залишили у відділі міліції.

11. 9 вересня 2002 року Корольовський районний суд м. Жито-
мира визнав заявника винним у злісній непокорі вимозі працівни-
ка міліції та призначив йому покарання у вигляді десяти днів ад-
міністративного арешту. У невизначену дату під час перебування 
заявника під арештом його допитали як свідка у зв’язку з убивством 
пана К., тіло якого 7 вересня 2002 року знайшли неподалік від будин-
ку заявника. 9 вересня 2002 року він зізнався у вчиненні вбивства.

12. 10 вересня 2002 року, коли заявникові ще не було офіційно 
пред’явлено обвинувачення, він брав участь у відтворенні обстанов-
ки та обставин події у якості свідка. Під час цього заходу він деталь-
но продемонстрував, яким чином убив пана К.

13. Того самого дня знову було викликано швидку медичну 
допомогу і заявника відвезли до Житомирського обласного нарко-
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логічного диспансеру, де йому було діагностовано «психотичний 
розлад і розлад поведінки, деліріозну форму алкогольного абсти-
нентного синдрому, галюцинації». Крім того, було констатовано на-
явність у нього крововиливів на плечах, ногах і сідницях. 13 вересня 
2002 року заявник був доставлений назад до відділу міліції.

14. 20 вересня 2002 року заявник запросив захисника у зв’язку 
з можливим пред’явленням йому обвинувачень у вчиненні вбивства 
та відмовився від свого зізнання, стверджуючи, що давав його під 
тиском, і заперечив будь-яку причетність до вбивства пана К.

15. 20 вересня 2002 року о 18 годині заявника звільнили у зв’язку 
із закінченням строку арешту.

16. Того самого дня о 20 год. 10 хв. заявника знову затримали 
у зв’язку з порушенням громадського порядку (яке полягало, зокре-
ма, в тому, що він прилюдно мочився й нецензурно висловлювався) 
і, згідно з постановою суду від 23 вересня 2002 року, до нього знову 
було застосовано адміністративний арешт на вісім діб, починаючи 
з дати затримання.

17. 28 вересня 2002 року заявника було звільнено.
18. 1 жовтня 2002 року заявник пройшов медичне обстеження, за 

результатами якого було встановлено наявність у нього двох повер-
хневих ран (на лівому плечі та лівій сідниці), які було кваліфіковано 
як легкі тілесні ушкодження.

19. 2 жовтня 2002 року у зв’язку зі скаргами подруги заявника на 
його агресивну поведінку його затримали втретє, оскільки він вия-
вив непокору вимозі працівника міліції, та згідно з постановою суду 
від 3 жовтня 2002 року до нього було застосовано адміністративний 
арешт строком на десять діб. 12 жовтня 2002 року заявника було 
звільнено.

20. 15 жовтня 2002 року заявника було госпіталізовано до лікар-
ні у зв’язку зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, біль 
у ногах і грудній клітці, неприємні відчуття в задньому проході, 
запор і кашель. Враховуючи його скарги, йому було діагностовано 
поєднання кількох хвороб — геморою, виразки, кількох інших роз-
ладів травлення, пієлонефриту, астенії та посттравматичних наслід-
ків. Заявник перебував у лікарні до 23 жовтня 2002 року.

21. У грудні 2002 року досудове слідство у кримінальній справі 
стосовно заявника було закінчено у зв’язку з недоведеністю його 
участі у вчиненні вбивства пана К.
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22. У листопаді 2003 року заявник пройшов нову медичну екс-
пертизу у зв’язку з тілесними ушкодженнями, які він отримав у ве-
ресні 2002 року. За результатами вивчення відповідних медичних 
документів та оцінки стану здоров’я заявника на відповідний мо-
мент комісія експертів, яка проводила експертизу, дійшла висновку, 
що не можна виключати того, що 8 вересня 2002 року або в найбли-
жчий до цієї дати день він отримав легкі тілесні ушкодження (синці 
й садна на сідницях, плечах і ногах). Однак, зважаючи на брак де-
тальної інформації у відповідних документах, експерти не змогли 
встановити, чим було завдано ці ушкодження. Вони також не вста-
новили об’єктивних доказів механічного втручання в задній прохід, 
будь-якого причинного зв’язку між зазначеними ушкодженнями та 
іншими проблемами зі здоров’ям заявника (включно з гемороєм, 
розладами травлення і захворюванням нирок, які, як було встанов-
лено, могли виникнути ще до його затримання) і визнали діагноз від 
15 жовтня 2002 року щодо посттравматичних наслідків суб’єктивним 
і не підкріпленим доказами.

23. У січні 2004 року заявника оглянули фахівці Українського 
державного науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів, 
які відмовили у визнанні його інвалідом. Водночас група фахів-
ців діагностувала наявність у нього низки хронічних захворювань 
(включаючи геморой, виразку, гепатит і міокардіопатію), а також 
«наслідків черепно-мозкової травми, отриманої у 2002 році, у ви-
гляді арахноїдиту» (запалення павутинної оболонки мозку).

24. Згодом у зв’язку із зазначеними хворобами заявника було 
визнано інвалідом.

25. 27 жовтня 2007 року заявник помер від гострої легенево-сер-
цевої недостатності, ускладненої бронхопневмонією.

в. розслідУвання скарги заявника 

на жорстоке поводження

26. 24 вересня і 9 жовтня 2002 року пані Ковальчук зверталася 
до прокуратури Житомирської області зі скаргами на те, що 7–9 ве-
ресня 2002 року з боку працівників міліції до її сина було застосо-
вано жорстоке поводження з метою отримання від нього зізнання 
у вчиненні вбивства пана К. Зокрема, вони били його, підвішували до 
труби в наручниках і встромляли йому кийок у задній прохід.
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27. 15 жовтня 2002 року виконувач обов’язків начальника Жи-
томирського МВ УМВС України в Житомирській області відхилив її 
скарги як необґрунтовані. Він зазначив, зокрема, що заявник надав 
розпливчасті та непослідовні пояснення стверджуваного жорстокого 
поводження та не міг вказати причетних до цього працівників міліції 
та місце, в якому він нібито зазнав жорстокого поводження.

28. 25 листопада 2002 року начальник УМВС України в Жито-
мирській області, провівши додаткову перевірку за подальшими 
скаргами пані Ковальчук, визнав, що узгодити між собою версію 
подій, викладену заявником, та відповідну версію працівників 
міліції неможливо. Зокрема, за твердженнями заявника, четверо 
невідомих працівників міліції жорстоко били його та встромляли 
предмети в задній прохід, вимагаючи від нього зізнання у вчиненні 
убивства. Слідчий у справі про вбивство пана К. визнав той факт, 
що він допитував заявника щодо вбивства, але заперечив факт за-
стосування до нього будь-якого насильства. УМВС України в Жито-
мирській області передало матеріали до прокуратури для додатко-
вої перевірки.

29. Прокуратура Корольовського району м. Житомира неоднора-
зово (25 грудня 2002 року, 31 березня 2003 року і 2 вересня 2003 року) 
відмовляла в порушенні кримінальної справи за скаргами заявника 
на жорстоке поводження, оскільки не виявляла жодних ознак право-
порушення з боку міліції.

30. Згодом (14 березня, 14 травня і 3 вересня 2003 року) ці по-
станови були скасовані органами прокуратури вищого рівня, які 
констатували, що перевірки були недостатніми; не було допитано 
деяких важливих свідків, не було усунуто розбіжності між різними 
показаннями свідків, не було належним чином зібрано та дослідже-
но медичні докази і не було запропоновано правдоподібного пояс-
нення виникнення у заявника тілесних ушкоджень.

31. 11 вересня 2003 року прокуратура Корольовського райо-
ну м. Житомира знову винесла постанову про відмову в порушен-
ні кримінальної справи. Заявника не було повідомлено про цю по-
станову.

32. 14 жовтня 2004 року у відповідь на запит пані Ковальчук їй 
було надано копію усіх аркушів постанови від 11 вересня 2003 року, 
і згодом вона оскаржила її від імені заявника до Богунського район-
ного суду м. Житомира.
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33. 9 листопада 2005 року Богунський районний суд задоволь-
нив скаргу заявника та скасував постанову від 11 вересня 2003 ро-
ку. Він встановив, зокрема, що під час розслідування не було про-
аналізовано висновки медичної експертизи, проведеної в листопаді 
2003 року, і не було допитано кількох важливих свідків (зокрема, 
співкамерників заявника).

34. 27 грудня 2005 року прокуратура Корольовського району 
м. Житомира знову винесла постанову про відмову в порушенні 
кримінальної справи.

35. 16 листопада 2006 року Богунський районний суд скасував 
зазначену вище постанову, визнавши, що його попередні вказівки не 
було належним чином виконано.

36. 23 червня 2008 року, допитавши кількох додаткових свідків, 
прокуратура Корольовського району м. Житомира вирішила, що за-
явник отримав тілесні ушкодження, коли впав під час епілептично-
го нападу, який стався внаслідок надмірного вживання алкоголю.

37. 12 серпня 2008 року Богунський районний суд скасував цю 
постанову, оскільки встановив, що досі не було допитано кількох 
важливих свідків (зокрема, співкамерників заявника).

38. 18 вересня і 30 листопада 2008 року прокуратура винесла 
нові постанови про відмову в порушенні кримінальної справи за 
скаргами заявника про жорстоке поводження, а 30 вересня та 8 груд-
ня 2008 року відповідно вони були скасовані прокурорами вищого 
рівня, які здійснювали нагляд за провадженням у справі,— щоразу 
з посиланням на недостатність проведеного розслідування.

39. 26 січня 2009 року було винесено нову постанову про відмо-
ву в порушенні кримінальної справи з посиланням, зокрема, на не-
можливість подальшого збирання доказів у зв’язку зі смертю бага-
тьох свідків або зміною ними місця проживання, неспроможністю 
решти свідків пригадати подробиці подій та знищенням відповід-
них документів.

40. 30 березня 2009 року, розглянувши скаргу пані Ковальчук 
на зазначену постанову, Богунський районний суд скасував її. Суд 
зазначив, зокрема, що матеріали справи містять два протоколи за-
тримання заявника від 7 вересня 2002 року, складені двома різними 
працівниками міліції, і доручив слідчому з’ясувати ситуацію.

41. 1 жовтня 2009 року Богунський районний суд скасував на-
ступну постанову прокуратури про відмову в порушенні криміналь-
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ної справи (від 28 травня 2009 року), оскільки не було з’ясовано си-
туацію щодо протоколів затримання та причину того, чому заявника 
допитували про вбивство пана К. під час адміністративного арешту 
заявника, та обставини, за яких він отримав тілесні ушкодження.

42. 26 листопада 2009 року було винесено нову постанову про 
відмову в порушенні кримінальної справи. Слідчі органи зазначи-
ли, inter alia, що пояснення заявника щодо відповідних подій були 
суперечливими, і що він неодноразово змінював свій виклад подій. 
Зокрема, спочатку він стверджував, що його били гумовим кийком, 
але потім наполягав на тому, що працівники міліції били його рука-
ми та ногами. Крім того, 17 березня 2003 року він заявив, що взагалі 
не має скарг на дії працівників міліції і не поділяє думки матері про 
необхідність проведення розслідування.

43. 12 березня 2010 року Богунський районний суд залишив за-
значену постанову без змін.

44. Пані Ковальчук оскаржила рішення суду в апеляційному 
порядку, посилаючись, зокрема, на те, що слідчі органи не лише не 
встановили осіб, винних у завданні її синові тілесних ушкоджень, 
а й не усунули низку розбіжностей щодо фактів. Наприклад, згідно 
із записами у відповідних журналах швидку медичну допомогу за-
явникові вперше було викликано до відділу міліції 7 вересня 2002 ро-
ку о 16 год. 5 хв., тоді як згідно з обома протоколами затримання 
заявника та постановою суду від 9 вересня 2002 року до 18 години 
заявника ще не було затримано. Крім того, згідно з показаннями 
пані Т. І., знайомої заявника, вона бачила заявника у відділі міліції 
ще опівдні 7 вересня 2002 року, і що того самого дня бригада швид-
кої медичної допомоги ще двічі приїжджала до заявника.

45. 31 березня 2010 року апеляційний суд Житомирської області 
скасував рішення Богунського районного суду та постанову проку-
ратури від 26 листопада 2009 року та повернув матеріали за скар-
гою про жорстоке поводження на додаткову перевірку. Суд зазначив, 
що попередні вказівки суду виконано не було, та зобов’язав слідчі 
органи з’ясувати, зокрема, таке: і) де, за яких обставин і хто завдав 
заявникові тілесних ушкоджень, «з урахуванням того, що під час йо-
го затримання 7 вересня 2002 року він був оглянутий лікарем, який 
не виявив в нього будь яких тілесних ушкоджень»; іі) чому існують 
два різні протоколи затримання заявника; ііі) чому заявника допи-
тували як свідка стосовно вбивства пана К., коли він перебував під 
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адміністративним арештом за не пов’язане з цим адміністративне 
правопорушення; і iv) чому він зізнався у вчиненні вбивства, в яко-
му був невинуватий. Апеляційний суд також зобов’язав повторно 
дослідити показання пані Т. І. щодо обставин, за яких вона бачила 
заявника 7 вересня 2002 року.

46. Згідно з матеріалами справи перевірка скарги заявника про 
жорстоке поводження наразі триває.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

47. Відповідні положення національного законодавства викла-
дено в рішенні від 6 грудня 2007 року у справі «Козинець проти 
України» (Kozinets v. Ukraine), заява № 75520/01, пп. 39–42.

ПРАВО

I. ПОПЕРЕДНЄ ЗАУВАЖЕННя

48. 27 жовтня 2007 року заявник помер. На той час справа пе-
ребувала на розгляді Суду (див. пункт 4 вище). Право його матері 
підтримувати заяву від його імені не заперечувалося, і Суд не вба-
чає підстав вважати інакше (див. рішення у справах «Тотева проти 
Болгарії» (Toteva v. Bulgaria), заява № 42027/98, п. 45, від 19 травня 
2004 року, та «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine), заява 
№ 15825/06, п. 65, від 25 жовтня 2007 року).

ІІ. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

49. Заявник скаржився, що під час адміністративного арешту 
у вересні 2002 року він зазнав жорстокого поводження з боку пра-
цівників міліції, що було порушенням статті 3 Конвенції. Посилаю-
чись на статтю 13 Конвенції, він також скаржився, що ефективного 
розслідування його скарги про жорстоке поводження проведено не 
було, а отже, він не мав ефективного засобу юридичного захисту що-
до зазначеного порушення.



справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

��

50. Відповідні статті Конвенції передбачають таке:

Стаття 3

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

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було поруше-
но, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національ-
ному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які 
здійснювали свої офіційні повноваження».

51. Суд вважає, що скаргу заявника про неадекватне розсліду-
вання за його скаргами на жорстоке поводження слід розглянути 
в контексті процесуального аспекту статті 3 Конвенції (див. згадане 
вище рішення у справі «Козинець проти України», п. 44).

а. прийнятність

52. Уряд доводив, що скарга заявника про жорстоке поводження 
є передчасною, оскільки відповідне розслідування, здійснюване на-
ціональними органами, усе ще триває.

53. Заявник наполягав на тому, що розслідування було неефек-
тивним, а отже, ця обставина звільняє його від необхідності чекати 
на його результати.

54. Суд вважає, що заперечення Уряду порушує питання, яке 
слід розглядати під кутом зору статті 3 Конвенції разом зі скаргою 
про неефективність розслідування, і тому долучає це заперечення 
до суті скарги заявника.

в. сУть

1. Щодо стверджуваного жорстокого поводження із заявником

55. За твердженням заявника, матеріали справи містять достат-
ньо доказів того, що тілесні ушкодження були завдані йому праців-
никами міліції під час адміністративного арешту. Зокрема, Уряд не 
надав правдоподібного альтернативного пояснення, чому заявник 
зізнався у вчиненні вбивства, в якому був невинуватий, чому він 
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втратив працездатність і зрештою помер через кілька років після 
свого звільнення.

56. За твердженням Уряду, оцінити достовірність скарг заяв-
ника про жорстоке поводження з ним працівників міліції у вересні 
2002 року неможливо, оскільки відповідне розслідування, здійсню-
ване національними органами за цими скаргами, усе ще триває.

57. Застосовуючи загальні принципи, встановлені практикою 
Суду (див., наприклад, рішення від 12 березня 2009 року у справі 
«Вергельський проти України» (Vergelskyy v. Ukraine), заява № 19312/06, 
п. 106), до обставин цієї справи, Суд зазначає, що матеріали справи 
містять суперечливу й неповну інформацію, у зв’язку з чим немож-
ливо з’ясувати, якими були справжній характер більшості тілесних 
ушкоджень, про які йдеться, їх тяжкість і час виникнення. Зокрема, 
неможливо з достатньою точністю визначити, чи мав заявник будь-
які тілесні ушкодження — зокрема садна на сідницях — ще до того, як 
його було затримано (див. пункти 7, 9 і 45 вище); чи встромляли йому 
в задній прохід будь-які предмети під час його адміністративного 
арешту; та коли саме він отримав дві рани, наявність яких зафіксо-
вано в матеріалах медичної експертизи від 1 жовтня 2002 року, — під 
час адміністративного арешту чи після звільнення. Неможливо та-
кож встановити, чи справді заявник отримав черепно-мозкову трав-
му під час адміністративного арешту та, якщо так, чи можна вва-
жати, що постійна непрацездатність, яка виникла через кілька років 
після його звільнення, пов’язана з цією травмою.

58. Суд зазначає з цього приводу, що саме пані Ковальчук напо-
легливо стверджувала, що заявник зазнав фізичного насильства. За-
явник, зі свого боку, навпаки, не вчиняв самостійних дій, давав роз-
пливчасті показання, в яких не зміг вказати конкретне місце, де він 
зазнав жорстокого поводження, або конкретного працівника міліції, 
який застосував до нього таке поводження, і з часом змінював свої 
показання (див. пункти 27–28 і 42 вище).

59. Видається, що лише гематоми на ногах і плечах є тими 
тілесними ушкодженнями, завдання яких під час його адміністра-
тивного арешту є достатньо підтвердженим доказами фактом (див. 
пункти 13 і 22 вище). Навіть припускаючи, що ці тілесні ушкодження 
виникли не внаслідок побиття, як про це стверджує пані Ковальчук, 
а через раптове падіння заявника та епілептичний напад у зв’язку 
з проявами похмільного синдрому (див. пункт 36 вище), Суд вва-
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жає, що, оскільки не було надано докладного пояснення обставин, 
за яких виникли ці ушкодження, та доказів того, що уповноважені 
державою особи, під контролем яких заявник на той момент пере-
бував, не могли достатнім чином передбачити й запобігти їх виник-
ненню, відповідальність за ці тілесні ушкодження покладається на 
державу (див. рішення від 8 квітня 2010 року у справі «Лотарєв проти 
України» (Lotarev v. Ukraine), заява № 29447/04, пп. 83–84).

60. Крім того, Суд звертається до висновків національних судів 
(див. пункти 41 і 45 вище) і особливо відзначає той факт, що 9 вере-
сня 2002 року, на третій день арешту, заявник зізнався у вчиненні 
вбивства, до якого він непричетний (див. пункти 11 і 21 вище). Крім 
того, 10 вересня 2002 року заявник брав активну участь у відтво-
ренні обстановки та обставин події, під час якого він детально по-
яснив, як саме він нібито вчинив убивство. Якщо зважити на те, що 
пізніше того самого дня заявника було госпіталізовано в деліріоз-
ному стані, виникає обґрунтована підозра: навіть якщо працівники 
міліції не спровокували у заявника напад психозу, то принаймні 
скористалися його вразливим емоційним станом і за допомогою 
примусу домоглися від нього неправдивого зізнання. Таку підозру 
підкріплює той очевидний факт, що під час допиту заявника не бу-
ло забезпечено відповідними процесуальними гарантіями, оскіль-
ки його допитували як свідка, а не як підозрюваного, та за відсут-
ності захисника. Цей факт, взятий у поєднанні з іншими порушен-
нями, які мали місце під час арешту заявника,— зокрема, наявність 
двох суперечливих протоколів затримання від 7 вересня 2002 року 
та сумнівних даних щодо фактичного часу такого затримання (див. 
пункти 9, 10, 44 і 45 вище),— породжує обґрунтовану підозру, що, 
незалежно від того, чи вдавалися працівники міліції до фізичного 
насильства, вони використали затримання заявника як привід для 
того, щоб зламати його опір і примусити його таким чином надати 
визнавальні показання.

61. Суд вважає, що така практика суперечить статті 3 Конвен-
ції (див., mutatis mutandis, рішення у справах «Ялох проти Німеччи-
ни» (Jalloh v. Germany) [ВП], заява № 54810/00, п. 82, ECHR 2006-IX, 
та «Гефген проти Німеччини» (Gafgen v. Germany) [ВП], заява № 22978/05, 
п. 131, ECHR 2010-...) і становить нелюдське та таке, що принижує гід-
ність, поводження, особливо враховуючи уразливий стан здоров’я 
заявника під час його арешту.
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62. Зважаючи на вищевикладене, Суд доходить висновку, що ма-
ло місце порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з жорстоким повод-
женням із заявником.

2. Щодо ефективності розслідування скарги заявника 
на жорстоке поводження

63. Заявник стверджував, що розслідування його скарги на жор-
стоке поводження було неефективним.

64. Уряд заперечував цей довід. За твердженням Уряду, органи 
влади робили та роблять усе можливе для розслідування скарги за-
явника про жорстоке поводження.

65. Суд повторює, що коли особа заявляє небезпідставну скаргу 
на те, що вона зазнала надзвичайно жорстокого поводження з боку 
працівників правоохоронних органів на порушення статті 3 Конвен-
ції, це положення, у поєднанні із загальним обов’язком держав за 
статтею 1 Конвенції, за своїм змістом вимагає проведення ефектив-
ного офіційного розслідування (див. рішення від 28 жовтня 1998 року 
у справі «Асьонов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), 
Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, с. 3290, п. 102).

66. Щодо обставин справи, яка розглядається, Суд передусім 
зазначає, що, хоча скаргу про жорстоке поводження заявник (че-
рез свою матір) уперше подав 24 вересня 2002 року, тобто через два 
тижні після стверджуваного жорстокого поводження, слідством, 
яке триває вже вісім років, досі не з’ясовано обставин, про які ствер-
джується в його скарзі, і не встановлено осіб (якщо такі є), винних 
у завданні йому тілесних ушкоджень.

67. Суд також зазначає, що провадження неодноразово при-
пинялось, оскільки прокурор не міг встановити наявність доказів 
жорстокого поводження. Усі постанови про відмову в порушенні 
кримінальної справи згодом скасовувалися в адміністративному 
або судовому порядку з огляду на невикористання прокуратурою 
всіх наявних у неї засобів для встановлення обставин, про які ствер-
джувалося у скарзі заявника. У своїх рішеннях органи прокуратури 
вищого рівня та суди чітко вказували на низку заходів, яких можна 
було б ужити, а також звертали увагу на те, що їхні попередні вказів-
ки не було повністю виконано (див. пункти 30, 33, 35, 37, 40, 41 і 44 
вище). Незважаючи на це, у подальшому провадження неодноразово 
припинялось без вжиття додаткових суттєвих заходів.
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68. Як зазначено в постанові про відмову в порушенні кримі-
нальної справи від 26 січня 2009 року, різні джерела доказів ви-
явилися недоступними через сплив часу. Зокрема, деякі свідки вже 
померли, інші змінили місце проживання або не могли пригадати 
подробиць подій, а відповідні документи були знищені. А найго-
ловніше те, що помер сам заявник. За цих обставин Суд не вбачає 
підстав вважати, що в разі ще одного відновлення розслідування 
можна буде виправити попередні недоліки та забезпечити ефектив-
ність розслідування.

69. Суд вважає, що фактичні обставини, пов’язані з розслідуван-
ням скарги заявника про жорстоке поводження в цій справі, подібні 
обставинам в кількох нещодавно розглянутих справах, у яких Суд вста-
новив наявність порушення Конвенції (див., зокрема, рішення у спра-
вах «Михєєв проти Росії» (Mikheyev v. Russia), заява № 77617/01, пп. 112–
113 і 120–121, від 26 січня 2006 року, «Кобець проти України» (Kobets v. 
Ukraine), заява № 16437/04, пп. 53–56, від 14 лютого 2008 року, та зга-
дане вище рішення у справі «Вергельський проти України», п. 102).

70. Беручи до уваги обставини справи, що розглядається, та ви-
ходячи зі своєї усталеної практики, Суд доходить висновку, що в цій 
справі було порушення статті 3 Конвенції з огляду на неефектив-
ність розслідування скарги заявника про жорстоке поводження під 
час тримання під вартою. Тому заперечення Уряду (див. пункт 52 
вище) має бути відхилене.

ІІІ. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

71. Заявник також скаржився, посилаючись на пункти 1 і 3 стат-
ті 5 Конвенції, на незаконність тримання його під вартою в 2002 ро-
ці та, посилаючись на підпункт «с» пункту 3 статті 6 Конвенції, — 
на те, що йому не було надано захисника під час допиту у зв’язку 
з убивством пана К.

72. Розглянувши скарги заявника з урахуванням усіх наявних 
матеріалів та в тій мірі, в якій вони охоплюються його компетен-
цією, Суд визнає, що вони не виявляють жодних ознак порушення 
прав і свобод, які гарантуються Конвенцією.

73. Отже, ця частина заяви має бути визнана неприйнятною від-
повідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції як явно необґрунтована.
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IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

74. 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

75. Пані Ковальчук вимагала 100 000 євро відшкодування мо-
ральної шкоди.

76. Уряд стверджував, що ця заява стосується права, яке не може 
переходити до інших осіб. Тому, оскільки заявник помер, його мати 
не може вимагати відшкодування будь-якої шкоди.

77. З огляду на принципи, встановлені його практикою, Суд вва-
жає, що мати заявника, яка підтримувала замість нього його заяву 
в провадженнях у національних судах та у Суді, може вимагати від-
шкодування від імені покійного заявника (див., зокрема, рішення 
від 20 березня 1997 року у справі «Луканов проти Болгарії» (Lukanov v. 
Bulgaria), п. 53, Reports 1997-II; згадані вище рішення у справі «Тотева 
проти Болгарії» (Toteva v. Bulgaria), п. 71, та у справі «Яковенко проти 
України» (Yakovenko v. Ukraine), п. 134).

78. Беручи до уваги характер встановлених порушень і здійсню-
ючи оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує пані Коваль-
чук 10 000 євро відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові та інШі витрати

79. Пані Ковальчук також вимагала 6595,98 грн компенсації су-
дових та інших витрат. Вона надала документи на підтвердження 
таких сум витрат: послуги з копіювання — 1164,51 грн; послуги з пе-
рекладу — 270 грн; поштові витрати — 1453,31 грн; медичні витра-
ти — 645,28 грн; банківські витрати — 10 грн; судові витрати — 19 грн; 
та витрати, пов’язані з похороном заявника, — 3011,88 грн.

80. Уряд вважав, що ця вимога є необґрунтованою.
81. Згідно з практикою Суду заявник має право на відшкодування 

судових та інших витрат лише тоді, коли доведено, що такі витрати 
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були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У цій 
справі, беручи до уваги наявні документи та керуючись зазначени-
ми вище критеріями, Суд не вбачає причинно-наслідкового зв’язку 
між цим провадженням і невизначеними медичними та судовими 
витратами, а також витратами, пов’язаними з похороном заявника. 
Отже, він відхиляє цю частину вимог. Проте Суд присуджує заявниці 
290 євро на компенсації витрат, заявлених за іншими пунктами.

C. пеня

82. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з розмі-
ру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, 
до якої має бути додано три відсоткові пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Постановляє, що мати заявника, пані Ганна Сергіївна Коваль-
чук, має право підтримувати цю заяву в Суді замість заявника.

2. Вирішує приєднати до розгляду заяви по суті розгляд запере-
чень Уряду щодо вичерпання національних засобів юридичного за-
хисту стосовно скарги заявника за статтею 3 Конвенції про стверд-
жуване жорстоке поводження з ним працівників міліції та відхиляє 
це заперечення після розгляду скарги по суті.

3. Оголошує скарги щодо жорстокого поводження під час три-
мання під вартою в міліції та неефективності розслідування від-
повідної скарги заявника прийнятними, а решту скарг у заяві — не-
прийнятними.

4. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку 
з нелюдським і таким, що принижує гідність, поводженням, якого 
заявник зазнав з боку працівників міліції.

5. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку 
з неефективністю розслідування скарги заявника про жорстоке по-
водження з боку працівників міліції.

6. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач має виплатити матері заявника, пані 
Ганні Сергіївні Ковальчук, 10 000 (десять тисяч) євро відш-
кодування моральної шкоди і 290 (двісті дев’яносто) євро на 
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компенсації судових та інших витрат, разом з будь-якими 
податками, що можуть нараховуватися; ці суми мають бути 
конвертовані у національну валюту України за курсом ста-
ном на день здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточно-
го розрахунку на зазначені вище суми нараховуватимуться 
прості відсотки (simple interest) у розмірі граничної позичко-
вої ставки Європейського центрального банку, яка діятиме 
у цей період невиплати, до якої має бути додано три відсо-
ткові пункти.

7. Відхиляє решту вимог щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 4 листо-
пада 2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту 
Суду.

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «СаМарДак проти України»

(Заява № 43109/05)

Рішення

Страсбург 
4 листопада 2010 року

ОСТАТОЧНЕ 
4 лютого 2011 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.

У справі «Самардак проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи пала-
тою, 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 12 жовтня 2010 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за заявою (№ 43109/05), яку 4 листопада 
2005 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Кон-
венція) громадянин України Іван Трофимович Самардак (далі — 
заявник).

2. Заявника, якому було надано юридичну допомогу в Суді, пред-
ставляв пан Р. Таратула, юрист, що практикує у м. Львові. Уряд Украї-
ни (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев.

3. Заявник стверджував, що зазнав жорстокого поводження з бо-
ку працівників міліції та що ефективного розслідування у зв’язку 
з його скаргою проведено не було.

4. 10 листопада 2008 року Голова п’ятої секції вирішив повідо-
мити Уряд про заяву. Суд також вирішив розглядати питання щодо 
суті та прийнятності заяви одночасно (пункт 1 статті 29 Конвенції).

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник, 1952 року народження, проживає у м. Львові.
6. У суботу, 20 квітня 2002 року, приблизно о 13 год. 40 хв. пра-

цівники міліції В. З. і С. П. побачили заявника, який грався з но-
жем на автобусній зупинці, затримали його і доправили для допи-
ту до Личаківського районного відділу міліції м. Львова. У відділі 
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працівники міліції вилучили ніж і направили його на експерти-
зу, щоб з’ясувати, чи можна його вважати холодною зброєю. Піс-
ля допиту заявника звільнили, не склавши протоколу про його за-
тримання.

7. У понеділок 22 квітня 2002 року заявник звернувся до проку-
ратури Личаківського району м. Львова (далі — районна прокурату-
ра) зі скаргою на те, що працівники міліції жорстоко били його під 
час допиту, застосовували до нього наручники без жодної підстави 
та намагалися підвісити на трубі. У зв’язку з цією скаргою заявника 
було направлено для проходження медичної експертизи.

8. 23 квітня 2002 року медичні експерти виявили у заявника 
кілька саден і численні синці на голові та різних частинах тіла, які 
у сукупності було кваліфіковано як легкі тілесні ушкодження.

9. Того самого дня було вирішено не порушувати кримінальну 
справу щодо заявника, оскільки вилучений у нього ніж не можна бу-
ло вважати холодною зброєю.

10. 30 квітня 2002 року слідчий відділ районної прокуратури 
виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за 
скаргою заявника на погане поводження. Постанова ґрунтувалася 
головним чином на письмових поясненнях двох працівників міліції, 
які стверджували, що заявник міг зазнати тілесних ушкоджень під 
час доправлення його до відділу міліції, коли, з огляду на його від-
мову йти з ними, вони застосували прийоми рукопашного бою, щоб 
примусити його підкоритися.

11. 24 травня 2002 року прокурор Личаківського району скасу-
вав цю постанову як «незаконну та необґрунтовану», зваживши, зок-
рема, на те, що самого заявника не було допитано, і що обставини 
тримання його у відділі міліції не було з’ясовано. Прокурор також 
вимагав проведення додаткової медичної експертизи тілесних уш-
коджень заявника.

12. Згідно з висновком нової медичної експертизи, проведеної 
у період із 3 по 7 червня 2002 року, у заявника додатково було ви-
явлено кілька переломів ребер, можливою датою виникнення яких 
було 20 квітня 2002 року. Відповідно ушкодження заявника пере-
кваліфікували на «тілесні ушкодження середньої тяжкості».

13. У червні — жовтні 2002 року було винесено ще три постанови 
про відмову в порушенні кримінальної справи (від 7 червня, 1 серп-
ня і 13 вересня 2002 року), які містили посилання на ймовірність 
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того, що заявник зазнав тілесних ушкоджень внаслідок застосуван-
ня пропорційної сили під час доправлення його до відділу міліції. 
Ці постанови було скасовано 11 липня, 28 серпня і 29 жовтня 2002 ро-
ку відповідно. Останньою з цих постанов було одночасно порушено 
кримінальну справу у зв’язку зі згаданою подією.

14. 31 березня 2003 року кримінальну справу було закрито 
з огляду на відсутність в діях працівників міліції складу злочину.

15. У квітні 2003 року заявник оскаржив постанову про закрит-
тя кримінальної справи до Личаківського районного суду м. Львова 
(далі — районний суд).

16. 1 серпня 2003 року районний суд задовольнив скаргу заяв-
ника і відновив слідство у справі. Він зазначив, зокрема, що під час 
допиту заявник докладно і послідовно розповів про обставини, за 
яких він зазнав тілесних ушкоджень. З іншого боку, двоє працівни-
ків міліції змінили свої попередні пояснення (спочатку вони ствер-
джували, що заявник міг зазнати тілесних ушкоджень внаслідок 
застосування до нього прийомів рукопашного бою під час доправ-
лення його до відділу міліції, але потім зазначили, що під час опору 
застосуванню цих прийомів він випадково впав на землю і травму-
вався). Районний суд також висловив сумнів щодо того, що численні 
тілесні ушкодження заявника на різних частинах тіла можна пояс-
нити одним падінням, як стверджували працівники міліції, і надав 
слідчим органам вказівку допитати медичних експертів щодо віро-
гідності версій події, наданих працівниками міліції та заявником. 
Районний суд також надав слідчим органам вказівку з’ясувати, чому 
про тримання заявника у відділі міліції не було належним чином 
складено протокол, а також встановити й допитати інших можливих 
свідків цих подій.

17. 6 серпня 2004 року додаткова медична експертиза підтвер-
дила наявність у заявника переломів трьох ребер, яких він міг зазна-
ти 20 квітня 2002 року.

18. 17 вересня 2004 року і 26 січня 2005 року кримінальну спра-
ву було закрито по суті з тих самих підстав, що і раніше. 15 жовтня 
2004 року і 10 березня 2005 року відповідно прокуратура Львівської 
області скасувала ці постанови, встановивши, що попередні вказів-
ки суду не було виконано у повному обсязі.

19. 17 червня 2005 року слідчий відділ районної прокуратури 
знову закрив кримінальну справу, посилаючись на ймовірність того, 
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що тілесні ушкодження були завдані застосуванням пропорційної 
сили під час доправлення заявника до відділу міліції. Мотивуючи 
своє рішення, слідчі посилалися, зокрема, на результати додатко-
вого допиту двох працівників міліції, підозрюваних у застосуван-
ні до заявника жорстокого поводження, кількох інших працівників 
міліції, кількох осіб, які також перебували у відділі міліції того дня, 
а також двох понятих, у присутності яких у заявника було вилуче-
но ніж. Зазначені особи стверджували, що хоча через сплив часу не 
могли пригадати подробиць, вони не були свідками жорстокого по-
водження із заявником. Працівник міліції, відповідальний за про-
токолювання фактів затримання 20 квітня 2002 року, також стверд-
жував, що офіційно заявника затримано не було, оскільки в журналі 
немає відповідного запису.

20. 3 серпня 2005 року прокуратура Львівської області скасувала 
постанову про закриття кримінальної справи і повернула справу на 
додаткове розслідування.

21. 3 січня 2006 року справу було закрито по суті з тих самих під-
став, що й раніше, та з посиланням, здебільшого, на ті самі джерела 
доказів. Заявник оскаржив цю постанову до районного суду.

22. 9 серпня 2006 року районний суд скасував постанову від 
3 січня 2006 року, визнавши, що його попередні вказівки залиши-
лися невиконаними. Зокрема, районний суд зазначив, що так і не 
було з’ясовано, чому працівники міліції змінили свої попередні 
показання стосовно того, в який спосіб заявник зазнав тілесних 
ушкоджень під час доправлення до відділу міліції; не було допи-
тано медичних експертів стосовно достовірності версій сторін про 
спосіб завдання тілесних ушкоджень і не з’ясовано причини того, 
чому про факт затримання заявника не було складено протокол. 
Районний суд також встановив, що недоліки розслідування можна 
розцінювати як:

«...уперте небажання ... провести детальну перевірку по описаних 
Самардаком І. Т. обставинах ... [а отже, прийняття] обґрунтованого 
рішення по його заяві...»

23. Згодом провадження у справі неодноразово зупинялось, ос-
кільки, незважаючи на вжиття всіх необхідних заходів, встанови-
ти особу, яка вчинила злочин, виявилося неможливим. Після цього 
провадження знову відновлювалося у зв’язку зі скаргами заявника. 
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У липні 2009 року (коли сторони востаннє інформували Суд про пе-
ребіг провадження у справі) розслідування ще тривало.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

24. Відповідні положення національного законодавства викла-
дені у рішенні Суду у справі «Козинець проти України» (Kozinets v. 
Ukraine), заява № 75520/01, пп. 39–42, від 6 грудня 2007 року.

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАтЕЙ 3 І 13 КОНВЕНЦІЇ

25. Заявник скаржився, що під час допиту 20 квітня 2002 року 
він зазнав нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження 
з боку працівників міліції, що було порушенням статті 3 Конвенції. 
Посилаючись на статтю 13 Конвенції, він також скаржився, що ефек-
тивного розслідування його скарги про погане поводження проведе-
но не було, тому він не мав ефективного засобу юридичного захисту 
стосовно зазначеного порушення.

26. Відповідні статті Конвенції передбачають таке:

Стаття 3

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

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було поруше-
но, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національ-
ному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які 
здійснювали свої офіційні повноваження».

27. Суд вважає, що скаргу заявника про неадекватне розсліду-
вання за стверджуваними ним фактами жорстокого поводження слід 
розглядати у світлі процесуального аспекту статті 3 Конвенції (див. 
згадане вище рішення у справі «Козинець проти України» (Kozinets v. 
Ukraine), пункт 44).
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а. прийнятність

28. Уряд стверджував, що скарга заявника про погане поводжен-
ня є передчасною, оскільки відповідне розслідування ще тривало на 
національному рівні.

29. Заявник наполягав на тому, що розслідування було неефек-
тивним і ця обставина звільняє його від необхідності чекати на його 
результати.

30. Суд вважає, що заперечення Уряду порушує питання, яке 
слід розглядати разом зі скаргою за статтею 3 Конвенції про неефек-
тивність розслідування, і тому долучає розгляд цього заперечення 
до розгляду суті відповідної скарги заявника.

в. сУть

1. Щодо стверджуваного поганого поводження

31. За твердженнями заявника, матеріали справи містять до-
статньо доказів того, що його ушкодження були завдані йому пра-
цівниками міліції під час тримання його у відділі міліції, прото-
колу про яке складено не було. Зокрема, Уряд не дав чіткого аль-
тернативного пояснення щодо того, яким чином заявник зазнав цих 
ушкоджень.

32. За твердженням Уряду, оцінити достовірність скарг заяв-
ника про жорстоке поводження з ним з боку працівників міліції 
у квітні 2002 року неможливо, оскільки відповідне розслідування 
ще не закінчено.

33. Суд, застосовуючи до обставин цієї справи загальні принци-
пи, встановлені його практикою (див., наприклад, згадане вище рі-
шення у справі «Козинець проти України», пункти 51–54, та рішення 
у справі «Спінов проти України» (Spinov v. Ukraine), заява № 34331/03, 
пункти 44–45 і 49, від 27 листопада 2008 року), зазначає, що сторо-
ни погоджуються з тим фактом, що 20 квітня 2002 року заявник за-
знав ушкоджень — кілька саден, численні синці на всьому тілі та три 
переломи ребер.

34. Хоча немає документів, які б свідчили про стан здоров’я за-
явника до його сутички з міліцією у вказану дату та після неї, беручи 
до уваги показання працівників міліції (див. пункти 10 і 16 вище) 
та зважаючи на відсутність альтернативних пояснень з боку Уряду, 
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Суд вважає доведеним той факт, що тілесні ушкодження, про які 
йдеться, були заподіяні під час сутички заявника з міліцією.

35. Питання, на яке залишається відповісти, полягає в тому, чи 
справді, як стверджує заявник, ці тілесні ушкодження були завдані 
тоді, коли він тримався під вартою, і відповідно до статті 3 Конвен-
ції відповідальність за них несуть державні органи, чи, як доводить 
Уряд, вони виникли внаслідок застосування пропорційної сили 
з метою його затримання.

36. Оцінюючи версію подій, надану заявником, про те, що його 
було побито під час допиту у відділі міліції, Суд визнає, що її до-
стовірність підкріплюється низкою фактів. На увагу заслуговує той 
факт, що допит заявника, за результатами якого щодо нього могла 
бути порушена кримінальна справа за зберігання холодної зброї, 
відбувався за умов незабезпечення основних процесуальних гаран-
тій. Зокрема, заявника було допитано без захисника. Факт його за-
тримання не було зафіксовано у відповідному протоколі з невста-
новлених причин. Важливим є той факт, що працівники міліції, які 
протягом подальшого розслідування намагалися пояснити тілесні 
ушкодження заявника тим, що він чинив опір під час затримання, 
ніколи після його затримання не пред’являли йому обвинувачення 
в непокорі і звільнили його після допиту про ніж.

37. Крім того, як зазначали національні судові органи, версія 
подій, надана заявником, залишалася докладною і послідовною 
протягом усього розслідування. Версію працівників міліції навпаки 
було змінено після перекваліфікації тяжкості тілесних ушкоджень 
заявника з «легких» на тілесні ушкодження «середньої тяжкості». 
Зокрема, хоча спочатку вони стверджували, що синці у заявника 
виникли внаслідок застосування прийомів рукопашного бою для 
припинення його фізичного опору, в подальшому вони додали, що 
при спробі чинити опір міліції він упав на землю і травмувався. Суд 
також зазначає, що вимогу національних судових органів про про-
ведення допиту медичних експертів для перевірки достовірності 
версій, наданих заявником і працівниками міліції, виконано не було 
(див. пункт 16 вище).

38. У підсумку Суд, як і національні судові органи, не може по-
годитися з тим, що численні синці на різних частинах тіла могли 
виникнути у заявника внаслідок застосування стримуючої сили під 
час доправлення його до відділу міліції, без додаткового обґрунту-
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вання цієї останньої версії. Він зазначає, що, хоча сторони не нада-
ли переконливих доказів того, яким був характер сили, внаслідок 
застосування якої заявникові було завдано тілесні ушкодження, 
і в яких саме межах її було застосовано, вся сукупність наявних фак-
тів — медичні докази, характер тілесних ушкоджень і їх розташу-
вання на всьому тілі, послідовні показання заявника, відсутність 
доказів забезпечення належних процесуальних гарантій під час до-
питу заявника та непослідовність альтернативного пояснення Уряду 
з приводу походження тілесних ушкоджень заявника — дає вагомі 
підстави припускати, що ці ушкодження могли бути заподіяні заяв-
никові працівниками міліції під час допиту.

39. Беручи до уваги обов’язок органів влади дати пояснення 
стосовно тілесних ушкоджень, спричинених особам, які перебува-
ють під їхнім контролем, Суд вважає, що невстановлення того, що 
в цій справі конкретні суб’єкти владних повноважень були винними 
у вчиненні щодо заявника насильницького злочину, не може звіль-
няти державу від відповідальності за Конвенцією (див., наприклад, 
рішення у справах «Афанасьєв проти України» (Afanasyev v. Ukraine), 
заява № 38722/02, пункт 66, від 5 квітня 2005 року, «Вергельський про-
ти України» (Vergelskyy v. Ukraine), заява № 19312/06, пункти 108–110, 
від 12 березня 2009 року, та для порівняння — згадане вище рішен-
ня у справі «Спінов проти України», пункти 48–54, від 27 листопада 
2008 року, а також рішення у справі «Дрозд проти України» (Drozd v. 
Ukraine), заява № 12174/03, пункти 60–62, від 30 липня 2009 року).

40. Суд доходить висновку, що на порушення статті 3 Конвен-
ції заявник зазнав нелюдського і такого, що принижує гідність, 
поводження.

2. Щодо ефективності розслідування скарги заявника 
про жорстоке поводження

41. Заявник стверджував, що розслідування його скарги було 
поверховим, оскільки органи влади не виявляли бажання покарати 
працівників міліції за акт насильства.

42. За твердженням Уряду, органи влади робили все можливе 
для розслідування скарги заявника про жорстоке поводження.

43. Суд повторює, що коли особа висуває небезпідставну скар-
гу про жорстоке поводження зі сторони представників держави, що 
становило порушення статті 3 Конвенції, це положення, якщо його 
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тлумачити в світлі загального обов’язку держави відповідно до стат-
ті 1 Конвенції, вимагає за своїм змістом проведення ефективного 
офіційного розслідування (див. рішення у справі «Ассенов та інші 
проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria) від 28 жовтня 1998 року, 
Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, с. 3290, п. 102).

44. Щодо цієї справи Суд зауважує, що заявник отримав кілька 
переломів ребер і численні синці та звернувся зі скаргою щодо пога-
ного поводження з боку працівників міліції у перший робочий день 
після події, про яку йдеться. Розпочате у зв’язку з цим розслідуван-
ня, яке тривало понад вісім років, не призвело до встановлення об-
ставин, за яких він зазнав тілесних ушкоджень, та притягнення до 
відповідальності винних осіб (якщо такі були).

45. Суд також зазначає, що розслідування неодноразово закри-
валось або зупинялось, оскільки прокуратура не могла виявити до-
кази неправомірної поведінки працівників міліції або встановити 
інших порушників. У подальшому ці рішення скасовувалися орга-
нами прокуратури, які здійснювали нагляд, і судами з посиланням 
на невикористання слідчими органами всіх наявних у них засобів. 
У своїх рішеннях органи прокуратури і суди чітко вказували на низ-
ку заходів, яких можна було б ужити, і звертали при цьому увагу на 
те, що їхні попередні вказівки не було виконано повністю (див. пунк-
ти 11, 16, 18 і 22 вище). Незважаючи на це, справа й далі неодноразово 
закривалась з тих самих, по суті, підстав, що і раніше, без вжиття 
додаткових істотних слідчих заходів. Ця ситуація призвела до вста-
новлення Личаківським районним судом того, що слідчі органи ви-
являли «уперте небажання» встановити дійсні обставини справи 
(див. пункт 22 вище).

46. Як свідчать матеріали справи (див. пункт 19 вище), подаль-
ше збирання доказів ускладнювалося спливом часу. Зокрема, свід-
ки вже не могли пригадати подробиць подій. За цих обставин Суд 
не бачить підстав сподіватися на те, що ще одна перевірка забезпе-
чить виправлення попередніх недоліків та зробить розслідування 
ефективним.

47. Суд вважає, що в цій справі фактичні обставини, пов’язані 
з розслідуванням скарги заявника щодо жорстокого поводження, 
подібні до тих, щодо яких Суд нещодавно встановив наявність пору-
шення Конвенції (див., наприклад, рішення у справах «Михєєв про-
ти Росії» (Mikheyev v. Russia), заява № 77617/01, пп. 112–113 і 120–121, 
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від 26 січня 2006 року, «Кобець проти України» (Kobets v. Ukraine), заява 
№ 16437/04, пункт 53–56, від 14 лютого 2008 року, та згадане вище 
рішення у справі «Вергельський проти України», пункт 102).

48. Беручи до уваги обставини справи, що розглядається, та ви-
ходячи зі своєї усталеної практики, Суд доходить висновку, що у цій 
справі має місце порушення статті 3 Конвенції з огляду на неефек-
тивність розслідування скарги заявника щодо поганого поводження 
з ним під час затримання міліцією. Таким чином, попереднє запере-
чення Уряду (див. пункт 28 вище) має бути відхилене.

II. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

49. 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

50. Заявник вимагав 150 000 євро відшкодування моральної 
шкоди.

51. Уряд стверджував, що ця вимога є надмірною і необґрунто-
ваною.

52. Суд вважає, що обставини, у зв’язку з якими констатовано 
наявність зазначених вище порушень Конвенції, спричинили заяв-
никові страждання і стрес. Здійснюючи оцінку на засадах справед-
ливості, Суд присуджує заявникові 10 000 євро відшкодування мо-
ральної шкоди.

B. сУдові та інШі витрати

53. Заявник також вимагав 1500 євро відшкодування судових 
витрат, понесених під час провадження в національних органах 
і Суді. На підтвердження цієї вимоги заявник надав рахунок, ви-
даний Р. Таратулою у травні 2009 року на оплату вартості 150 годин 
юридичних послуг, наданих у період з 2005 до 2009 року у зв’язку 
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з «провадженням у кримінальній справі, в якій заявник був потер-
пілим», та «представництвом в Європейському суді з прав людини».

54. Уряд зауважив, що заявлена сума відшкодування є не-
обґрунтованою. Зокрема, заявник не надав рахунку з конкретно за-
значеними послугами, які були надані йому паном Таратулою під 
час провадження в національних судах і в Суді.

55. Згідно з практикою Суду заявник має право на відшкоду-
вання судових та інших витрат лише в разі, якщо доведено, що такі 
витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунто-
ваним. Виходячи із зазначених вище критеріїв та беручи до ува-
ги наявні документи, Суд вважає заявлену суму відшкодування 
обґрунтованою. Враховуючи той факт, що заявнику Судом надава-
лась юридична допомога на суму 850 євро, за цим пунктом Суд при-
значає йому 650 євро.

C. пеня

56. Суд вважає належним 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 приєднати до розгляду по суті заперечення Уряду сто-
совно вичерпання національних засобів юридичного захисту щодо 
скарги заявника за статтею 3 Конвенції про жорстоке поводження 
з ним працівників міліції та відхиляє це заперечення після розгляду 
цієї скарги по суті.

2. Оголошує заяву прийнятною.
3. Постановляє, що в цій справі мало місце порушення статті 3 

Конвенції у зв’язку з нелюдським і таким, що принижує гідність, по-
водженням.

4. Постановляє, що в цій справі мало місце порушення статті 3 
Конвенції у зв’язку з неефективністю розслідування скарги заявни-
ка щодо поганого поводження.

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

остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач має виплатити заявнику 10 000 (десять 
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тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та 650 (шістсот 
п’ятдесят) євро відшкодування витрат на юридичну допомо-
гу разом з будь-яким податком, який може бути нараховано; 
ці суми мають бути конвертовані в національну валюту дер-
жави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточно-
го розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий від-
соток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки 
Європейського центрального банку, яка діятиме в період не-
сплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 4 листо-
пада 2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту 
Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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СПРАВА «СиЛенок І теХноСерВІС-пЛЮС проти України»

(Заява № 20988/02)

Рішення

Страсбург 
9 грудня 2010 року

ОСТАТОЧНЕ 
9 березня 2011 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.

У справі «Силенок і Техносервіс-Плюс проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи пала-
тою, 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 16 листопада 2010 ро-

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

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за заявою (№ 20988/02) проти України, по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (надалі — «Конвенція») громадя-
нином України, паном Олександром Миколайовичем Силенком і ук-
раїнською компанією Техносервіс-Плюс (надалі — «компанія-заяв-
ник»), 5 листопада 2001 року.

2. Уряд України (надалі — «Уряд») представляв його Уповнова-
жений, п. І. Зайцев, з Міністерства Юстиції.

3. Заявник стверджував, зокрема, що він зазнав жорстокого по-
водження з боку поліції, і що розслідування справи було неефектив-
ним. Компанія-заявник стверджувала, зокрема, що рішення на її 
користь залишалося невиконаним протягом значного часу, і що вона 
не мала ефективних засобів правового захисту у зв’язку з цим.

4. 7 липня 2009 року Суд визнав заяву частково неприйнятною 
і вирішив передати вищезазначені скарги Уряду.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Перший заявник (надалі — «заявник») народився у 1963 році 
і проживає у Чернігові. Другий заявник (надалі — «компанія-заяв-
ник») це товариство з обмеженою відповідальністю, що належить 
заявнику, та зареєстровано і розташовано в Чернігові.
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A. Факти стосовно заявника

6. 8 січня 2001 року заявник був заарештований на вулиці полі-
цейськими в штатському — паном С., паном К., паном А. і паном Г. 
Заявник чинив опір, не знаючи, що вони були співробітниками 
поліції. За словами заявника, під час арешту, і пізніше у відділку він 
був побитий співробітниками поліції.

7. 11 січня 2001 року заявник був госпіталізований з переломом 
ребра, пневмотораксом, струсом мозку і численними забоями на 
тілі. Судово-медична експертиза, проведена між 11 січня і 1 люто-
го 2001 року, виявила численні синці на різних частинах тіла і струс 
головного мозку заявника. У той же час вона не підтвердила, що за-
явник мав зламане ребро.

8. 18 січня 2001 року заявник подав скаргу до Чернігівської Місь-
кої Прокуратури (ЧМП) про побиття.

9. 26 січня 2001 року ЧМП відмовила у порушенні кримінальної 
справи стосовно тверджень заявника. Вона відмітила, що, відповід-
но до роз’яснень поліцейських, заявник чинив серйозний опір ареш-
ту, і тому вони мали застосувати силу і використати наручники. Крім 
того, слідчий, пан З., пояснив, що він та інші співробітники поліції 
не вчинили будь-яких протиправних дій, пов’язаних із заявником, 
у поліцейській дільниці. Таким чином, ЧМП дійшла до висновку, що 
застосування сили щодо заявника було законним.

10. 12 березня 2001 року Чернігівська Обласна Прокуратура 
(ЧОП) скасувала рішення від 26 січня 2001 року внаслідок неповноти 
слідства і доручила ЧМП провести додаткові слідчі дії, у тому числі 
допитати заявника і детально допитати кожного поліцейського, що 
брав участь в інциденті, про обставини арешту заявника та індиві-
дуальні дії кожного залученого співробітника поліції.

11. Додаткова судово-медична експертиза 16 березня 2001 року 
зробила висновок, що заявник мав численні забої в результаті засто-
сування сили від 45 до 50 разів, зламане ребро, травму грудної кліт-
ки, пневмоторакс і струс головного мозку.

12. 5 квітня 2001 року ЧМП відмовила у порушенні кримінальної 
справи на тій підставі, що, як з’ясувалося з показань поліцейських, 
причетних до інциденту, вони застосували силу законно під час за-
тримання і не використовували проти заявника жодні незаконні за-
соби під час утримання під вартою.
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13. 17 квітня 2001 року Деснянський Районний Суд Чернігова 
(Деснянський Суд) скасував рішення від 5 квітня 2001 року на під-
ставі того, що заявник і очевидці інциденту не були допитані, і що 
рішення ЧМП не встановило обставини, в яких заявник отримав так 
багато травм. Суд наказав розпочати кримінальні провадження по 
справі.

14. 17 травня 2001 року ЧМП почала кримінальне розслідування. 
Між 28 травня і 5 липня було допитано сімох свідків.

15. між 20 травня і 6 грудня 2001 року заявника п’ять разів 
викликав свідчий, але той жодного разу не з’явився.

16. 27 червня 2001 року заявник був визнаний винним в нанесен-
ні тілесних ушкоджень середньої тяжкості одному з арештувавших 
його офіцерів — пану Г. Це рішення було залишено в силі за апеля-
цією, але скасовано у касаційному порядку 4 вересня 2004 року.

17. 24 липня 2001 року кримінальні провадження стосовно за-
подіяння заявнику тілесних ушкоджень були припинені за невста-
новленням винних.

18. 11 грудня 2001 року ЧОП скасувала рішення про припинення 
проваджень у кримінальній справі, і вони були відновлені.

19. 20 грудня 2001 року заявник був викликаний до слідчого, але 
не з’явився.

20. 26 грудня 2001 року троє свідків були допитані.
21. 23 січня 2002 року заявник був визнаний потерпілим 

у справі.
22. 28 січня 2002 року заявник був допитаний в якості потерпі-

лого.
23. Між 29 січня і 18 березня 2002 року були допитані дев’ять 

свідків.
24. 4 лютого 2002 року заявник не з’явитися на допит. Цього дня 

і пізніше, 8 і 14 лютого 2002 року слідчий видав наказ про примусо-
вий привід.

25. 14, 15 і 19 березня 2002 року відбувся перехресний допит між 
заявником і паном Т., і поліцейськими Г., В., Гр., К. і Л.

26. 20 травня 2002 року кримінальні провадження було призу-
пинено у зв’язку з неможливістю встановлення винних.

27. 12 травня 2003 року ЧОП скасувала рішення від 20 травня 
2002 року стосовно припинення кримінальних проваджень. Провад-
ження були відновлені.
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28. 16 травня 2003 року слідчий попросив заявника надати йому 
медичні документи, що стосуються інциденту, для того, щоб про-
вести додаткову судово-медичну експертизу. За даними Уряду заяв-
ник не представив запитані документи.

29. 25 травня 2003 року кримінальні провадження були призу-
пинені у зв’язку з неможливістю встановлення винних.

30. 1 липня 2005 ЧОП скасувала рішення від 25 травня 2003 року 
стосовно припинення кримінальних проваджень. Провадження бу-
ли відновлені.

31. 12 липня 2005 року слідчий наказав, що заявник повинен 
предстати перед ним. У той час заявник утримувався у Чернігівсь-
кому СІЗО у зв’язку з іншими провадженнями.

32. 14 липня 2005 року кримінальні провадження були призупи-
нені у зв’язку з неможливістю встановлення винних.

33. 5 серпня 2005 року ЧОП скасувала рішення від 14 липня 
2005 року стосовно припинення кримінальних проваджень. Провад-
ження були відновлені.

34. 16 і 24 серпня 2005 року заявник був викликаний до слідчого, 
але не з’явився.

35. 14 вересня 2005 року був допитаний один свідок.
36. 15 вересня 2005 року кримінальну справу було припинено 

у зв’язку з неможливістю встановлення винних.
37. 7 грудня 2006 року ЧОП скасувала рішення від 15 вересня 

2005 року стосовно припинення кримінальних проваджень. Провад-
ження були відновлені.

38. У період між 25 грудня 2006 року і 4 травня 2007 року були 
допитані десять свідків.

39. 12 червня 2007 року ЧОП припинила кримінальні проваджен-
ня за відсутністю складу злочину в діях співробітників поліції. ЧОП 
зазначила, що більшість свідків, з причини значного проміжку часу, 
не могла згадати подробиці інциденту, а також що оригінальний сві-
доцтва співробітників  поліції були правильними, і ці співробітники 
діяли відповідно до закону.

40. 11 грудня 2007 року Генеральна Прокуратура (ГП) скасувала 
рішення від 12 червня 2007 року та направила справу на додаткове 
розслідування.

41. 11 лютого та 4 і 14 березня 2008 року заявник був викликаний 
до слідчого, але не з’явився.
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42. 14 березня 2008 року кримінальна справа була припинена 
у зв’язку з неможливістю встановлення винних.

43. 19 січня, 12 лютого і 26 серпня 2009 року заявник був викли-
каний до слідчого, але не з’явився.

44. З вересня 2009 року, коли заявник потрапив до списку роз-
шукуваних осіб в контексті іншої кримінальної справи, в якій він 
був відповідачем, заявник не з’являвся на виклики слідчого.

45. 5 березня 2010 року ЧОП отримала медичні документи від 
заявника, і 9 березня 2010 року була замовлена судово-медична 
експертиза.

B. Факти стосовно компанії-заявника

46. 9 червня 2004 року Чернігівський Господарський Суд прису-
див компанії-заявнику (з державного бюджету) 14,240.69 українських 
гривень (UAH) в якості відшкодування збитку, UAH 142.41 в якості 
тарифів і UAH 118.00 у якості відшкодування видатків та витрат. 1 ве-
ресня 2004 року рішення стало остаточним, а 17 вересня 2004 року 
суд видав наказ про правозастосування.

47. 17 грудня 2004 року компанія-заявник подала наказ про 
виконання в Деснянську районну службу державних судових при-
ставів.

48. 20 грудня 2004 року служба судових приставів відмовилася 
виконувати рішення суду від 9 червня 2004 року у зв’язку з недотри-
манням наказом формальностей.

49. 16 лютого 2005 року компанія-заявник подала наказ про 
виконання у Чернігівську обласну службу державних судових при-
ставів, яка відхилила його на наступний день через відсутність 
юрисдикції.

50. 1 вересня 2006 року компанія-заявник подала наказ про ви-
конання до Центральної державної служби судових приставів, яка 
відхилила його того ж дня, тому що у наказі не був вказаний борж-
ник або його місцезнаходження.

51. 7 листопада 2006 року компанія-заявник попросила Чер-
нігівський Господарський Суд вказати в наказі про виконання ра-
хунків Державного Казначейства, з яких присуджена сума повинна 
була бути видана.
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52. 23 листопада 2006 року суд відхилив запит компанії-заявника 
на тій підставі, що представник казначейства не з’явився, а інші сто-
рони не знали рахунки, і вони не були вказані у матеріалах справи.

53. 1 червня 2007 року компанія-заявник знову попросила суд 
привести наказ про виконання у відповідність з формальностями. 
Цей запит був відхилений 26 червня 2007 року.

54. 5 лютого 2008 року компанія-заявник знову подала той же 
запит до того ж суду.

55. За даними Уряду, суддя Чернігівського Господарського су-
ду запросив представника компанії-заявника з’явитися до суду для 
дачі пояснень, але представник не з’явився.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

56. Відповідне національне законодавство щодо справи за-
явника може бути знайдено у рішенні по справі Kozinets v. Ukraine 
(no. 75520/01, §§39–42, 6 December 2007). Відповідне національне за-
конодавство щодо скарги компанії-заявника узагальнено у справі 
Voytenko v. Ukraine (no. 18966/02, §§20–22, 29 June 2004).

ПРАВО

I. ОБСяГ СПРАВИ

57. У відповідь на зауваження Уряду заявники зробили ряд 
тверджень, пов’язаних із заявами, що були оголошені неприйнятни-
ми у частковому вирішенні 7 липня 2009 року, і з новими подіями, 
які мали місце після цієї дати. Тому Суд вважає, що ці питання не 
треба розглядати окремо (див., mutatis mutandis, Piryanik v. Ukraine, 
no. 75788/01, §20, 19 April 2005).

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ЖОРСтОКЕ ПОВОДЖЕННя ІЗ ЗАяВНИКОМ

58. Заявник скаржився, що він був побитий співробітниками 
поліції і що, незважаючи на медичні докази його тілесних ушкод-
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жень національні органи влади не провели незалежного та ефектив-
ного розслідування жорстокого поводження з ним. Він посилався на 
статті 3 і 13 Конвенції. Суд, який контролює характеристику, що за-
кон надає фактам справи, вирішив розглянути проблеми, на які по-
силався заявник відповідно до статті 3 Конвенції, яка є відповідним 
положенням, і у якій говориться:

Стаття 3

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

A. прийнятність

59. Уряд стверджував, що ці скарги заявника були передчасни-
ми, враховуючи, що розслідування за фактом стверджуваного жорс-
токого поводження із заявником не закінчилося.

60. В якості альтернативи Уряд стверджував, що заявник спри-
яв тривалості розслідування і підривав його ефективність через не-
явку до слідчого і відмову пройти додаткове медичне обстеження. 
Уряд вважав, що заявник не міг скаржитися на затримки, які він сам 
спричинив, і тому його скарги мають бути відхилені через зловжи-
вання правом на подачу скарги.

61. Заявник не погодився.
62. Суд зазначає, що заперечення Уряду тісно пов’язані з істотою 

скарги заявника відповідно до статті 3 Конвенції. Тому він приєднує 
їх до суті.

63. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у ро-
зумінні статті 35 §3 Конвенції. Він також зазначає, що вони не є не-
прийнятними по будь-якім іншим підставам. Тому вони мають бути 
оголошені прийнятними.

B. сУть справи

1. стосовно стверджуваного жорстокого поводження

64. Заявник стверджує, що він зазнав жорстокого поводження 
з боку поліції під час арешту і утримання під вартою в поліцейсько-
му відділку 8 січня 2001 року.
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65. Уряд відзначив, що кримінальні провадження у зв’язку із 
жорстоким поводженням з заявником повинні були відбутися, і то-
му він не може підтвердити або спростувати незаконність дій поліції 
проти нього.

66. Як Суд неодноразово заявляв, стаття 3 закріплює одну з най-
більш фундаментальних цінностей демократичних суспільств. На-
віть у найскладніших обставинах, таких як боротьба з тероризмом 
і організованою злочинністю, Конвенція забороняє в абсолютному 
вираженні катування чи нелюдське або таке, що принижує гідність 
поводження чи покарання. На відміну від більшості основних по-
ложень Конвенції і Протоколів № 1 і № 4, стаття 3 не передбачає 
винятків, і від неї не можна відступитися відповідно до статті 15 
§2 навіть у разі надзвичайного стану, що загрожує життю нації 
(див. Selmouni v. France [GC], no. 25803/94, §95, ECHR 1999-V, і Assenov 
and Others v. Bulgaria, 28 October 1998, §93, Reports of Judgments and 
Decisions 1998-VIII).

67. Суд повторює, що стосовно особи, позбавленої волі, засто-
сування фізичної сили, яке не було строго необхідним в контекс-
ті поведінки цієї особи, принижує людську гідність і в принципі 
є порушенням права, викладеного в статті 3 (див. Ribitsch v. Austria, 
4 December 1995, §38, Series A no. 336). Крім того, застосування сили 
в контексті арешту, навіть якщо воно тягне за собою травми, може 
вийти за межі статті 3, зокрема в умовах, що випливають з власної 
поведінки заявника (див. Berliński v. Poland, nos. 27715/95 and 30209/96, 
§64, 20 June 2002).

68. При оцінці доказів Суд зазвичай застосовує стандарт дове-
дення «поза розумним сумнівом» (див. Ireland v. the United Kingdom, 
18 January 1978, §161, Series A no. 25). Однак такий доказ може ви-
пливати зі співіснування досить сильних, чітких і погоджених ви-
сновків, чи аналогічних неспростовних презумпцій. У випадках, 
де події перебувають повністю або здебільшого у сфері виключної 
компетенції влади, як у випадку з особами, які перебувають під 
контролем під вартою, сильні презумпції факту будуть виникати 
під час такого утримання під вартою. Справді, можна вважати, що 
тягар доведення покладений на владу для забезпечення задовіль-
ного і переконливого пояснення (див. Ribitsch v. Austria, 4 December 
1995, §34, Series A no. 336, і Salman v. Turkey [GC], no. 21986/93, §100, 
ECHR 2000-VII).
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69. Звертаючись до обставин даної справи, Суд зазначає, що 
сторони не дійшли згоди стосовно того факту, що поліція засто-
сувала силу проти заявника під час його арешту 8 січня 2001 року. 
На жодній стадії не було зазначено, що до свого арешту заявник був 
залучений до будь-якого конфлікту, або демонстрував агресивну по-
ведінку, яка могла б призвести до травм. Крім того, незважаючи на 
застосування сили проти заявника з боку поліції, одразу після його 
прибуття до поліцейської дільниці не було проведене медичне об-
стеження. Також зазначається, що національні органи влади на жод-
ній стадії не висунули ніякої правдоподібної альтернативної версії 
щодо походження травм заявника. Таким чином можна вважати, що 
тілесні ушкодження заявника були спричинені поліцією. Заявник 
стверджував, що він був побитий як під час арешту, так і пізніше, 
у поліцейському відділку. Уряд не прокоментував ці твердження, 
хоча місцева влада заперечувала жорстоке поводження з заявником 
після його арешту. Навіть якщо припустити, що всі травми заявника 
були спричинені під час його арешту, Суд зазначає, що національні 
органи влади не змогли встановити точні обставини, за яких заяв-
ник отримав те, що було описано в медичній документації, як «чис-
ленні забої в результаті застосування сили від 45 до 50 разів, зла-
мане ребро, травма грудної клітки, пневмоторакс і струс головного 
мозку» (див. пункт 11 вище), знаходячись в руках поліції.

70. За цих обставин, а також враховуючи обов’язок держави з за-
безпечення правдоподібного пояснення травм, отриманих особою 
під контролем поліції, Суд приходить до висновку, що Уряд не зміг 
задовільно встановити, що застосування сили відносно заявника 
було законним і абсолютно необхідним, і що травми заявника були 
цілком викликані іншою причиною, ніж жорстоким поводженням 
під час утримання під вартою в поліції. Відповідно, мало місце по-
рушення статті 3 Конвенції у тому, що заявник був підданий нелюд-
ському і принижуючому гідність поводженню.

2. стосовно стверджуваної неналежності розслідування

71. Заявник стверджував, що державні органи влади підроби-
ли розслідування і фальсифікували матеріали. На його думку, їх 
єдиною метою було забезпечити, щоб співробітники поліції, вин-
ні у жорстокому поводженні, не були притягнені до кримінальної 
відповідальності.
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72. Уряд стверджував, що органи державної влади вжили всіх за-
ходів для всебічного розслідування справи. Уряд неодноразово під-
креслював, що поведінка заявника — сімнадцять випадків неявки 
до слідчого і неподання медичних документів — викликала значні 
затримки в розслідуванні і вплинула на його ефективність. На дум-
ку Уряду, не можна вважати, що розслідування по даній справі су-
перечить статті 3 Конвенції.

73. Суд нагадує, що коли особа робить обґрунтовану заяву, що 
вона постраждала від поводження, що порушувало статтю 3, від рук 
поліції або інших державних агентів, це положення, в поєднанні із 
загальним обов’язком держави відповідно до статті 1 Конвенції «га-
рантувати кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права 
і свободи, визначені в [цій] Конвенції», вимагає, в порядку презумп-
ції, проведення ефективного офіційного розслідування. Що стосуєть-
ся розслідування відповідно до статті 2, таке розслідування має бути 
здатне привести до встановлення і покарання винних. В іншому ви-
падку, загальна правова заборона катувань і жорстокого або нелюдсь-
кого та принижуючого гідність поводження і покарання, незважаючи 
на її фундаментальну важливість, буде неефективною на практиці, 
і в деяких випадках агенти держави зможуть порушувати права тих, 
хто знаходиться під їх контролем, практично безкарно (див., серед 
інших, Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, §131, ECHR 2000-IV).

74. Розслідування серйозних тверджень про жорстоке повод-
ження повинно бути ретельним. Це означає, що влада завжди по-
винна робити серйозні спроби дізнатися, що трапилося, і не повинна 
покладатися на поспішні або необґрунтовані висновки для припи-
нення розслідування або в якості основи для рішень (див.  Assenov 
and Others v. Bulgaria, рішення, наведене вище, §§103 і наступні). Вона 
повинна прийняти всі розумні заходи у її розпорядженні для забез-
печення доказів у справі, у тому числі, зокрема, свідчень очевидців 
і речових доказів (див. Tanrikulu v. Turkey [GC], no. 23763/94, §§104 
і наступні, ECHR 1999-IV, і Gül v. Turkey, no. 22676/93, §89, 14 December 
2000). Будь-який недолік у розслідуванні, який підриває його здат-
ність встановити причину ушкоджень або відповідальних осіб, може 
призвести до порушення цього стандарту.

75. Суд відзначає, що в даному випадку, незважаючи на заподіян-
ня тілесних ушкоджень заявнику з боку поліції, державні органи не 
розпочали розслідування за власною ініціативою. Державні органи 
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провели попереднє розслідування справи тільки після скарги заяв-
ника стосовно співробітників поліції. Крім того, початкове рішення 
про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно співробіт-
ників поліції було засновано на їхніх твердженнях, в той час як за-
явник навіть не був допитаний. Крім того, як уже згадувалося вище, 
Суд не знаходить ніяких ознак, що слідчі органи робили будь-які 
серйозні спроби відповісти на питання, поставлене судом першої ін-
станції 17 квітня 2001 року (див. пункт 13 вище) стосовно походжен-
ня багатьох травм заявника після застосування сили з боку поліції.

76. Стосовно заперечень Уряду, Суд вважає, що вони повинні 
бути відхилені, оскільки заявник використав достатні заходи на 
національному рівні для того, щоб принести свої скарги до відома 
національних властей. Крім того, навіть якщо припустити, що по-
ведінка заявника сприяла затримці у кримінальній справі, з фактів 
справи не можна зробити висновок, що заявник ніколи не був до-
ступний для допиту. Крім того, щонайменш одна з повісток слідчого 
була видана на той час, коли заявник утримувався під вартою (див. 
пункт 31 вище). Схоже, що заявник був допитаний у ряді випадків, 
брав участь у перехресному допиті з передбачуваними злочинцями 
і проходив медичні огляди.

77. У світлі серйозних недоліків, зазначених вище, Суд вважає, 
що національні органи влади не виконали своє зобов’язання з роз-
слідування скарг заявника на жорстоке поводження. Відповідно, та-
кож мало місце порушення статті 3 Конвенції у цій частині.

III. НЕВИКОНАННя СУДОВОГО РІШЕННя 
НА КОРИСтЬ КОМПАНІЇ-ЗАяВНИКА

78. Компанія-заявник скаржилася на невиконання рішення від 
9 червня 2009 року, прийнятого на її користь, і на відсутність ефек-
тивних засобів правового захисту у зв’язку з цим. Вона посилалася 
на статтю 13 (наведену вище), разом зі статтею 6 §1 Конвенції і стат-
тею 1 Протоколу No. 1, які забезпечують, у відповідній частині, 
наступне:

Стаття 6 §1

«У визначенні його прав та свобод цивільного характеру ... кожен 
має право на справедливий і публічний розгляд його справи упро-
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довж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встанов-
леним законом...»

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було поруше-
но, має право на ефективний засіб правового захисту в національ-
ному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які 
здійснювали свої офіційні повноваження.»

Стаття 1 Протоколу No. 1

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти 
своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інак-
ше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або 
загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право 
держави вводити в дію такі закони, які, на її думку, є необхідними 
для здійснення контролю за користуванням майном відповідно до 
загальних інтересів...»

A. прийнятність

79. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у ро-
зумінні статті 35 §3 Конвенції. Крім того, він відзначає, що вони не 
є неприйнятними по будь-яким іншим підставам. Тому вони повин-
ні бути визнаними прийнятними.

B. сУть справи

1. стверджуване порушення статті 6 §1 конвенції

80. Компанія-заявник вважала, що рішення залишалося неви-
конаним внаслідок відмови держави виділити кошти для його ви-
конання. Вона зазначила, що місцевий відділ Державного Казна-
чейства навіть не має облікового рахунку для таких видів оплати. 
Вона також зазначила, що виданий наказ про виконання більш не 
є дійсним, і вона не може отримати інший від національних судо-
вих органів.

81. Уряд стверджував, що не було порушення статті 6 §1. Він 
стверджував, що право компанії-заявника на присуджену суму не 
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було оскаржено, і що затримка у виконанні була спричинена ком-
панією-заявником, яка утримувала наказ про виконання у своєму 
розпорядженні протягом п’яти років і одного місяця з п’яти років 
і шести місяців невиконання.

82. Суд зазначає, що рішення, винесене на користь компанії-за-
явника залишається невиконаним.

83. Що стосується аргументу Уряду про те, що наказ про виконан-
ня зберігався компанією-заявником протягом більшої частини часу, 
Суд зазначає, що в даному випадку компанія-заявник отримала ос-
таточне рішення суду проти держави. Суд нагадує про недоречність 
вимагати від людини, яка отримала судове рішення проти держави 
в кінці судового розгляду, ведення проваджень стосовно виконання 
для отримання сатисфакції (див.  Lizanets v. Ukraine, no. 6725/03, §43, 
31 May 2007, і прецедент не право, до якого є посилання).

84. Суд неодноразово встановлював порушення статті 6 §1 Кон-
венції у справах, що піднімали питання, подібні тим, що підніма-
ються у даній справі (див. Romashov v. Ukraine, наведене вище, §46, 
і Voytenko, наведене вище, §§43 і 55).

85. Розглянувши всі подані йому матеріали, Суд вважає, що Уряд 
не висунув жодного факту або аргументу, здатного переконати його 
досягти іншого висновку у цій справі.

86. Беручи до уваги своє прецедентне право з даного питання, 
Суд вважає, що в даній справі мало місце порушення статті 6 §1.

2. стверджуване порушення статті 1 протоколу No. 1 
до конвенції

87. Суд повторює у своєму прецедентному праві, що немож-
ливість заявника досягти виконання судового рішення на його 
користь є втручанням в право на повагу власності, як це викла-
дено у першому реченні першого пункту статті 1 Протоколу No. 1 
(див., серед інших, Burdov v. Russia, no. 59498/00, §40, ECHR 2002-
III; Jasiűnienë v. Lithuania, no. 41510/98, §45, 6 March 2003; та Voytenko 
v. Ukraine, no. 18966/02, §§53–55, 29 June 2004). Суд не знаходить 
підстав для того, зоб відступати від свого прецедентного права 
у цій справі.

88. Відповідно, мало місце порушення статті 1 Протоколу No. 1 
до Конвенції.
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3. стверджуване порушення статті 13 конвенції

89. Суд приходить до висновку, що компанія-заявник не мала 
доступу до ефективних внутрішніх засобів правового захисту, як 
того вимагала стаття 13 Конвенції, в той час, як вона могла б домо-
гтися забезпечення постанови, здатної залишити в силі її право на 
задоволення її вимог упродовж розумного часу, як це гарантовано 
статтею 6 §1 Конвенції (див., наприклад, Voytenko, наведене вище, 
§§46–48, 29 June 2004, і Vasylyev, наведене вище, §41). Відповідно, 
мало місце порушення цього положення.

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

90. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. відШкодУвання зБитків

1. перший заявник

91. Перший заявник вимагав 10,000 євро (EUR) в якості відшко-
дування матеріального збитку та EUR 94,000 в якості відшкодування 
морального збитку.

92. Уряд стверджував, що ці вимоги були надмірними та не-
обґрунтованими.

93. Суд не бачить причинного зв’язку між встановленим по-
рушенням і матеріальним збитком; тому він відхиляє цю вимогу. 
З іншого боку, він присуджує першому заявнику EUR 10,000 в якості 
компенсації морального збитку.

2. компанія-заявник

94. Компанія-заявник вимагала EUR 20,000 в якості відшкоду-
вання матеріального збитку і EUR 10,000 в якості відшкодування мо-
рального збитку.
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95. Уряд стверджував, що ці вимоги були надмірними та не-
обґрунтованими.

96. Уряд зазначає, що виплата непогашеної заборгованості 
компанії-заявнику буде найбільш належним способом компенса-
ції матеріального збитку. Суд також присуджує компанії-заявнику 
EUR 4,800 в якості компенсації морального збитку.

B. відШкодУвання видатків і витрат

97. Перший заявник також вимагав EUR 3,000 в якості відшко-
дування видатків і витрат, понесених в національних судах і в Суді. 
Компанія-заявник вимагала EUR 2,000 в якості відшкодування ви-
датків і витрат, понесених в національних судах і в Суді.

98. Уряд стверджував, що вимоги не були підкріплені докумен-
тами.

99. Відповідно до прецедентного права Суду, заявник має право 
на відшкодування видатків і витрат тільки в тій мірі, поки можна 
довести, що вони дійсно були понесені і були обов’язковими і розум-
ними за розміром. В даній справі, беручи до уваги документи у його 
розпорядженні і вищезазначені критерії, Суд відхиляє вимогу про 
компенсацію видатків та витрат.

C. пеня

100. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути встановлена 
у розмірі граничної процентної ставки Європейського Центрального 
Банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Приєднує до суті заперечення Уряду ті відхиляє їх після роз-
гляду по суті;

2. Оголошує решту заяви прийнятною;
3. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції 

у зв’язку із жорстоким поводженням, якому піддавався перший 
заявник;

4. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції що-
до відмови у проведенні ефективного розслідування скарг заявника 
про жорстоке поводження з боку поліції;
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5. Постановляє, що мало місце порушення статті 6 §1 Конвенції 
щодо компанії-заявника;

6. Постановляє, що мало місце порушення статті 13 Конвенції 
щодо компанії-заявника;

7. Постановляє, що мало місце порушення статті 1 Протоколу 
№ 1 до Конвенції щодо компанії-заявника;

8. Постановляє, що:
a) що держава-відповідач має виплатити першому заявникові, 

протягом трьох місяців з дати, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до статті 44 §2 Конвенції, EUR 10,000 (десять 
тисяч євро), плюс будь-який податок, який може бути стяг-
нутий з заявника, в якості відшкодування морального збит-
ку, в перекладі на українські гривні за курсом, що діє на дату 
виплати;

b) що держава-відповідач має виплатити компанії-заявнику 
протягом трьох місяців з дати, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до статті 44 §2 Конвенції, невиплачену за-
боргованість у якості відшкодування матеріального збитку 
і EUR 4,800 (чотири тисячі вісімсот євро) в якості відшкоду-
вання морального збитку, плюс будь-який податок, який 
може бути стягнутий з компанії-заявника стосовно остан-
ньої суми, в перекладі на українські гривні за курсом, що діє 
на дату виплати;

c) що після закінчення вищезазначених трьох місяців до мо-
менту виплати на вищезазначені суми повинна нараховува-
тися пеня у розмірі граничної процентної ставки Європей-
ського Центрального Банку протягом періоду несплати, до 
якої слід додати три відсоткових пункти;

9. Відхиляє решту вимог заявників стосовно справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 9 грудня 
2010 року, відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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Справи, які стосуються свободи 
від катувань та поганого поводження, 

а також права на свободу та особисту недоторканність

 

C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «оЛекСІЙ МиХаЙЛоВиЧ ЗаХаркІн проти України»

(Заява № 1727/04)

Рішення

Страсбург 
24 червня 2010 року

ОСТАТОЧНЕ 
24 вересня 2010 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.
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У справі «Олексій Михайлович Захаркін проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова,  пані Р. Ягер,
п. К. Юнґвірт,   п. Р. Марусте,
пані М. Лазарова-Трайковська, пані З. Калайджиєва,
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 (№ 1727/04), яку 21 листопада 
2003 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянин України Олексій Михайлович Захаркін (далі — заявник).

2. Заявника, якому було надано юридичну допомогу, представ-
ляв п. А. П. Бущенко, юрист, який практикує в м. Харкові. Уряд Украї-
ни (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев.

3. Заявник стверджував, що він зазнав поганого поводження 
з боку працівників міліції, та що не було проведено ефективного 
розслідування цих подій. Заявник також стверджував, що його було 
незаконно затримано, і що після затримання він негайно не постав 
перед суддею.

4. 5 лютого 2009 року Суд вирішив направити заяву Уряду. Суд 
також вирішив одночасно розглядати питання щодо суті та прий-
нятності заяви (пункт 3 статті 29).

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1979 році. На час подій він проживав 
у м. Калуші Івано-Франківської області.
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A. затримання заявника та стверджУване 

погане поводження

6. Близько 16 години 17 травня 2003 року на шляху із Івано-Фран-
ківська до Калуша заявника зупинила міліція, оскільки отримала 
інформацію про те, що заявник, раніше судимий за крадіжку, може 
бути причетним до нещодавно скоєних у цьому районі крадіжок.

7. Під час обшуку машини заявника працівники міліції вилучи-
ли розсувний ключ, рукавиці, два кишенькові ліхтарики та деякі ін-
ші речі. Як стверджувалось, вони також знайшли в машині заявника 
та у нього в кишені невелику кількість маріхуани. Зі слів заявника, 
маріхуани у нього ані при собі, ані в машині не було.

8. Після обшуку працівники міліції вирішили оформити за-
тримання заявника за статтями 44 і 263 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення за зберігання наркотиків у невеликій 
кількості (адміністративне правопорушення). Тим часом вони від-
правили вилучений розсувний ключ експерту для встановлення 
того, чи міг він бути використаний для зламу дверей нещодавно 
пограбованих квартир.

9. Під час допиту заявник повідомив працівникам міліції, що 
маріхуана йому не належала, і зазначив, що йому в кишеню та в ма-
шину її підкинули працівники міліції. У відповідь на це заявника 
було побито.

10. Зі слів заявника, його в наручниках було підвішено головою 
донизу із застосуванням металічного лому; під час тримання його 
в такому стані його залякували заподіянням йому смерті.

11. 20 травня 2003 року після підтвердження експертом того, що 
розсувний ключ було використано для низки крадіжок, працівники 
міліції доставили заявника до слідчого, який о 13 годині 21 травня 
2003 року оформив подальше затримання заявника як підозрювано-
го у справі за фактом вчинення крадіжки.

12. Під час допиту заявник не визнав себе винним у вчиненні 
крадіжки. У відповідь на це заявника було побито працівниками 
міліції. Зі слів заявника, його в наручниках було підвішено головою 
донизу із застосуванням металічного лому; у такому стані його били 
по голові пластиковою пляшкою, наповненою водою, і дерев’яною 
битою по ногах; на голову йому наділи протигаз, наповнений ріди-
ною, внаслідок чого він не міг дихати. Під час такого поводження за-
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явник кілька разів втрачав свідомість, а коли приходив до тями, йо-
му казали зізнатися у вчиненні злочинів. Зрештою він підписав явку 
з повинною у вчиненні однієї крадіжки. У подальшому він також 
підписав низку документів, наданих йому працівниками міліції.

13. Вночі 24 травня 2003 року заявник, якого усе ще тримали під 
вартою у відділі міліції, попросив дозволу скористатися туалетом. 
У приміщенні туалету він порізав собі судини на лівій руці. Коли 
кровотечу побачили, заявника було доставлено до місцевої лікарні. 
Того ж дня, після отримання необхідної медичної допомоги, заяв-
ника було звільнено. Проведений медичний огляд та допомога, на-
дана заявнику у зв’язку з цією травмою, були зафіксовані медични-
ми працівниками.

14. 26 травня 2003 року медичні працівники оглянули заявни-
ка та видали медичну довідку. Згідно з листом прокуратури Івано-
Франківської області (далі — прокуратура області) від 16 жовтня 
2003 року у довідці було зазначено, що заявник мав (окрім порізу на 
лівій руці) 3 садна на правій руці та плечі, 3 садна на лівому плечі, 
3 садна та 8 подряпин на лівій руці і 2 садна на правій нозі. Відповід-
но до обвинувального висновку від 28 грудня 2007 року (див. також 
пункт 32 нижче) у довідці після опису вказаних травм містився ви-
сновок про те, що вони належать до легких тілесних ушкоджень, які 
могли бути заподіяні тупими предметами (за винятком порізу на 
лівій руці) за 5 днів до проведення обстеження.

15. 29 травня 2003 року заявнику було діагностовано гострий де-
пресивний розлад із суїцидальною спробою.

B. оФіційне розслідУвання подій

16. Після звільнення заявник і його мати подавали до правоохо-
ронних органів численні скарги щодо притягнення причетних пра-
цівників міліції до кримінальної відповідальності.

17. 21 липня 2003 року прокуратура м. Івано-Франківська відмо-
вила у відкритті кримінальної справи за скаргами заявника через 
відсутність доказів вчинення злочину. Той факт, що заявник зазнав 
численних тілесних ушкоджень, було вказано, але залишено без 
будь-яких пояснень.

18. Заявник оскаржив постанову про відмову в порушенні кримі-
нальної справи до прокуратури області, яка під час її перегляду 
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також зобов’язала Управління внутрішніх справ в Івано-Франківсь-
кій області, до компетенції якого належить нагляд за діяльністю 
місцевих управлінь, провести за оскаржуваними фактами внутріш-
ню перевірку.

19. 27 жовтня 2003 року прокуратура області скасувала постано-
ву від 21 липня 2003 року на підставі того, що обставини, за яких 
заявник зазнав тілесних ушкоджень, не були досліджені.

20. 3 листопада 2003 року прокуратура області порушила кримі-
нальну справу за фактом стверджуваного незаконного затримання 
та поганого поводження щодо заявника.

21. 15 грудня 2003 року заявник подав скаргу до Генеральної про-
куратури України, стверджуючи, що прокуратура області не змогла 
провести незалежне розслідування стосовно працівників міліції, які 
працюють у тій самій області. Відповідно він вимагав передачі спра-
ви до прокуратури іншої області для проведення розслідування.

22. 16 червня 2004 року заявник подав повторну скаргу, оскіль-
ки не отримав жодної відповіді на попередню. Він зазначив, що до-
сі детально пам’ятає події та може впізнати причетних працівників 
міліції, однак належні слідчі дії не були здійснені.

23. 24 червня 2004 року прокуратура м. Калуша відмовила 
в порушенні кримінальної справи щодо Ю. і Б., двох працівників 
міліції, які, як стверджував заявник, були причетні до вчинення 
злочинів.

24. 26 липня 2004 року прокуратура області самостійно розгля-
нула клопотання заявника про передачу провадження до іншої про-
куратури та відмовила у його задоволенні як необґрунтованому.

25. 25 вересня 2004 року прокуратурою області було відмовлено 
в порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції Ж., К. 
і Г. на підставі недостатності доказів їхньої участі у стверджуваних 
злочинах. Кілька разів заявник просив надати копію цієї постанови 
з метою оскарження її до суду, але безрезультатно.

26. В подальшому прокуратура області пред’явила обвинувачен-
ня двом працівникам міліції — А. (який був оперативним працівни-
ком місцевого управління внутрішніх справ) і М. (який був началь-
ником відділу в місцевому управлінні внутрішніх справ) за фактом 
зловживання владою та службовим становищем, перевищення вла-
ди, службового підроблення та завідомо незаконного затримання 
у справі заявника.
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27. 22 жовтня 2004 року після закінчення слідства прокурату-
ра області направила справу до Івано-Франківського міського суду 
(далі — міський суд) для розгляду по суті.

28. У період з 3 листопада 2004 року до 15 листопада 2006 ро-
ку судові засідання у справі були п’ять разів відкладені міським су-
дом через неявку прокурора, сім разів — за клопотанням прокурора 
і один раз через те, що прокурор був у відпустці.

29. 18 липня 2007 року відбулося судове засідання у справі, 
у ході якого міський суд встановив, що розслідування у справі 
було поверховим і неналежним. Міський суд зазначив, що поста-
нови про відмову в порушенні кримінальної справи щодо інших 
працівників міліції не були обґрунтованими. Відповідно суд по-
вернув справу на додаткове розслідування та зобов’язав провес-
ти впізнання інших працівників міліції заявником, допитати їх, 
провести очну ставку між ними та заявником, перевірити алібі об-
винуваченого М., допитати медичних працівників лікарні, де за-
явнику надавалася медична допомога, а також провести детальне 
відтворення обстановки і обставин події за участю заявника, вра-
ховуючи те, що останній давав суперечливі свідчення щодо того, 
як саме він, як стверджувалося, був підвішений із застосуванням 
металевого лому.

30. 24 вересня 2007 року апеляційний суд Івано-Франківської 
області залишив вказане рішення від 18 липня 2007 року без змін, 
вказавши, inter alia, що суперечливі свідчення заявника повинні 
бути належним чином перевірені.

31. 15 листопада 2007 року прокуратура області розпочала до-
даткове розслідування, постановивши, що воно має бути завершене 
протягом 1 місяця.

32. 28 грудня 2007 року прокуратура області, закінчивши до-
даткове розслідування, направила справу до міського суду. А. було 
пред’явлено обвинувачення у зловживанні владою та службовим 
становищем, перевищенні влади, службовому підробленні та заві-
домо незаконному затриманні. М. було пред’явлено обвинувачення 
у перевищенні службових повноважень і завідомо незаконному за-
триманні. Усі обвинувачення належали до кваліфікованих складів 
відповідних злочинів. В обвинувальному висновку було, зокрема, 
зазначено, що М. наказав іншим працівникам міліції застосувати 
до заявника наручники і підвісити його із застосуванням метале-
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вого лому, розміщеного між двома столами та одягнути заявни-
ку протигаз і перекрити постачання повітря. Було зазначено, що 
«катування тривало з 13 год. 21 травня до 9 год. 50 хв. 22 травня 
2003 року».

33. Згідно з обвинувальним висновком інші працівники міліції 
не були притягнуті до кримінальної відповідальності, оскільки ма-
ти заявника стверджувала, що, враховуючи проміжок часу, який сп-
лив, заявник не зможе впізнати інших працівників міліції, окрім А. і 
М.; крім того, решта працівників міліції заперечували свою причет-
ність до злочинів.

34. 25 березня 2009 року міський суд встановив, що прокура-
тура області не дотрималася вказівок щодо провадження слідства, 
наданих судом у рішенні від 18 липня 2007 року. Міський суд поста-
новив виділити зі справи провадження щодо М. і повернув його на 
додаткове розслідування та продовжив розглядати обвинувачення 
щодо А.

35. 26 березня 2009 року міський суд встановив, що у ході за-
тримання заявника А. підкинув наркотики останньому, застосу-
вав до нього погане поводження шляхом нанесення ударів ногами 
і руками, сфальсифікував щодо заявника справу про адміністра-
тивне правопорушення і затримав його незаконно. Міський суд 
визнав А. винним у перевищенні влади та службових повнова-
жень, службовому підробленні й завідомо незаконному затриман-
ні та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі стро-
ком на 3 роки з позбавленням права обіймати будь-які атестовані 
посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади 
в правоохоронних органах протягом того самого строку. Суд та-
кож частково задовольнив цивільний позов заявника про відшко-
дування шкоди.

36. 15 вересня 2009 року апеляційний суд Івано-Франківської 
області залишив без змін рішення від 25 березня 2009 року. Суд та-
кож скасував вирок від 26 березня 2009 року як необґрунтований 
та повернув усю справу на додаткове розслідування. Суд зазначив, 
що вина А. не була доведена належним чином через суттєві недоліки 
слідства. Суд також встановив, що, враховуючи обставини справи, 
розгляд міським судом обвинувачення щодо А. окремо від обвину-
вачень щодо М. не відповідав вимогам законодавства.

37. Слідство щодо А. і М. наразі триває.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. конститУція України від 28 червня 1996 рокУ

38. Відповідні положення Конституції України передбачають 
таке:

Стаття 28

«Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському 
або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. 
...»

Стаття 29

«...У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його пере-
пинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати три-
мання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунто-
ваність якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена 
судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімде-
сяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого 
рішення суду про тримання під вартою...»

B. кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 рокУ 

(У редакції, чинній на момент подій)

39. Розділ II Особливої частини Кримінального кодексу України 
стосується злочинів проти життя та здоров’я особи. Стаття 127 Ко-
дексу, яка міститься в цьому розділі, передбачає таке:

«1. Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю 
або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, 
мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потер-
пілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, карається 
позбавленням волі на строк від двох до п’яти років...

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою 
осіб, або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпи-
мості, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до 
десяти років».



122

справи, які стосуються порушень статті 3 та статті 5

40. Розділ XVII Кодексу присвячено злочинам, вчиненим дер-
жавними службовцями або іншими особами, які здійснюють владні 
повноваження. До таких злочинів належать зловживання владою або 
службовим становищем (стаття 364), перевищення влади або служ-
бових повноважень (стаття 365), службове підроблення (стаття 366). 
Кваліфікованими ці склади злочинів вважаються за наявності тяж-
ких наслідків або інших обставин. Зокрема зловживання владою 
працівниками правоохоронних органів карається позбавленням 
волі на строк від 5 до 12 років з позбавленням права обіймати пев-
ні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 
та з конфіскацією майна (частина 3 статті 364). Розділ XVIII Кодексу 
стосується злочинів проти правосуддя та передбачає, зокрема, від-
повідальність за завідомо незаконні затримання, привід, арешт або 
тримання під вартою (стаття 371).

C. кримінально-процесУальний кодекс України від 28 грУдня 

1960 рокУ (У редакції, чинній на час подій)

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

42. Згідно зі статтею 99 Кодексу за відсутності підстав для пору-
шення кримінальної справи прокурор, слідчий, орган дізнання або 
суддя своєю постановою відмовляють у порушенні кримінальної 
справи, про що повідомляють заінтересованих осіб і підприємства, 
установи, організації.

43. Відповідні положення статті 106 Кодексу передбачають 
таке:

«Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні 
злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбав-
лення 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;
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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 осо-
бу у вчиненні злочину, її може бути затримано лише в тому разі, 
якщо ця особа намагалася втекти, або якщо її місце проживання 
чи перебування не зареєстровано, або якщо не встановлено особи 
підозрюваного.

Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні 
злочину, орган дізнання зобов’язаний скласти протокол із зазначен-
ням 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 моменту затри-
мання. Протокол підписується особою, яка його склала, і затриманим.

Копія протоколу з переліком прав та обов’язків негайно вручаєть-
ся затриманому і направляється прокурору. На вимогу прокуро-
ра 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 вчинен-
ні злочину, вичерпався встановлений законом строк затримання 
або затримання було здійснено з порушенням вимог, передбаче-
них 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 за-
побіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Затримання підозрюваного у вчиненні злочину не може тривати 
більше сімдесяти двох годин.

Якщо у встановлений законом строк затримання постанова суд-
ді про застосування до затриманої особи запобіжного заходу у ви-
гляді 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.
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44. Стаття 217 Кодексу передбачає, зокрема, що, визнавши до-
судове слідство в справі, яка підлягає направленню для віддання 
обвинуваченого до суду, закінченим, слідчий повідомляє про це 
потерпілого та його представника, цивільного позивача, цивільного 
відповідача або їх представників і роз’яснює їм їх право ознайоми-
тися з матеріалами справи. Про це слідчий складає відповідний про-
токол або додає до справи копію письмового повідомлення.

D. кодекс України 

про адміністративні правопорУШення 

від 7 грУдня 1984 рокУ

45. Стаття 44 Кодексу забороняє виробництво, придбання, збері-
гання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психо-
тропних речовин в невеликих розмірах без мети збуту.

46. Статтею 263 Кодексу передбачено, inter alia, що осіб, які по-
рушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, 
може бути затримано на строк до трьох годин для складання прото-
колу, а в необхідних випадках для встановлення особи, проведення 
медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених нар-
котичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження — до 
трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом 
двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на строк до де-
сяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають доку-
ментів, що посвідчують їх особу.

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

47. Заявник скаржився, що його було піддано катуванню праців-
никами міліції, та що за його скаргами не було проведено ефектив-
ного розслідування. Він посилався на статтю 3 Конвенції, яка пере-
дбачає таке:

«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи тако-
му, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
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A. прийнятність

48. Уряд стверджував, що заява була неприйнятною через неви-
черпання заявником усіх національних засобів захисту, зазначивши, 
що на національному рівні відповідне провадження у кримінальній 
справі ще тривало.

49. Заявник стверджував, що провадження у кримінальній 
справі було неефективним, і що він був звільнений від обов’язку ско-
ристатися національним засобом захисту.

50. Суд зазначає, що заперечення Уряду тісно пов’язане зі скар-
гами заявника за статтею 3 Конвенції. За цих обставин Суд поєднує 
розгляд заперечення Уряду із розглядом скарги заявника по суті.

51. Суд також вказує, що ці скарги не є явно необґрунтованими 
у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що во-
ни не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже вони мають 
бути визнані прийнятними.

B. сУть

1. доводи сторін

52. Заявник, посилаючись на власний виклад фактів, стверджу-
вав, що він зазнав поганого поводження з боку працівників міліції, і що 
таке поводження становило катування. Щодо процесуального аспекту 
статті 3 Конвенції він наполягав, що розслідування його скарг з цього 
приводу було неефективним. Зокрема, він підкреслив, що криміналь-
ну справу було порушено лише 3 листопада 2003 року, тобто більш як 
через 5 місяців після подій, які оскаржувалися. І така затримка спри-
чинила втрату доказів і суттєво зменшила можливість встановлення 
усіх відповідних фактів і притягнення до відповідальності усіх при-
четних працівників міліції. Він також вказав, що обвинувальний вис-
новок, направлений до суду 28 грудня 2007 року, чітко встановлював, 
що до поганого поводження із заявником були причетні й інші пра-
цівники міліції, але вони ніколи не притягалися до відповідальності.

53. Уряд стверджував, що провадження у кримінальній справі 
ще не було закінчено, а тому було зарано робити будь-які виснов-
ки щодо достовірності тверджень заявника про погане поводжен-
ня. Уряд також зазначив, що органи державної влади дотрималися 
процесуальних обов’язків за статтею 3 Конвенції, стверджуючи, що 
слідство, про яке йдеться, провадилося ретельно і всебічно.
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2. оцінка суду

a. Матеріальний аспект статті 3 Конвенції

54. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції забороняє без будь-яких 
виключень катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, 
поводження або покарання. Погане поводження повинно досягти 
мінімального ступеня жорстокості для того, щоб підпадати під дію 
статті 3 Конвенції. Оцінка такого мінімального рівня жорстокості 
є відносною; вона залежить від усіх обставин справи, таких як три-
валість поводження, його фізичні та психічні наслідки, а в деяких 
випадках мають враховуватися також стать, вік і стан здоров’я по-
терпілого. Застосування до особи, позбавленої волі, заходів фі-
зичного впливу, які не були спричинені її власним поводженням, 
є приниженням її гідності та є, в принципі, порушенням права, 
закріпленого статтею 3 Конвенції (див. рішення у справі «Лабіта 
проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, пункти 119–120, 
ECHR 2000-IV).

55. Суд при оцінці доказів керується критерієм доведення «поза 
розумним сумнівом» (див. рішення у справі «Ірландія проти Сполуче-
ного Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), рішення від 18 січня 
1978 року, Series A no. 25, стор. 64–65, пункт 161). Таке доведення мо-
же випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, до-
статньо вагомих, чітких і узгоджених між собою. Коли вся чи значна 
частина інформації стосовно подій, про які йдеться, відома винят-
ково державним органам — як це має місце у справі щодо ув’язнених 
осіб, які перебувають під контролем органів влади, — і коли у та-
ких осіб під час їхнього ув’язнення з’являються тілесні ушкоджен-
ня, це породжує відповідні обґрунтовані презумпції факту. При ць-
ому тягар доведення можна вважати покладеним на органи влади, 
адже саме вони мають надати задовільні та переконливі пояснення 
(див. рішення від 4 грудня 1995 у справі «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch 
v. Austria), Series A № 336, пункт 34, і рішення у справі «Салман проти 
Туреччини» (Salman v. Turkey) [ВП], заява № 21986/93, пункт 100, ECHR 
2000-VII).

56. У цій справі заявник надав чіткі пояснення щодо заходів по-
ганого поводження, застосованих до нього (див. пункти 10 і 12 ви-
ще), і наполягав, що таке поводження мало бути кваліфіковано як 
катування.



127

олексій Михайлович Захаркін проти України

57. Хоча факт заподіяння заявником собі серйозного ушкоджен-
ня наприкінці затримання може бути певною мірою непрямим під-
твердженням застосування до нього катування, він є недостатнім, 
аби дійти чіткого висновку щодо цього, особливо враховуючи той 
факт, що заявнику у відповідний час було діагностовано депресив-
ний розлад із суїцидальною спробою (див. вище пункт 15). У справі 
немає детальної медичної інформації щодо того, яким чином були 
заподіяні наявні на тілі заявника після звільнення ушкодження. Суд 
не може також дійти підтверджувальних висновків щодо тверджень 
заявника про катування, враховуючи те, що ці твердження на націо-
нальному рівні виявилися суперечливими (див. пункти 29–30 вище). 
Таким чином, наявна інформація є недостатньою, щоб віддати пере-
вагу наданому заявником викладу подій щодо поганого поводжен-
ня як такому, що суперечить іншим можливим версіям, у тому чис-
лі й версії суду, згідно з якою заявник зазнав поганого поводження 
внаслідок побиття (див. пункт 35 вище).

58. Таким чином, Суд не може встановити «поза розумним сум-
нівом» описані заявником методи поганого поводження, які були за-
стосовані до нього працівниками міліції (див., на противагу, рішен-
ня у справі «Михєєв проти Росії» (Mikheyev v. Russia), заява № 77617/01, 
пункти 127–136, рішення від 26 січня 2006 року, в якому Суд вста-
новив, що заявник зазнав поганого поводження, враховуючи його 
спробу самогубства та докази у справі).

59. Відхиляючи твердження заявника щодо катування, Суд усе ж 
вважає, що у справі достатньо доказів того, що заявник зазнав чис-
ленних ушкоджень (див., зокрема, пункт 14 вище), які були достат-
ньо серйозними аби вважатися поганим поводженням, яке підпадає 
під дію статті 3 Конвенції. Залишається встановити, чи державні ор-
гани мають бути відповідальними за цією статтею Конвенції за за-
подіяння цих ушкоджень.

60. Суд зазначає, що 26 травня 2003 року медичні працівни-
ки встановили, що ушкодження, наявні на тілі заявника, могли 
бути заподіяні приблизно за 5 днів до дня огляду, тобто 21 травня 
2003 року. Ця дата входить до часу, коли заявник перебував під конт-
ролем працівників міліції.

61. Суд також не вбачає у матеріалах справи жодних можливих 
доказів того, що ці ушкодження могли бути заподіяні заявнику до 
його затримання або після звільнення. Крім того, наразі слідчі орга-
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ни не запропонували жодних версій щодо непричетності працівни-
ків міліції до поганого поводження із заявником. У своїх зауважен-
нях Уряд утримався від будь-яких коментарів щодо цього та чітко 
не заперечував проти тверджень заявника про те, що ушкодження 
йому були заподіяні під час тримання під вартою.

62. За цих обставин Суд вважає, що ушкодження, які розгляда-
ються, були заподіяні заявнику, коли він перебував під контролем 
державних органів, та що Уряд, не навівши жодних виправдуваль-
них пояснень, має бути визнаний відповідальним за них.

63. Таким чином, у цій справі мало місце порушення матеріаль-
ного аспекту статті 3 Конвенції.

b. Процесуальний аспект статті 3 Конвенції

64. Суд повторює, що коли особа висуває небезпідставну скар-
гу на жорстоке поводження з нею, яке було таким, що порушує 
статтю 3 Конвенції, це положення, взяте у поєднанні із загальним 
обов’язком держави за статтею 1 Конвенції, за своїм змістом ви-
магає проведення ефективного офіційного розслідування. Для то-
го, щоб розслідування могло вважатися «ефективним», воно має, 
в принципі, вести до встановлення фактів у справі та встановлення 
і покарання винних осіб. Це не є обов’язком досягнення результа-
ту, але є одним із засобів. Органи державної влади повинні вжи-
вати всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають 
відношення до події, inter alia, показань очевидців та експертних 
висновків тощо. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають 
можливість встановлення причин заподіяння ушкоджень або вин-
них осіб у ході розслідування, ставлять під сумнів недотримання 
цього стандарту та вимог оперативності й розумної швидкості, які 
припускаються у цьому контексті (див., серед інших джерел, рішен-
ня у справі «Михеєв проти Росії», зазначене вище, пункт 107 et seq., 
і «Асенов та інші проти Болгарії», рішення від 28 жовтня 1998 року, 
Reports 1998-VIII, пункт 102 et seq.).

65. У справах про порушення статей 2 і 3 Конвенції щодо ефек-
тивності офіційного розслідування Суд часто оцінював, чи швидко 
реагували органи державної влади на скарги у відповідний час (див. 
рішення у справі «Лабіта проти Італії», згадане вище, пункт 133 
et seq.). Враховувались відкриття провадження у справі, затримки 
при отриманні показань (див. рішення у справі «Тімуртас проти 
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Туреччини» (Timurtas v. Turkey), заява № 23531/94, пункт 89, ECHR 
2000-VI, та рішення від 9 червня 1998 року у справі «Текін проти 
Туреччини» (Tekin v. Turkey), пункт 67, Reports 1998-IV) і тривалість 
первісного розслідування (див. рішення у справі «Інделікато проти 
Італії» (Indelicato v. Italy), заява № 31143/96, пункт 37, рішення від 
8 жовтня 2001 року).

66. Для того, аби розслідування було ефективним, особи, від-
повідальні за проведення слідства, мають бути не залежні від осіб, 
причетних до подій, які розслідуються. Мається на увазі ієрархічна 
або інституційна незалежність, а також незалежність на практиці 
(див. рішення у справі «Колеві проти Болгарії» (Kolevi v. Bulgaria), заява 
№ 1108/02, пункт 193, рішення від 5 листопада 2009 р.).

67. Суд нагадує, що поняття ефективного засобу захисту щодо 
тверджень про погане поводження також включає можливість ефек-
тивного доступу заявника до процедури розслідування (див. згада-
не вище рішення у справі «Ассенов та інші проти Болгарії», пункт 117). 
Наявність суттєвого громадського контролю за ходом розслідуван-
ня та його результатами є важливою для забезпечення громадської 
впевненості в дотриманні державними органами принципу верхо-
венства права та у попередженні будь-яких ознак змови або поблаж-
ливості до незаконних дій (див. рішення у справі «Колеві проти Бол-
гарії», згадане вище, пункт 194).

68. У справі, що розглядається, Суд має серйозні сумніви щодо 
того, чи була здійснена первісна перевірка за скаргами заявника. 
У цьому контексті Суд звертається до рішення від 21 липня 2003 ро-
ку, яким органи державної влади відмовили у порушенні криміналь-
ної справи, не зробивши, однак, жодних спроб пояснити походжен-
ня ушкоджень, виявлених на тілі заявника після його звільнення 
з відділку міліції.

69. Суд також погоджується із заявником, що на ефективність 
усього провадження негативно вплинула первісна п’ятимісячна за-
тримка при порушенні кримінальної справи. Справді, найкращий 
час для збирання доказів було змарновано й така затримка суттє-
во зменшила перспективу досягнення успіху будь-яких подальших 
проваджень.

70. Суд також зазначає, що заявник двічі звертався до Генераль-
ної прокуратури України з проханням передати справу для провад-
ження розслідування до іншого органу слідства, стверджуючи, що 
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прокуратура області не могла безсторонньо розслідувати справу 
щодо працівників міліції цієї ж області. Однак ці скарги розглядали-
ся самою прокуратурою області. Відповідно заявнику не було забез-
печено незалежної перевірки цих скарг, які, враховуючи обставини 
справи, не є явно необґрунтованими.

71. Суд також не може не врахувати труднощі, яких заявник за-
знав у зв’язку з неможливістю отримати доступ до процесуальних 
документів на досудових стадіях провадження. Суд зазначає, що 
Кримінально-процесуальний кодекс гарантує потерпілому право 
на доступ до матеріалів справи після закінчення досудового слідс-
тва (див. пункт 44 вище), але належним чином не вирішує питання 
доступу потерпілого чи інших заінтересованих осіб до матеріалів 
справи на більш ранніх етапах провадження.

72. Обмеження доступу до матеріалів справи на стадії пору-
шення кримінальної справи, дізнання та досудового слідства може 
бути виправдано, серед іншого, необхідністю зберігати таємницю 
отриманої інформації та захищати права інших осіб. Однак слід до-
держуватися справедливого балансу цих інтересів з однієї сторони 
і права заявника на ефективну участь у провадженні — з іншої.

73. Враховуючи той факт, що національне законодавство не 
передбачає спеціальної процедури надання доступу до матеріалів 
справи на згаданих досудових стадіях провадження та не встанов-
лює, зокрема, підстав для відмови в наданні чи надання такого до-
ступу, меж надання доступу, строків розгляду відповідних клопо-
тань і надання доступу, Суд вважає, що для заявника можливість 
брати активну участь у провадженні була явно применшена протя-
гом періоду, що розглядається.

74. У цьому контексті Суд також зазначає, що клопотання за-
явника про надання копії постанови від 25 вересня 2004 року про 
відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції 
Ж., К. і Г. не були задоволені. Суд не вбачає жодних ознак того, що 
відмова у задоволенні цих клопотань була виправдана будь-якими 
законними цілями. Таким чином, Суд вважає, що таке обмеження 
права заявника на доступ до матеріалів справи, яке стало можливим 
внаслідок відсутності відповідних гарантій у національному зако-
нодавстві, було непропорційним і не відповідало вимозі ефективно-
го доступу до провадження для цілей статті 3 Конвенції.
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75. Насамкінець Суд зазначає, що національні суди двічі по-
вертали прокуратурі області справу щодо А. і М., встановивши, що 
слідство здійснювалося з суттєвими недоліками. Національні суди 
зобов’язували прокуратуру здійснити низку слідчих дій, у тому чис-
лі і щодо інших працівників міліції, причетність яких до стверджу-
ваних злочинів не була належним чином досліджена. Суд вважає, що 
таке неодноразове повернення справи, яке призначалося після спливу 
значного часу (наприклад, перше повернення відбулося через більш як 
4 роки після подій, що оскаржуються) свідчить про суттєві недоліки 
кримінального провадження на національному рівні, яке і досі триває.

76. Враховуючи викладене, Суд вважає, що розслідування за 
скаргами заявника про погане поводження, яке здійснювалося на-
ціональними органами, не було ефективним. Відповідно Суд від-
хиляє заперечення Уряду щодо невичерпання національних засобів 
юридичного захисту та встановлює, що у цій справі мало місце пору-
шення процесуального аспекту статті 3 Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПІДПУНКтУ «С» ПУНКтУ 1 
І ПУНКтУ 3 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

77. Заявник скаржився, що його затримання було незаконним, 
і що після затримання він не постав негайно перед суддею. Заявник 
посилався на підпункт «с» пункту 1 і пункт 3 статті 5 Конвенції, які 
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 до 
провадження 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 суд-
дею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснюва-
ти судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом 
упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Та-
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ке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове 
засідання...»

A. прийнятність

78. Уряд стверджував, що ці скарги були неприйнятними через 
невичерпання заявником усіх національних засобів захисту, зазна-
чивши, що відповідне кримінальне провадження, у ході якого бу-
дуть встановлені факти справи, тривало.

79. Заявник зазначив, що засіб юридичного захисту, на який по-
силався Уряд, не був ефективним.

80. Враховуючи свої висновки щодо неефективності цих засобів 
захисту щодо скарг за статтею 3 Конвенції (див. пункт 76 вище), Суд 
також відхиляє заперечення Уряду щодо цього.

81. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у ро-
зумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не 
є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже вони мають бути 
визнані прийнятними.

B. сУть

1. доводи сторін

82. Заявник наполягав, що його затримання відбулося з пору-
шенням норм національного права. Він стверджував, що, незважаю-
чи на те, що деякі періоди його затримання були оформлені держав-
ними органами різним чином, в цілому період тримання його під 
вартою мав на меті притягнення його до кримінальної відповідаль-
ності за крадіжки. Заявник також стверджував, що його затримання, 
яке тривало більш як 6 днів, жодним чином не було санкціоноване 
судом на порушення вимог національного законодавства та поло-
жень Конвенції, на які він посилався. Навіть погоджуючись із пози-
цією державних органів, у будь-якому випадку, у справі мали місце 
суттєві процедурні недоліки щодо затримання та тримання заявни-
ка під вартою відповідно як до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, так і Кримінально-процесуального Кодексу.

83. Уряд не надав жодних зауважень щодо суті скарг, стверджу-
ючи, що відповідні факти не були встановлені національними орга-
нами влади.
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2. оцінка суду

a. Підпункт «с» пункту 1 статті 5 Конвенції

84. Суд повторює, що слово «законний» та словосполучення 
«відповідно до процедури, встановленої законом» у пункті 1 статті 
5 Конвенції за своєю суттю відсилають до національного законодав-
ства та встановлюють зобов’язання забезпечувати дотримання ма-
теріально-правових і процесуальних норм законодавства. Хоча саме 
національні органи, передусім суди, повинні тлумачити і застосо-
вувати національний закон відповідно до пункту 1 статті 5 Конвен-
ції. Недотримання національного закону призводить до порушен-
ня Конвенції і Суд може та повинен перевірити, чи було дотрима-
но цей національний закон для цілей цього положення Конвенції. 
Однак «законність» тримання під вартою за національним законом 
є важливим, але не завжди вирішальним чинником. Крім того, Суд 
має переконатися, що тримання під вартою протягом періоду, який 
розглядається, відповідало меті пункту 1 статті 5 Конвенції, яка по-
лягає в недопущенні свавільного позбавлення свободи. Суд також 
має з’ясувати, чи відповідає Конвенції сам національний закон і, 
зокрема, чи відповідають їй загальні принципи, які сформульовані 
в ньому чи випливають з нього (див. рішення у справі «Єлоєв проти 
України» (Yeloyev v. Ukraine), заява № 17283/02, пункти 41–42, рішення 
від 6 листопада 2008 року).

85. Щодо цієї справи Суд зазначає, що 17 травня 2003 року дер-
жавні органи прийняли рішення про затримання заявника у зв’язку 
з тим, що отримали певну інформацію про ймовірне вчинення ним 
крадіжки у цьому районі. Під час затримання заявника органи де-
ржавної влади збирали докази щодо стверджуваних крадіжок. Від-
повідно затримання заявника було здійснене з метою притягнення 
заявника до відповідальності компетентним органом за підозрою 
у вчиненні крадіжок.

86. Тим часом після затримання державні органи оформили 
перші три дні затримання заявника за Кодексом України про адмі-
ністративні правопорушення. Тільки наступний період тримання 
заявника під вартою був оформлений за Кримінально-процесуаль-
ним кодексом. Однак вбачається, що протягом усього періоду три-
мання під вартою органи державної влади збирали докази щодо 
крадіжок та допитували заявника стосовно цього. Таким чином, 
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Суд вважає, що адміністративний арешт заявника був насправді 
частиною більш тривалого безперервного затримання як підозрю-
ваного у справі про крадіжки.

87. Суд також зазначає, що затримання заявника як підозрю-
ваного у кримінальній справі, яке розпочалося 17 травня 2003 року 
та закінчилося 24 травня 2003 року, тривало більш ніж 6 днів, але 
протягом 72 годин жодного судового рішення винесено не було, що 
суперечило вимогам національного законодавства. Суд також вва-
жає, що, виходячи з обставин цієї справи, адміністративний арешт 
виявився засобом продовження строку позбавлення заявника волі 
без винесення рішення судом.

88. Виходячи з цього, Суд вважає, що органи державної влади 
діяли недобросовісно, використовували обман щодо заявника та не 
робили спроб належного застосування національного законодав-
ства, аби належним чином забезпечити процесуальні права за-
явника як підозрюваного. Зазначені дії слідчих органів не сумісні 
з принципом юридичної визначеності, вони є свавільними і супере-
чать принципу верховенства права (див., mutatis mutandis, рішення 
у справі «Доронін проти України» (Doronin v. Ukraine), заява № 16505/02, 
пункт 56, рішення від 19 лютого 2009 року). Таким чином, у цій справі 
мало місце порушення підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції.

b. пункт 3 статті 5 конвенції

89. Суд повторює, що пункт 3 статті 5 Конвенції гарантує кож-
ному, кого заарештовано або затримано за підозрою у вчиненні зло-
чину, право на захист від свавільного чи безпідставного позбавлен-
ня волі. Воно структурно пов’язане з двома окремими складовими: 
ранніми етапами після затримання, коли особа потрапляє під кон-
троль органів державної влади, та періодом до можливого судового 
розгляду, протягом якого підозрюваний може триматися під вартою 
або бути звільнений умовно або безумовно. Ці два аспекти гаранту-
ють різні права та, як вбачається, не пов’язані ані логічно, ані в ча-
совому вимірі (див., наприклад, рішення у справі «Стефенс проти 
Мальти» (Stephens v. Malta (№ 2)), заява № 33740/06, пункт 52, рішен-
ня від 21 квітня 2009 року).

90. Ця справа піднімає питання наявності первісного автома-
тичного перегляду рішення про затримання заявника чи тримання 
його під вартою. За підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Конвенції Суд 
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встановив, що заявник тримався під вартою як підозрюваний протя-
гом більш як 6 днів, не поставши негайно перед суддею.

91. Беручи до уваги відповідну практику Суду (див. рішення 
справі «Броган та інші проти Сполученого Королівства» (Brogan and 
Others v. The United Kingdom), від 29 листопада 1988 року, пункт 62, 
Series A no. 145-B, і рішення у справі «Салов проти України» (Salov v. 
Ukraine), заява № 65518/01, пункти 59–60, ECHR 2005-VIII (витяги)), 
Суд вважає, що тримання заявника під вартою без належного рішен-
ня суду не підпадає під дію чітких часових обмежень пункту 3 статті 
5 Конвенції. Отже, Суд доходить висновку, що у цій справі мало міс-
це порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

ІІI. 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 пе-
редбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, на-
дає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A. Шкода

93. Заявник вимагав 30 000 євро відшкодування моральної шкоди.
94. Уряд вважав ці вимоги необґрунтованими.
95. Суд, здійснюючи свою оцінку на засадах справедливості, як 

того вимагає стаття 41 Конвенції, присуджує заявнику 10 000 євро 
відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові та інШі витрати

96. Заявник не подав окремих вимог щодо відшкодування судо-
вих витрат. Відповідно Суд вирішує не присуджувати йому жодних 
виплат.

C. пеня

97. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку 
плюс три відсоткових пункти.
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на цих підставах суд одностайно

1. Приєднує розгляд заперечень Уряду щодо невичерпання на-
ціональних засобів юридичного захисту до розгляду скарги по суті 
та відхиляє їх після розгляду по суті.

2. Оголошує заяву прийнятною.
3. Постановляє, що мало місце порушення матеріального аспек-

ту статті 3 Конвенції.
4. Постановляє, що мало місце порушення процесуального ас-

пекту статті 3 Конвенції.
5. Постановляє, що мало місце порушення підпункту «c» пунк-

ту 1 статті 5 Конвенції.
6. Постановляє, що мало місце порушення пункту 3 статті 5 Кон-

венції.
7. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач має виплатити заявнику 10 000 (десять 
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди разом з будь-
яким податком, що може бути нарахований; ця сума має бу-
ти конвертована в національну валюту держави-відповідача 
за курсом на день здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточно-
го розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий від-
соток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки 
Європейського центрального банку, яка діятиме в період не-
сплати, плюс три відсоткові пункти.

8. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 24 червня 
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова

Відповідно до пункту 2 статті 45 Конвенції та пункту 2 прави-
ла 74 Регламенту Суду до цього рішення додається окрема думка 
судді Калайджиєвої.

П. Л., К. В.
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ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ КАЛАЙДЖИЄВОЇ

Я погоджуюся з висновками більшості суддів щодо того, що обста-
вини цієї справи свідчать про порушення прав заявника, гарантованих 
статтями 3 і 5 Конвенції. Висновки більшості суддів щодо тяжкості по-
ганого поводження, якого зазнав заявник, ґрунтувались на доказах, на-
даних Суду, та принципі доведення «поза розумним сумнівом», якого 
заявник не дотримався — він не надав жодних доказів того, що він за-
знав стверджуваних актів катування, а зумів довести лише тверджен-
ня щодо поганого поводження, що підтверджувалися слідами ушкод-
жень, які залишилися на його тілі. Заявник не міг отримати копії пев-
них процесуальних документів і Уряд держави-відповідача не надав їх.

У цій справі Уряд заперечував те, що скарги заявника про кату-
вання та погане поводження, яких він зазнав, були предметом розгля-
ду національних органів, який тривав 7 років. Уряд також стверджу-
вав, що передчасні висновки Суду щодо цих скарг можуть вплинути 
на справедливість майбутнього розгляду справи щодо двох праців-
ників міліції, які обіймали вищі посади. За відсутності таких обвину-
вачень щодо будь-кого з працівників міліції, імовірно причетних до 
стверджуваного поганого поводження, я б не вбачала такої загрози.

Однак залишається питання, чи не виникне така ситуація, коли, 
враховуючи явну неефективність проведеного на національному рівні 
розслідування скарг заявника, яке може вважатися таким, що взагалі 
не було проведене, та беручи до уваги відсутність доказів внаслідок 
такої відмови, Суд буде вимушений утриматися від розгляду таких 
серйозних скарг або навіть повинен буде виправдати стверджувані 
акти катування як результат непроведення національними органами 
розслідування щодо них.

Шокуючим є той факт, що, незважаючи на чіткі висновки органів 
прокуратури про те, що слідством було встановлено, що «М. наказав ін-
шим працівникам міліції застосувати до заявника наручники та підві-
сити його за допомогою металевого лому, розміщеного між двома стіль-
цями; одягнути йому протигаз і перекрити постачання повітря» і що 
«катування тривало з 13 години 21 травня до 9:50 22 травня 2003 ро-
ку» (див. пункт 32), ані самому М. у зв’язку з відданням цього наказу, 
ані іншим працівникам міліції, які згідно з обвинувальним висновком 
виконували цей наказ, не було пред’явлено обвинувачення у вчиненні 
катування — злочину, передбаченого статтею 27 Кримінального кодек-
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су. Національні суди, які розглядали цей обвинувальний висновок, не 
мали повноважень давати вказівки органам прокуратури пред’явити 
обвинувачення чи порушити кримінальну справу щодо тих працівни-
ків міліції, які виконували наказ про катування, та не могли вимагати 
перекваліфікації цих дій як «перевищення влади без ознак катуван-
ня». Через 7 років після подій це більше не було можливим. Через рік, 
у червні 2004 року, заявник зазначив, що він може впізнати працівників 
міліції, причетних до подій, але відповідні слідчі дії не були проведені 
(див. пункт 22), і, згідно з обвинувальним висновком, «інші працівники 
міліції не були притягнуті до кримінальної відповідальності, оскіль-
ки мати заявника стверджувала, що, враховуючи проміжок часу, який 
сплив, заявник не зможе впізнати інших працівників міліції, окрім А. 
і М. (див. пункт 33). Спроба самогубства через 7 днів тримання під вар-
тою та допит, проведений у приміщенні міліції, пояснювалися наявні-
стю у заявника діагнозу «гострий депресивний розлад» без встановлен-
ня того, чи страждав заявник на такий розлад до затримання, чи того, 
що він був пов’язаний з поганим поводженням, якого він зазнав. За цих 
обставин я залишаюсь непереконаною щодо того, що розслідування 
на національному рівні мало на меті «встановити та покарати винних 
осіб» (див. рішення у справі «Асенов та інші проти Болгарії» від 28 жовт-
ня 1998 року, Reports 1998-VIII, з подальшими посиланнями на рішення 
у справах «МакКан та інші проти Сполученого Королівства» (McCann and 
Others v. the United Kingdom), від 27 вересня 1995 року, Series A no. 324, p. 49, 
пункт 161, та «Кая проти Туреччини» (Kaya v. Turkey) від 19 лютого 1998 року).

Відсутність будь-якого правдоподібного виправдання причин 
вчасного незібрання важливих доказів, коли це було можливо, має 
бути, на мій погляд, розглянута з особливою увагою. Фактично, се-
мирічний строк провадження продемонстрував якщо не навмис-
ні відмови та непроведення вчасного та належного розслідування 
і невиконання вказівок національних судів щодо вжиття необхідних 
заходів з метою розслідування стверджуваних актів катування, то 
можливість хоча б для деяких представників держави уникнути по-
карання в результаті спливу часу.

За таких обставин жертва стверджуваного катування буде і надалі 
принижуватися тим фактом, що відкрита відмова проводити розслі-
дування стала причиною нерозгляду Судом справи та обмеження йо-
го ролі вивченням документів, що може бути визначена як «змова на 
вчинення незаконних дій або толерантне ставлення до них».



Білий проти України

1�9

 

C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «БІЛиЙ проти України»

(Заява № 14475/03)

Рішення

Страсбург 
21 жовтня 2010 року

ОСТАТОЧНЕ 
21 січня 2011 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.

У справі «Білий проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи пала-
тою, 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 28 вересня 2010 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за заявою (№ 14475/03), яку 29 серпня 2001 ро-
ку подав до Суду проти України громадянин України Валентин Ва-
лентинович Білий (далі — заявник) на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція).

2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноваже-
ний — п. Ю. Зайцев з Міністерства юстиції України.

3. 22 травня 2007 року Суд визнав заяву частково неприйнятною 
і вирішив комунікувати Уряду скарги заявника на жорстоке повод-
ження з ним з боку працівників міліції та відсутність у цьому зв’язку 
ефективного засобу юридичного захисту (статті 3 і 13 Конвенції), 
умови тримання в Миколаївському слідчому ізоляторі (далі — СІЗО) 
(стаття 3 Конвенції), стверджувану незаконність тримання його під 
вартою з 25 червня до 26 грудня 2000 року та з 22 червня до 28 грудня 
2001 року (підпункт «с» пункту 1 статті 5 Конвенції), строк тримання 
його під вартою (пункт 3 статті 5 Конвенції) та тривалість розгля-
ду порушеної щодо нього кримінальної справи, які не відповідали 
вимозі розумності (пункт 1 статті 6 Конвенції). Суд також вирішив 
розглядати питання щодо суті та прийнятності заяви одночасно 
(стаття 29 Конвенції).

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1977 році.
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а. жорстоке поводження із заявником 

і кримінальне провадження Щодо нього

5. Заявник є колишнім працівником міліції, який звільнив-
ся з органів внутрішніх справ у травні 2000 року. Оскільки він під-
тримував добрі стосунки з колишніми колегами, 21 червня він взяв 
участь у вечірці у відділі міліції. Через кілька годин після цього, зно-
ву проходячи повз відділ міліції, він побачив С., який заступив у ніч-
ну зміну, і запропонував йому випити на двох пляшку коньяку. С. по-
годився. Невдовзі після цього заявник і С. почали відпрацьовувати 
прийоми обеззброювання з пістолетом, який був табельною зброєю 
С. Саме тоді з пістолета було випадково здійснено смертельний пост-
ріл. Заявник вважав, що пістолет був незаряджений, однак С. залишив 
у ньому один патрон. Згідно з висновком судово-медичного експер-
та, який робив розтин тіла, на момент смерті С. був у стані сильного 
алкогольного сп’яніння (вміст алкоголю в крові становив 4,59 промі-
ле). Передбачаючи, що його звинуватять у вбивстві, заявник вирішив 
зімітувати напад на відділ міліції. Для цього він виламав двері в ка-
бінет начальника відділу міліції та забрав пістолет, гаманець і сум-
ку, які належали С. У сумці були, зокрема, офіційна печатка відділу 
міліції та службове посвідчення загиблого. Заявник сховав пістолет 
у заміському будинку свого батька та знищив печатку і посвідчення.

6. Вранці наступного дня заявника затримали. Після доставлен-
ня заявника до відділу міліції його побили, ймовірно щоб домогти-
ся від нього зізнання у вчиненні вбивства С. У якийсь момент один 
із працівників міліції так сильно вдарив заявника, що той головою 
розбив віконне скло.

7. Захисник, якого органи слідства запросили для надання заяв-
никові юридичної допомоги під час першого допиту, бачив, як заяв-
ника били, і повідомив його батька про його затримання та жорстоке 
поводження.

8. Зранку 23 червня 2000 року заявника доправили до Мико-
лаївського ізолятора тимчасового тримання (далі — ІТТ). Як свід-
чить лист Миколаївського міського управління УМВС України в Ми-
колаївській області від 26 січня 2001 року, через відсутність фель-
дшера при прийомі до ІТТ заявника оглядали чергові працівники. 
У листі повідомлялося, що працівники міліції не можуть підтверди-
ти, чи мав заявник якісь тілесні ушкодження на той час.
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9. Пізніше того самого дня, 23 червня 2000 року, на підставі 
направлення начальника відділу міліції заявника оглянув екс-
перт Миколаївського обласного бюро судово-медичних експертиз. 
Експерт виявив у заявника на лобі рану завдовжки 1 см зі свіжою 
кров’ю, садна (0,5 см у діаметрі) округлої форми на долоні та два 
синці (2 × 1,5 см і 0,7 × 0,5 см) на лівому передпліччі. За тверджен-
нями експерта, ці тілесні ушкодження було завдано 21–22 червня 
2000 року. Зокрема, травму голови було завдано не раніше ніж опів-
дні 22 червня 2000 року.

10. 25 червня 2000 року прокурор Ленінського району м. Мико-
лаєва виніс постанову про застосування до заявника запобіжного 
заходу у виді взяття під варту.

11. 26 червня 2000 року заявник, як стверджується, знову зазнав 
жорстокого поводження з боку працівників міліції, які били його 
і до болю стискали руки наручниками. У зв’язку зі скаргою заявни-
ка, слідчий прокуратури Ленінського району Миколаєва, в провад-
женні якого перебувала справа, виніс постанову про проведення до-
даткової судово-медичної експертизи. 28 червня 2000 року експерт 
Миколаївського обласного бюро судово-медичних експертиз склав 
висновок, у якому зазначалося, що заявник мав садно 1,5 × 1 см на 
скроні, два садна по 0,2 см завширшки на зап’ястках, садно 1,5 × 1 см 
біля правої пахви та рану 5 × 3,5 см на лівому стегні. За твердження-
ми експерта, ці ушкодження було завдано за два — два з половиною 
дні до експертизи, а деякі — не раніше ніж за два дні до неї.

12. 30 червня 2000 року прокурор і кілька працівників міліції 
в присутності заявника та двох понятих провели обшук у замісь-
кому будинку батька заявника, де було знайдено пістолет, з якого 
було вбито працівника міліції. Спочатку заявник стверджував, що 
викинув пістолет у річку, але після того, як група водолазів нічого 
не знайшла в річці, він повідомив, що заховав його в будинку батька. 
За твердженням заявника обшук проводився з численними проце-
суальними порушеннями. Зокрема, особи, які проводили обшук, не 
мали офіційного доручення займатися його справою, обшук прово-
дився за відсутності батька заявника, який, як стверджувалося, був 
власником цього будинку, а виявлення пістолета на задньому дворі 
будинку відбулося за відсутності як заявника, так і понятих.

13. 1 липня 2000 року захиснику, якого сім’я заявника запроси-
ла для представництва його інтересів у справі, вперше було надано 
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дозвіл на побачення із заявником. Захисник повідомив батька заяв-
ника про те, що він бачив на обличчі та тілі заявника сліди жорсто-
кого поводження.

14. 4 липня 2000 року заявника перевели з ІТТ до СІЗО.
15. 5 липня 2000 року заявникові було пред’явлено обвинува-

чення у вбивстві, незаконному зберіганні та крадіжці вогнепальної 
зброї, крадіжці документів і офіційної печатки. Версія обвинувачен-
ня полягала в тому, що 21 червня 2000 року з метою заволодіння піс-
толетом для злочинних цілей заявник, колишній працівник міліції, 
прийшов у відділ міліції до свого знайомого, працівника міліції С. 
У відділі міліції, після вживання алкогольних напоїв, заявник ні-
бито здійснив напад на С., заволодів його табельною зброєю і вбив 
його, щоб приховати злочин. Потім, згідно з версією обвинувачення, 
заявник викрав документи й особисті речі потерпілого, деякі з яких 
він знищив перед затриманням.

16. Заявник не визнав себе винним у вчиненні вбивства. Він 
стверджував — і в цьому полягала основна лінія його захисту про-
тягом усього провадження у справі, — що 21 червня 2000 року фа-
тальний постріл було здійснено випадково та що, передбачаючи 
звинувачення у вбивстві, він вирішив зімітувати напад на відділ 
міліції.

17. 27 липня і 2 серпня 2000 року слідчим було проведено від-
творення обстановки і обставин та подій. Під час цього заходу за-
явник у присутності свого захисника намагався відтворити перебіг 
подій, які, за його словами, відбулися у відділі міліції вночі 21 черв-
ня 2000 року. Проведення зазначеної слідчої дії фіксувалося за допо-
могою відеозйомки.

18. 8 серпня 2000 року заявника оглянув лікар СІЗО, що діагносту-
вав наявність у нього постконтузійних симптомів (один з яких — 
сильний головний біль) внаслідок черепно-мозкової травми.

19. Строк тримання заявника під вартою неодноразово подов-
жувався — 15 серпня, 20 вересня і 25 жовтня 2000 року.

20. 16 жовтня 2000 року Ленінський районний суд м. Миколає-
ва залишив без задоволення клопотання заявника про звільнення 
з-під варти.

21. 6 листопада 2000 року слідчий оголосив про закінчення до-
судового слідства. Починаючи від зазначеної дати і до 15 грудня 
2000 року заявник ознайомлювався з матеріалами справи.
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22. 26 грудня 2000 року прокурор направив обвинувальний ви-
сновок разом з матеріалами справи на розгляд до Миколаївського 
обласного суду.

23. 11 січня 2001 року суддею Миколаївського обласного суду 
було проведено розпорядче засідання, за результатами якого було 
постановлено продовжити строк тримання заявника під вартою на 
час судового розгляду справи.

24. У своєму вироку від 1 березня 2001 року Миколаївський 
обласний суд визнав, що обвинувачення у вбивстві, яке висунула 
прокуратура, ґрунтувалося на припущеннях і, отже, не могло бути 
підставою для визнання заявника винним. Дослідивши показання 
заявника та наявні докази, суд визнав заявника винним у вчиненні 
вбивства з необережності, крадіжки особистих речей С., незакон-
ному зберіганні вогнепальної зброї, викраденні вогнепальної зброї 
та викраденні офіційної печатки й особистих документів. Заявни-
ку було призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення 
волі, строк якого починався з 22 червня 2000 року. Миколаївський 
обласний суд також постановив залишити заявника під вартою до 
набрання вироком законної сили.

25. Крім того, суд встановив, що скарги заявника про жорстоке 
поводження були перевірені прокуратурою та визнані необґрунто-
ваними. Зокрема, 14 лютого 2001 року заступник прокурора Ми-
колаївської області відмовив у порушенні кримінальної справи за 
скаргами заявника.

26. Заявник і прокуратура оскаржили цей вирок у касаційному 
порядку. 17 травня 2001 року Верховний Суд України встановив, що 
Миколаївський обласний суд не дослідив суперечливі докази як на 
користь заявника, так і проти нього. Верховний Суд також зазначив, 
що висунуті прокуратурою обвинувачення ґрунтуються на доказах, 
зібраних на початкових етапах розслідування, коли заявник був 
позбавлений права на захист і зазнав жорстокого поводження з боку 
працівників міліції. Зокрема, суд зазначив, що заявника було підда-
но психологічному тиску та фізичному насильству «такому, що скло 
заґратованого вікна розбили». Суд призначив заявнику покарання 
у вигляді позбавлення волі строком на півтора року за крадіжку 
офіційної печатки та особистих документів (частини 1 і 3 статті 193 
Кримінального кодексу України 1961 року) і повернув решту справи 
на додаткове розслідування.
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27. 9 липня 2001 року матеріали справи заявника надійшли 
з Верховного Суду до прокуратури Миколаївської області.

28. 8 серпня 2001 року додаткове розслідування було завершено 
та заявникові було надано можливість ознайомитися з матеріалами 
справи.

29. 12 вересня 2001 року Верховний Суд, розглянувши подану 
заявником скаргу, переглянув винесений щодо нього вирок і визнав, 
що він допустив помилку в застосуванні норм кримінального права. 
Зокрема, стаття 42 Кримінального кодексу 1961 року передбачала, 
що в разі, якщо особу визнано винною у вчиненні кількох злочинів, 
остаточне покарання за сукупністю злочинів визначається у межах, 
встановлених статтею закону, яка передбачає більш суворе покаран-
ня. Оскільки максимальний строк позбавлення волі, який передба-
чали обидва пункти (1 і 3) статті 193 Кримінального кодексу 1961 ро-
ку, становив один рік, призначений заявникові строк покарання не 
міг перевищувати один рік. Верховний Суд ухвалив вважати заяв-
ника засудженим до позбавлення волі на загальний строк в один рік 
за крадіжку офіційної печатки та особистих документів. Хоча при-
значений заявникові строк закінчився 22 червня 2001 року, питання 
про тримання його під вартою цією ухвалою не вирішувалося.

30. Листом від 25 жовтня 2001 року, направленим заявникові 
у відповідь на його скаргу, прокуратура Миколаївської області пові-
домила, що триваюче тримання його під вартою здійснюється на 
підставі рішення суду (якого саме, не зазначено) про продовжен-
ня строку тримання його під вартою протягом додаткового роз-
слідування.

31. 31 жовтня 2001 року Голова апеляційного суду звернувся до 
начальника СІЗО з проханням вказати юридичні підстави для три-
мання заявника під вартою. Голова суду повідомив, що згідно з ух-
валою Верховного Суду від 12 вересня 2001 року призначений заяв-
никові строк покарання мав закінчитися 22 червня 2001 року, та що 
тримання його під вартою після зазначеної дати не має юридичних 
підстав. Результати цього запиту невідомі.

32. 2 листопада 2001 року прокуратура Миколаївської області 
у відповідь на подану заявником скаргу знову надіслала йому листа, 
в якому повідомила:

«Білий В. В. утримується в слідчому ізоляторі з тих підстав, що ч. 6 
статті 156 Кримінально-процесуального кодексу України при повер-
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ненні судом справи на додаткове розслідування встановлено 2-мі-
сячний строк тримання обвинуваченого під вартою».

33. 30 листопада 2001 року прокурор Миколаївської області 
пред’явив заявникові обвинувачення у вбивстві, крадіжці, а також 
крадіжці та незаконному зберіганні вогнепальної зброї та направив 
справу на розгляд до апеляційного суду.

34. 28 грудня 2001 року суддею апеляційного суду Миколаївсь-
кої області було проведено попередній розгляд справи. Суддя вирі-
шив, що справа готова до розгляду по суті, а заявника слід залишити 
під вартою.

35. 1 березня 2002 року за результатами змагального судового 
процесу апеляційний суд визнав заявника винним за пред’явленими 
йому обвинуваченнями та призначив йому покарання у виді чотир-
надцяти років позбавлення волі. Обвинувальний вирок у справі 
заявника ґрунтувався на показаннях великої кількості свідків і на 
висновках експертиз, включно з висновком медичної та балістичної 
експертизи, згідно з якою вогнестрільне поранення, яке отримав С., 
не могло бути спричинене за обставин, описаних заявником, і що, 
найімовірніше, у момент фатального пострілу потерпілий сидів. Суд 
також посилався на відеозапис відтворення обстановки та обставин 
події, яке проводилося 27 липня та 2 серпня 2000 року та під час яко-
го заявник безуспішно намагався продемонструвати прийом обез-
зброювання, який він нібито відпрацьовував разом з потерпілим, 
коли було зроблено зазначений постріл. Апеляційний суд також 
посилався на результати обшуку будинку батька заявника. Будь-
які показання, які заявник міг давати у відділі міліції 22–25 червня 
2000 року, у вироку не згадувалися.

36. Заявник оскаржив вирок у касаційному порядку. 4 липня 
2002 року Верховний Суд України провів слухання у справі в при-
сутності представника заявника. Касаційну скаргу заявника було 
залишено без задоволення.

37. 15 жовтня 2002 року начальник СІЗО повідомив захисника 
заявника про те, що заявник хворіє на туберкульоз.

38. 25 червня 2004 року Верховний Суд України скасував попе-
редні рішення і повернув справу на новий розгляд. Копії цієї ухвали 
не було надано для ознайомлення.
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39. 10 грудня 2004 року апеляційний суд Миколаївської області 
призначив заявнику покарання у виді позбавлення волі строком на 
десять років.

40. 14 квітня 2005 року Верховний Суд України скасував це рі-
шення і повернув справу на додаткове розслідування.

41. 23 листопада 2005 року апеляційний суд Миколаївської об-
ласті призначив заявнику покарання у виді позбавлення волі стро-
ком на п’ять років, визнавши його винним у вчиненні вбивства через 
необережність, крадіжки та незаконного зберігання вогнепальної 
зброї. Оскільки заявник уже відбув своє покарання, суд постановив 
про його звільнення, і заявника було звільнено.

42. 6 лютого 2006 року Верховний Суд України скасував це рі-
шення та повернув справу на новий розгляд.

43. 11 липня 2006 року справа була повернута судом на додатко-
ве розслідування.

44. 5 листопада 2006 року Верховний Суд України скасував це 
рішення та повернув справу на новий розгляд до суду.

45. 19 червня 2007 року апеляційний суд Херсонської області 
призначив заявнику покарання у виді позбавлення волі строком на 
п’ять років за вчинення вбивства з необережності, крадіжку та неза-
конне зберігання вогнепальної зброї. Суд також зазначив, що скар-
ги заявника про жорстоке поводження були перевірені прокурором, 
який визнав їх недостовірними.

46. 2 жовтня 2007 року Верховний Суд України змінив вирок від 
19 червня 2007 року і, визнавши заявника винним у крадіжці вогне-
пальної зброї, призначив йому покарання у виді позбавлення волі 
строком на чотири з половиною роки та визнав його таким, що вже 
відбув покарання. Суд звільнив заявника від відповідальності за ре-
шту злочинів у зв’язку із закінченням строків давності.

в. провадження за скаргами заявника 

про стверджУване жорстоке поводження

1. кримінальні розслідування

47. 31 серпня 2000 року клопотання заявника про порушення 
кримінальної справи у зв’язку з жорстоким поводженням були від-
хилені.
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48. 18 жовтня 2000 року заступник прокурора Миколаївської об-
ласті, допитавши заявника та відповідних працівників міліції, зно-
ву відмовив у порушенні кримінальної справи.

49. 31 січня 2001 року Миколаївський обласний суд скасував 
постанову від 18 жовтня 2000 року, визнавши, що слідчі органи не 
допитали прокурора та призначеного заявнику захисника, які, як 
стверджувалося, бачили, як заявника били, а також не з’ясували, за 
яких обставин заявник зазнав тілесних ушкоджень.

50. 14 лютого 2001 року заступник прокурора області, допитав-
ши призначеного заявнику захисника, знову відмовив у порушенні 
кримінальної справи за скаргами про жорстоке поводження. Копії 
цієї постанови не було надано для ознайомлення.

51. 4 травня 2001 року, розглянувши апеляцію заявника, Мико-
лаївський обласний суд переглянув цю постанову і залишив її без 
змін. Суд встановив, що довід заявника про те, що факт жорстокого 
з ним поводження підтверджується двома медичними висновками, 
є «безпідставним, оскільки суперечить дійсним обставинам». Суд 
зазначив, що працівників міліції, прокурорів та захисників заявни-
ка було допитано та що походження його тілесних ушкоджень було 
встановлено. Суд не навів жодних додаткових підстав в обґрунту-
вання своїх висновків.

2. адміністративне провадження

52. 8 вересня 2000 року захисник заявника звернувся до началь-
ника Миколаївського міського управління УМВС України в Мико-
лаївській області аби дізнатись, чи мав заявник якісь тілесні уш-
кодження на час прибуття до ІТТ. Листом від 19 вересня 2000 року 
заступник начальника Миколаївського міського управління УМВС 
України в Миколаївській області повідомив захисника, що за час 
тримання заявника в ІТТ у нього не було зафіксовано жодних тілес-
них ушкоджень.

53. 15 листопада 2000 року заявник та його батько оскаржи-
ли цей лист в адміністративному порядку, передбаченому главою 
31-А Цивільного процесуального кодексу України. Вони зазначили, 
що лист містить неточну та таку, що не відповідає дійсності, інфор-
мацію.

54. 19 грудня 2000 року Центральний районний суд м. Миколає-
ва (далі — районний суд) задовольнив позов заявника та зобов’язав 
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відповідача надіслати нового листа. Зокрема, суд посилався на ви-
сновки судових експертів про те, що на час перебування в ІТТ заяв-
ник мав тілесні ушкодження (див. пункт 11). Інформації про резуль-
тат цього провадження немає.

с. провадження за скаргою заявника 

про незаконне тримання під вартою

55. У невизначену дату у жовтні 2001 року заявник звернувся 
з адміністративною скаргою щодо нібито незаконної бездіяльності 
начальника СІЗО. Заявник стверджував, що тримання його під вар-
тою після 22 червня 2001 року було незаконним, і що начальник СІЗО 
повинен був звільнити його.

56. 17 жовтня 2001 року районний суд залишив цю скаргу без ру-
ху, пославшись на те, що заявник не вказав, який закон було пору-
шено та за якою процедурою вона мала розглядатися: як адміністра-
тивний позов чи як скарга про порушення його конституційних прав. 
Районний суд також зазначив, що стаття 415 Кримінально-процесу-
ального кодексу покладає на відповідну прокуратуру завдання на-
гляду за діяльністю таких пенітенціарних установ, як СІЗО. Заявни-
кові надали дев’ять днів для виправлення цих недоліків.

57. 29 жовтня 2001 року районний суд встановив, що заявник не 
виправив процесуальні недоліки, на які було вказано в ухвалі від 
17 жовтня 2001 року, та ухвалив вважати скаргу неподаною.

58. 1 листопада 2001 року заявник знову подав свою адміністра-
тивну скаргу. 25 квітня 2002 року, розглянувши скаргу по суті, 
районний суд залишив її без задоволення. Суд зазначив, зокрема, 
що заявник відбув своє покарання 22 червня 2001 року та що Верхов-
ний Суд, повертаючи справу на додаткове розслідування, одночас-
но постановив тримати його під вартою протягом двох місяців. Цей 
строк почав спливати 9 липня 2001 року, коли матеріали справи за-
явника надійшли з Верховного Суду до прокуратури Миколаївської 
області. Оскільки при обчисленні загального строку тримання під 
вартою час, протягом якого заявник ознайомлювався з матеріалами 
справи (з 8 серпня до 29 листопада 2001 року), не враховувався, строк 
тримання його під вартою, який Верховний Суд подовжив на два мі-
сяці, закінчувався 2 січня 2002 року. Однак 28 грудня 2001 року цей 
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строк було перервано рішенням судді про продовження тримання 
заявника під вартою на час розгляду справи в суді.

59. Заявник оскаржив це рішення. 16 жовтня 2002 року апеля-
ційний суд залишив його без змін. Касаційна скарга заявника пере-
бувала на розгляді у Вищому адміністративному суді, але сторонами 
не було надано жодної додаткової інформації з цього приводу.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

кримінально-процесУальний кодекс

60. Положення Кодексу, які стосуються застосування запобіж-
ного заходу у виді взяття під варту, викладено в рішеннях у спра-
вах «Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява 
№ 54825/00, п. 54, ECHR 2005-II (витяги), та «Соловей і Зозуля проти 
України» ((Solovey and Zozulya v. Ukraine), заяви №№ 40774/02 і 4048/03, 
п. 43, від 27 листопада 2008 року).

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАтЕЙ 3 І 13 КОНВЕНЦІЇ

61. Заявник скаржився, що під час тримання його під вартою 
у відділі міліції та ІТТ він зазнав жорстокого поводження та що дер-
жавні органи не провели ретельного й ефективного розслідування за 
його скаргами. Він також скаржився на незадовільні санітарні умови 
тримання в СІЗО. Заявник посилався на статті 3 і 13 Конвенції, які 
передбачають таке:

Стаття 3

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

Стаття 13

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

62. Сторони не подали жодних зауважень щодо прийнятності 
та суті цих скарг.

а. стверджУване жорстоке поводження 

з БокУ працівників міліції 

та неадекватність розслідУвання

1. прийнятність

63. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у ро-
зумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не 
є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути 
визнані прийнятними.

2. суть

а) Стверджуване жорстоке поводження

64. Суд нагадує викладені в його практиці загальні принципи 
щодо жорстокого поводження за статтею 3 Конвенції (див., напри-
клад, рішення у справі «Кобець проти України» (Kobetsv. Ukraine), за-
ява № 16437/04, пп. 40–43, від 14 лютого 2008 року, з подальшими 
посиланнями).

65. Суд також нагадує, що «коли особа затримується міліцією 
здоровою, але при звільненні з-під варти виявляється, що в неї 
є тілесні ушкодження, на державу покладається обов’язок надати 
правдоподібне пояснення причин виникнення цих ушкоджень та, 
якщо цього зроблено не буде, це свідчитиме про наявність питання 
за статтею 3 Конвенції» (див. рішення у справах «Рібіч проти Авст-
рії» (Ribitsch v. Austria) від 4 грудня 1995 року, Series A, № 336, п. 34, 
«Аксой проти Туреччини» (Aksoy v. Turkey)від 18 грудня 1996 року, 
Reports 1996-VI, п. 61, та «Бекосі Кутропулос проти Греції» (Bekos and 
Koutropoulos v. Greece), заява № 15250/02, п. 47, ECHR 2005).

66. У справі, що розглядається, судовий експерт двічі встанов-
лював наявність у заявника тілесних ушкоджень, завданих йому 
тоді, коли він тримався під вартою в міліції. Надалі це також було 
підтверджено районним судом (див. пункт 54) та Верховним Судом 
в його ухвалі від 17 травня 2001 року, який встановив, що одного 
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разу заявникові завдали настільки сильного удару, що той вдарився 
об вікно та розбив скло.

67. За відсутності зауважень Уряду наявні в справі матеріали 
не містять жодного іншого пояснення щодо можливого походжен-
ня тілесних ушкоджень заявника, окрім жорстокого з ним повод-
ження з боку працівників міліції. Хоча в постанові суду від 4 травня 
2001 року зазначалося, що подана заявником версія подій «супере-
чить дійсним обставинам», жодного подальшого роз’яснення наве-
дено не було.

68. За таких обставин Суд вважає, що в цій справі мало місце по-
рушення матеріального аспекту статті 3 Конвенції (див. рішення від 
5 квітня 2005 року у справі «Афанасьєв проти України» (Afanasyev v. 
Ukraine), заява № 38722/02, пп. 61–66).

b) Стверджувань непроведення ефективного розслідування

69. Суд також зазначає, що коли особа висуває небезпідставну 
скаргу про жорстоке з нею поводження, яке було таким, що порушує 
статтю 3 Конвенції, це положення вимагає проведення ефективного 
офіційного розслідування, спроможного забезпечити встановлен-
ня та покарання винних осіб (див., серед багатьох інших джерел, 
рішення у справі «Менешева проти Росії» (Menesheva v. Russia), заява 
№ 59261/00, пп. 64 і 71–73, ECHR 2006).

70. Звертаючись до викладених вище висновків щодо матеріаль-
ного аспекту статті 3 Конвенції, Суд зазначає, що твердження заяв-
ника є добре обґрунтованими. Проте, скарги заявника про порушен-
ня щодо працівників міліції кримінальної справи неодноразово від-
хилялися, доки своєю остаточною постановою від 4 травня 2001 року 
національний суд не залишив без змін останню постанову про від-
мову в порушенні кримінальної справи за скаргами заявника, зазна-
чивши, що його версія подій «суперечить дійсним обставинам», та не 
навівши при цьому подальших роз’яснень. Враховуючи те, що скарги 
заявника були обґрунтованими, з наявних матеріалів не вбачається, 
чи здійснювався коли-небудь їх належний розгляд. Зокрема, незро-
зуміло, які слідчі дії було проведено та на підставі яких висновків 
стверджувані заявником факти було спростовано.

71. Отже, у цій справі мало місце порушення процесуального 
аспекту статті 3 Конвенції.
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72. Суд також вважає, що за таких обставин жодного окремого 
питання за статтею 13 Конвенції не постає (див. рішення у справі 
«Тімур проти Туреччини» (Timur v. Turkey), заява № 29100/03, пп. 35–
40, від 26 червня 2007 року).

в. Умови тримання під вартою

73. Заявник скаржився, що він заразився туберкульозом через 
незадовільні санітарні умови в СІЗО.

74. Суд зазначає, що окрім листа від 15 жовтня 2002 року, яким 
захисника заявника було повідомлено про наявність у заявника ту-
беркульозу, більше немає інформації про умови тримання заявника 
під вартою або обставини, за яких він заразився туберкульозом.

75. Відповідно ця частина заяви є явно необґрунтованою та має 
бути відхилена відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції.

ІI. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтІВ 1 І 3 
СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

76. Заявник скаржився, що тримання його під вартою було над-
мірно тривалим. Крім того, тримання його під вартою у певні пе-
ріоди, а саме — з 25 червня до 26 грудня 2000 року та з 22 червня до 
28 грудня 2001 року,— було незаконним, оскільки не було належним 
чином санкціоноване.

77. Він посилався на пункти 1 і 3 статті 5 Конвенції, які передба-
чають 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...

3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями 
підпункту «c» пункту 1 цієї статті, ... [і йому має бути забезпечено] 
розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення 
під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гаран-
тіями з’явитися на судове засідання».

78. Сторони не подали жодних зауважень щодо прийнятності 
та суті цих скарг.
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а. прийнятність

79. Суд вважає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у ро-
зумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не 
є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути 
визнані прийнятними.

в. сУть

1. пункт 1 статті 5 конвенції

80. Суд повторює, що слово «законний» та словосполучення 
«відповідно до процедури, встановленої законом» у пункті 1 статті 
5 Конвенції за своєю суттю відсилають до національного законо-
давства та встановлюють зобов’язання забезпечувати дотримання 
матеріально-правових і процесуальних норм законодавства. Хоча 
саме національні органи, передовсім суди, повинні тлумачити і за-
стосовувати національний закон, Суд може та повинен перевірити, 
чи було дотримано національний закон для цілей цього положення 
Конвенції (див., зокрема, рішення у справі «Асанідзе проти Грузії» 
(Assanidze v. Georgia) [ВП], № 71503/01, п. 171, ECHR 2004-II).

81. Хоча «законність» тримання під вартою за національним за-
коном є важливою, вона не завжди є вирішальним чинником. Окрім 
того Суд має переконатися, що тримання під вартою протягом пе-
ріоду, який розглядається, відповідало меті пункту 1 статті 5 Кон-
венції, яка полягає в недопущенні свавільного позбавлення свободи. 
Суд також має з’ясувати, чи відповідає Конвенції сам національний 
закон і, зокрема, чи відповідають їй загальні принципи, які сформу-
льовані в ньому чи випливають з нього (див. рішення від 24 жовтня 
1979 року у справі «Вінтерверп проти Нідерландів» (Winterwerp v. the 
Netherlands), Series А, № 33, сс. 19–20, п. 45).

а) Законність тримання заявника під вартою з 25 червня 
до 26 грудня 2000 року

82. Суд зазначає, що первісно тримання заявника під вартою 
здійснювалося на підставі постанови прокурора від 25 червня 2000 
року. Така процедура тримання під вартою обумовлювалась засте-
реженням, яке Україна зробила до підпункту «с» пункту 1 статті 5 
Конвенції згідно зі статтею 57 Конвенції з метою залишити незмін-
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ною до 29 червня 2001 року процедуру затримання і взяття під вар-
ту, яка була чинною на той час. Суд посилається на свої висновки 
в рішенні у справі «Невмержицький проти України», згідно з якими за 
умовами зазначеного застереження Україна не мала конвенційного 
обов’язку гарантувати, що первісний дозвіл на затримання та три-
мання під вартою таких осіб, як заявник, надавався суддею. Проте, 
у тій же справі Суд також встановив, що зазначене вище застережен-
ня не поширюється на питання продовження тримання під вартою 
(див. згадане вище рішення у справі «Невмержицький проти України» 
(Nevmerzhitsky v. Ukraine), пункти 112–114, ECHR 2005-II).

83. Суд зазначає, що йому не було надано копій рішень, якими 
санкціонувалося тримання заявника під вартою протягом зазначе-
ного вище строку, але, як свідчать наявні матеріали, протягом три-
мання заявника під вартою з 15 серпня до 26 грудня 2000 року строк 
застосування цього запобіжного заходу тричі подовжувався проку-
рорами, які у відповідний час мали такі повноваження.

84. Суд нагадує висновок, якого він дійшов у справах «Невмержи-
цький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine) і «Єлоєв проти України» 
(Yeloyev v. Ukraine), а саме — що рішення про подовження строку три-
мання під вартою приймали прокурори, які були стороною в про-
вадженні та які в принципі не можуть вважатися «незалежними 
посадовими особами, яким закон надає право здійснювати судову 
владу», а тому ці рішення не були законними у розумінні підпункту 
«с» пункту 1 статті 5 Конвенції (див. згадане вище рішення у справі 
«Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), пп. 115–118, 
і рішення у справі «Єлоєв проти України» (Yeloyev v. Ukraine), заява 
№ 17283/02, пункти 45–47, від 6 листопада 2008 року).

85. Не вбачаючи підстав відхилятися від цього висновку у справі, 
що розглядається, Суд вважає, що тримання заявника під вар-
тою у період із 15 серпня до 26 грудня 2000 року не було законним 
у розумінні підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції.

b) Законність тримання заявника під вартою 
з 26 грудня 2000 року до 11 січня 2001 року

86. Щодо періоду з 26 грудня 2000 року до 11 січня 2001 року Суд 
зазначає, що, коли справу заявника було передано на розгляд до суду, 
рішення про тримання заявника під вартою не виносилося. У зв’язку 
з цим можна було б порушити питання за пунктом 1 статті 5 Конвен-
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ції (див. рішення у справі «Доронін проти України» (Doronin v. Ukraine), 
заява № 16505/02, пункт 58, від 19 лютого 2009 року), але заявник 
прямо не скаржився на незаконність тримання його під вартою про-
тягом зазначеного періоду, і Суд не розглядатиме це питання.

с) Законність тримання заявника під вартою 
з 22 червня до 28 грудня 2001 року

87. Суд зазначає, що 17 травня 2001 року Верховний Суд України 
залишив без змін вирок у частині призначення заявнику покаран-
ня у вигляді позбавлення волі строком на півтора року за крадіжку 
офіційної печатки та особистих документів і повернув решту справи 
на додаткове розслідування. Однак 12 вересня 2001 року Верховний 
Суд України привів своє рішення у відповідність із положеннями 
Кримінального кодексу України та зменшив строк призначеного за-
явникові покарання до одного року позбавлення волі. Строк триман-
ня заявника під вартою мав обчислюватися з дня його затримання, 
тобто з 22 червня 2000 року і, відповідно, закінчився він 22 червня 
2001 року. Тому після цієї дати тримання під вартою уже не підпада-
ло під дію підпункту «а» пункту 1 статті 5 Конвенції.

88. Хоча національні органи вважали, що строк подальшого по-
збавлення заявника свободи було продовжено до двох місяців ли-
ше з огляду на факт повернення справи на додаткове розслідування 
(див. пункт 58), немає жодних доказів постановлення будь-яких су-
дових рішень щодо тримання заявника під вартою після 22 червня 
2001 року.

89. Навіть припускаючи, що щодо певних проміжків часу у пе-
ріод з 22 червня до 28 грудня 2001 року національний закон не вима-
гав наявності окремого рішення (час, протягом якого обвинувачений 
ознайомлювався з матеріалами справи, та час передання матеріалів 
справи слідчими органами до суду та судом до слідчих органів), Суд 
зазначає, що він вже неодноразово визнавав таку практику несуміс-
ною з вимогами пункту 1 статті 5 Конвенції (див. згадане вище рі-
шення у справі «Єлоєв проти України», пп. 48–51, і рішення у справі 
«Доронін проти України» (Doronin v. Ukraine), заява № 16505/02, п. 58, 
від 19 лютого 2009 року).

90. Отже, Суд вважає, що у справі, яка розглядається, мало місце 
порушення пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку з триманням заяв-
ника під вартою з 22 червня до 28 грудня 2001 року.
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2. пункт 3 статті 5 конвенції

91. Суд повторює, що подальше існування обґрунтованої підоз-
ри у вчиненні затриманою особою злочину є sine qua non умовою за-
конності її продовжуваного тримання під вартою. Але зі спливом 
певного часу така підозра перестає сама по собі бути виправданням 
для позбавлення особи свободи. У таких випадках Суд має встано-
вити, чи інші підстави, надані судовими органами, досі виправдову-
ють позбавлення свободи. У випадку, коли такі підстави є «відповід-
ними» і «достатніми», Суд повинен також з’ясувати, чи виявили від-
повідні національні органи «особливу ретельність» при здійсненні 
провадження (див. рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. 
Italy) [ВП], заява № 26772/95, пп. 152–153, ECHR 2000-IV).

а) Період, який має бути взято до уваги

92. Суд зазначає, що тримання заявника під вартою розпочалося 
22 червня 2000 року та закінчилося 1 березня 2001 року його першим 
засудженням.

93. 17 травня 2001 року Верховний Суд України залишив части-
ну вироку у справі заявника без змін, а решту справи повернув на 
додаткове розслідування. Отже, з 17 травня 2001 року до 22 червня 
2001 року позбавлення заявника свободи підпадало під дію підпунк-
ту «а» пункту 1 статті 5 Конвенції. Хоча можна стверджувати, що 
протягом цього строку позбавлення заявника свободи підпадало 
під дію як підпункту «а», так і підпункту «с» пункту 1 статті 5 Кон-
венції (див. рішення від 19 березня 2009 року у справі «Полонський 
проти Росії» (Polonskiy v. Russia), заява № 30033/05, пп. 141–144), ос-
кільки слідство у більшій частині його кримінальної справи тривало 
і далі, а окремого рішення про тримання заявника під вартою на час 
розгляду справи у період із 17 травня до 22 червня 2001 року не існу-
вало. Національні органи також вважали заявника таким, що відбу-
ває покарання, а не тримається під вартою (див. пункти 31 і 58). Та-
ким чином, Суд вважає, що за обставин цієї справи — і заявник цього 
не оспорює — тримання його під вартою з 17 травня до 22 червня 
2001 року було правомірним лише з точки зору підпункту «а» пунк-
ту 1 статті 5 Конвенції.

94. Суд зазначає, що наступний період, який має бути взятий 
до уваги, складається з кількох проміжків, включаючи: період між 
закінченням строку покарання та другим засудженням (22 червня 
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2001 року — 1 березня 2002 року); період між скасуванням рішень 
у справі заявника в порядку виключного провадження та наступ-
ним його засудженням (25 червня 2004 року — 10 грудня 2004 року); 
і ще один період між поверненням справи на додаткове розсліду-
вання та наступним засудженням і звільненням заявника (14 квітня 
2005 року — 23 листопада 2005 року).

95. Таким чином, загальний строк, який має бути взято до ува-
ги, становить два роки та чотири місяці.

b) Розумність тривалості тримання заявника під вартою

96. Суд зазначає, що сторони не надали копій відповідних рі-
шень про продовження строків тримання заявника під вартою, 
у зв’язку з чим підстави для застосування такого запобіжного заходу 
залишаються незрозумілими. Але, враховуючи загальну тривалість 
тримання під вартою, яка не була короткою в абсолютному значен-
ні, а також те, що впродовж деяких періодів (наприклад, з 22 червня 
2001 року до 1 березня 2002 року) таких рішень прийнято не було, 
Суд вважає, що в цій справі мало місце порушення пункту 3 статті 5 
Конвенції.

ІII. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 
СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

97. Насамкінець, посилаючись на пункт 1 статті 6 Конвенції, 
заявник стверджував, що провадження в порушеній щодо нього 
кримінальній справі було надмірно тривалим. У відповідній частині 
цієї статті зазначено:

«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного 
строку ... судом, ..., який ... встановить обґрунтованість будь-якого 
висунутого проти нього кримінального обвинувачення...»

98. Сторони не подали жодних зауважень щодо прийнятності 
та суті цієї скарги.

а. прийнятність

99. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона 



Білий проти України

1�9

не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути 
визнана прийнятною.

в. сУть

100. Суд зазначає, що відповідний строк розпочався 22 червня 
2000 року, коли заявника було затримано, і закінчився 2 вересня 
2007 року. При цьому періоди, протягом яких у національних судах 
вирішувалося питання про необхідність відновлення справи, слід 
виключити, оскільки стаття 6 Конвенції не застосовується до таких 
проваджень (див., наприклад, ухвалу щодо прийнятності у справі 
«Рудан проти Хорватії» (Rudan v. Croatia), заява № 45943/99, від 13 ве-
ресня 2001 року, і рішення Комісії від 16 квітня 1998 року у справі 
«Петерсен проти Данії» (Petersen v. Denmark), заява № 28288/95). Та-
ким чином, у справі, що розглядається, Суд не враховуватиме період 
з 4 липня 2002 року (коли було винесено остаточний вирок) до 25 черв-
ня 2004 року (коли Верховний Суд України задовольнив скаргу про 
перегляд вироку в порядку виключного провадження) (див., mutatis 
mutandis, рішення у справах «Ярославцев проти Росії» (Yaroslavtsev 
v. Russia), заява № 42138/02, п. 22, від 2 грудня 2004 року, і «Кляхін 
проти Росії» (Klyakhin v. Russia), № 46082/99, п. 91, від 30 листопада 
2004 року). Отже, тривалість провадження у справі, що розглядаєть-
ся, становить п’ять років і три місяці.

101. Суд повторює, що розумність тривалості провадження слід 
оцінювати в контексті обставин справи та з урахуванням таких 
критеріїв, як складність справи і поведінка заявника та відповід-
них органів (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі 
«Пелісьє і Сассі проти Франції»(Pelissier and Sassi v. France), [ВП], заява 
№ 25444/94, п. 67, ECHR 1999-II). Також слід враховувати важливість 
предмета спору для заявника.

102. Суд зазначає, що справа заявника не була особливо склад-
ною ані щодо питань права, ані щодо питань фактів, і що не було 
тривалих періодів бездіяльності, відповідальність за які покладала-
ся б на державні органи. Отже, тривалість провадження в цій справі 
могла вважатися розумною. Однак причиною його надмірної три-
валості були виключно численні повернення справи на новий роз-
гляд або додаткове розслідування. З наявних документів випливає, 
що позиції різних судів і слідчих органів розходилися, головним 
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чином, щодо одного окремого аспекту справи, а саме — умисного чи 
необережного характеру дій заявника. Через ці розбіжності справу 
принаймні шість разів повертали на додаткове розслідування або 
розгляд по суті. Як наслідок, справа заявника чотири рази перебу-
вала на досудовому слідстві, шість разів — на розгляді в суді першої 
інстанції і шість разів — у Верховному Суді України.

103. Хоча Суд не є повноважним аналізувати якість практики 
національних судових органів, він зауважує, що, оскільки повер-
нення справи на новий розгляд має місце, як правило, у зв’язку 
з помилками, яких припускаються суди нижчого рівня, повторне 
винесення відповідних рішень у рамках провадження в тій самій 
справі свідчить про існування серйозного недоліку судової системи 
(див. «Айбабін проти України» (Aybabin v. Ukraine), № 23194/42, п. 42, 
від 18 грудня 2008 року). До того ж організація провадження таким 
чином, щоб воно було швидким та ефективним, є завданням саме 
національних судів (див. рішення у справі «Скордіно проти Італії» 
(№ 1) (Scordino v. Italy) (no. 1) [ВП], заява № 36813/97, пункт 183, ECHR 
2006-...).

104. Суд також зауважує, що заявник тримався під вартою, 
а це вимагало від органів влади і судів, які розглядали цю справу, 
особливої ретельності у тому, що стосується швидкого здійснен-
ня правосуддя (див. рішення у справі «Абдуелла проти Нідерландів» 
(Abdoella v. the Netherlands) від 25 листопада 1992 року, п. 24, Series А, 
№ 248А).

105. За таких обставин Суд вважає, що у справі, яка розглядаєть-
ся, тривалість провадження не може бути виправдана великою кіль-
кістю проведених судових засідань та не відповідає вимозі «розум-
ного строку».

Отже, мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

106. 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».
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а. Шкода, сУдові та інШі витрати

107. Заявник вимагав 16 493,22 євро відшкодування матеріаль-
ної шкоди, включно із судовими та іншими витратами, і 596 000 євро 
відшкодування моральної шкоди.

108. Уряд стверджував, що вимоги заявника слід відхилити як 
з огляду на неприйнятність його скарг, так і у зв’язку з відсутністю 
в них ознак порушення положень Конвенції. Уряд також зазначив, 
що заявлені суми компенсації судових та інших витрат не пов’язані 
зі скаргами, які є предметом розгляду Суду.

109. Суд не бачить жодного причинно-наслідкового зв’язку між 
встановленим порушенням і стверджуваною матеріальною шкодою; 
тому він відхиляє цю вимогу. Водночас Суд присуджує заявникові 
10 000 євро відшкодування моральної шкоди.

110. Суд також зазначає, що відповідно до його практики заявник 
має право на компенсацію судових витрат, якщо буде доведено, що 
такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрун-
тованим. У цій справі Суд, беручи до уваги наявну в нього інформа-
цію та зазначені вище критерії, вважає за належне присудити заяв-
нику 150 євро компенсації судових витрат, пов’язаних із розглядом 
справи в Суді.

C. пеня

111. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з розмі-
ру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, 
до якого має бути додано три відсоткових пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує прийнятними скарги заявника щодо стверджувано-
го жорстокого поводження з боку працівників міліції та відсутності 
у зв’язку з цим ефективного засобу юридичного захисту (статті 3 і 13 
Конвенції); стверджуваної незаконності тримання його під вартою 
з 25 червня до 26 грудня 2000 року та з 22 червня до 28 грудня 2001 ро-
ку (пункт 1 статті 5 Конвенції); стверджуваної надмірної тривалості 
тримання його під вартою (пункт 3 статті 5 Конвенції) та стверджу-
ваної надмірної тривалості кримінального провадження щодо нього 
(пункт 1 статті 6 Конвенції), а решту скарг у заяві — неприйнятними.
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2. Постановляє, що було порушення матеріального аспекту стат-
ті 3 Конвенції.

3. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту 
статті 3 Конвенції.

4. Постановляє, що немає необхідності розглядати цю скаргу за 
статтею 13 Конвенції.

5. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
6. Постановляє, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
7. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
8. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач має виплатити заявнику 10 000 (десять 
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та 150 євро (сто 
п’ятдесят євро) компенсації судових витрат з урахуванням 
будь-якого податку, який може нараховуватись; ці суми ма-
ють бути конвертовані в українські гривні за курсом на день 
здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточно-
го розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий від-
соток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки 
Європейського центрального банку, яка діятиме в період не-
сплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

9. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 жовтня 
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.
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У справі «Гаважук проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова, пані Р. Ягер,
п. К. Юнґвірт,  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 26 січня 2010 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою (№ 17650/02), поданою проти Ук-
раїни до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином Ук-
раїни п. Борисом Михайловичем Гаважуком (далі — заявник) 28 ве-
ресня 2001 року.

2. Заявник був представлений п. А. Шелепою, юристом із м. Жи-
томира. Уряд України (далі — Уряд) був представлений його Уповно-
важеним — п. Ю. Зайцевим, Міністерство юстиції України.

3. 8 лютого 2007 року Голова п’ятої секції вирішив направи-
ти скаргу Уряду. Суд також вирішив розглядати питання щодо суті 
та прийнятності заяви одночасно (пункт 3 статті 29 Конвенції).

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1971 році. Наразі він відбуває покаран-
ня у вигляді позбавлення волі у Бердичівській виправній колонії 
управління Державного департаменту України з питань виконання 
покарань у Житомирській області № 70 (далі — колонія).

5. 4 листопада 1998 року заступник прокурора м. Чернівців по-
рушив кримінальну справу за фактом смерті пані С.
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6. 30 липня 1999 року дружина заявника була арештована за пі-
дозрою у скоєнні вбивства пані С. 2 серпня 1999 року її було звільнено.

7. 4 серпня 1999 року прокуратурою до списку осіб, підозрюва-
них у скоєнні цього злочину, було включено пана В. Розслідування 
було зупинено.

8. 2 вересня 1999 року заявника було заарештовано на підставі 
санкції на арешт начальника слідчого відділу прокуратури м. Чернів-
ців за підозрою у вчиненні вбивства пані С. Розслідування було від-
новлене. Заявник обрав п. Шелепу у якості свого захисника у справі.

9. 4 вересня 1999 року прокурор м. Чернівців погодив подан-
ня про тримання заявника під вартою, враховуючи розслідування 
кримінальної справи щодо нього. Заявник тримався під вартою про-
тягом усього часу провадження досудового слідства.

10. 7 вересня 1999 року заявнику та пану В. було пред’явлено об-
винувачення у вчиненні убивства за обтяжуючих обставин.

11. 18 жовтня 1999 року прокурор м. Чернівців продовжив мак-
симальний строк тримання заявника під вартою до трьох місяців.

12. 23 листопада 1999 року досудове слідство було закінчено, 
і заявнику та його захиснику було надано можливість ознайомитися 
із матеріалами справи.

13. 20 грудня 1999 року заявник і його захисник завершили 
ознайомлення з матеріалами справи.

14. 28 січня 2000 року справу разом із обвинувальним виснов-
ком щодо скоєння убиства за обтяжуючих обставин і крадіжки було 
направлено до Чернівецького обласного суду (далі — Чернівецький 
суд). До суду справа надійшла 4 лютого 2000 року.

15. 25 лютого 2000 року суд повернув справу на додаткове роз-
слідування через неповноту проведеного розслідування. Суд також 
продовжив строк тримання заявника під вартою. 6 березня 2000 ро-
ку справа надійшла до прокуратури.

16. 9 березня 2000 року прокуратурою досудове слідство було 
відновлене.

17. 13 березня 2000 року прокурор Чернівецької області продов-
жив строк тримання заявника під вартою до 5 місяців з підстав не-
можливості закінчити розслідування справи.

18. 15 травня 2000 року розслідування було закінчено, і заявник 
разом із своїм захисником отримав можливість ознайомитися із ма-
теріалами справи. 5 червня 2000 року ознайомлення було завершено.
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19. 22 червня 2000 року прокуратура направила справу до Чер-
нівецького суду.

20. 30 червня 2000 року справа надійшла до суду, і 19 вересня 
2000 року суд повернув справу на додаткове розслідування. Суд за-
лишив запобіжний захід щодо заявника без змін.

21. 26 вересня 2000 року справа надійшла до прокуратури.
22. 10 жовтня 2000 року прокурор Чернівецької області продов-

жив строк тримання заявника під вартою до 6 місяців.
23. 25 жовтня 2000 року Генеральний прокурор України продов-

жив строк тримання заявника під вартою до 9 місяців.
24. 28 листопада 2000 року досудове розслідування було закін-

чено, і заявник разом із своїм захисником отримав можливість оз-
найомитися із матеріалами справи. Того ж дня ознайомлення було 
завершено.

25. 22 грудня 2000 року справу було направлено до Чернівець-
кого суду.

26. 12 січня 2001 року заступник прокурора Чернівецької облас-
ті відкликав справу з суду, і розслідування було відновлене.

27. 18 січня 2001 року заявника повідомили про те, що розсліду-
вання у справі було закінчено і що він обвинувачується у прихову-
ванні злочину.

28. 26 січня 2001 року заявнику та його захиснику було надано 
можливість ознайомитися із матеріалами справи. Того ж дня оз-
найомлення було завершено.

29. 1 лютого 2001 року справу було направлено до Чернівецького 
суду.

30. 5 лютого 2001 року справа надійшла до суду.
31. 14 березня 2001 року суд повернув справу на додаткове роз-

слідування. Запобіжний захід щодо заявника було залишено без 
змін.

32. 19 березня 2001 року справа надійшла до прокуратури.
33. 29 березня 2001 року заявника повідомили про те, що роз-

слідування у справі було закінчено, і вручили копію обвинувально-
го висновку, за яким він обвинувачувався у скоєнні вбивства за об-
тяжуючих обставин та крадіжки. У період між 29 березня і 2 квітня 
2001 року заявник і його захисник знайомилися із матеріалами справи.

34. 6 квітня 2001 року справу було направлено до Чернівецько-
го суду.
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35. 17 квітня 2001 року прокуратура відкликала справу із суду та 
відновила слідство. Того ж дня було складено обвинувальний висно-
вок, який містив ті самі обвинувачення й засновувався на тих самих 
фактах, що й обвинувальний висновок від 29 березня 2001 року.

36. 16 травня 2001 року заявника повідомили про те, що розслі-
дування у справі було закінчено, і вручили копію обвинувального 
висновку від 17 квітня 2001 року. Того ж дня заявнику було призна-
чено іншого захисника, пана Б., та надано можливість ознайомитися 
із матеріалами справи.

37. За твердженнями заявника, він погодився на призначення 
іншого захисника, оскільки працівники прокуратури повідоми-
ли його про те, що п. Шелепа не може брати участь у справі через 
хворобу. З середини квітня до 5 травня 2001 року п. Шелепа прохо-
див лікування у лікарні у м. Києві. Його не було повідомлено про те, 
що 16 травня досудове слідство було закінчено.

38. Того ж дня заявник і його новий захисник завершили оз-
найомлення з матеріалами справи, і 18 травня 2001 року справу 
було направлено до Чернівецького суду, який отримав її 24 травня 
2001 року.

39. 29 травня 2001 року п. Шелепа був знову залучений до участі 
у справі.

40. Під час провадження досудового слідства тричі, а саме 11 чер-
вня і 28 листопада 2000 року, а також 30 березня 2001 року, захисник 
заявника заявляв клопотання про закриття справи у зв’язку із від-
сутністю у діях заявника складу злочину. Постановами від 13 черв-
ня, 30 листопада 2000 року та 3 квітня 2001 року у зв’язку з безпід-
ставністю у задоволенні цих клопотань було відмовлено.

41. Під час провадження досудового слідства заявник і його 
адвокат скаржилися, що деякі докази, надані прокуратурою, були 
отримані уже після закінчення строків провадження досудового 
слідства і тримання заявника під вартою, і відповідно вони не мо-
жуть бути прийняті судом.

42. 26 червня 2001 року суд визнав заявника і пана В. винними 
у вчиненні убивства за обтяжуючих обставин та призначив заявни-
ку покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років. Суд 
відмовив у задоволенні клопотань заявника і його захисника сто-
совно допустимості доказів, вказавши, зокрема, що встановлені 
Кримінально-процесуальним кодексом максимальні строки про-
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вадження досудового слідства у цій справі не спливли, і що їх сп-
лив зупиняється на час ознайомлення заявника і його захисника із 
матеріалами справи, при направленні справи до суду та протягом 
розгляду клопотань захисника прокурорами. Суд, посилаючись на 
статті 120 і 156 вказаного кодексу, також зазначив, що строки про-
вадження досудового слідства фактично були продовжені до 12 мі-
сяців, і що справа тричі поверталася на додаткове розслідування.

43. У своїй касаційній скарзі заявник скаржився на неправильну 
оцінку обставин справи та на те, що у ході досудового слідства і су-
дового розгляду його процесуальні права були порушені.

44. 25 вересня 2001 року Верховний Суд України відмовив у за-
доволенні касаційної скарги заявника у зв’язку з її необґрунтова-
ністю.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

а. конститУція України

45. Відповідні положення Конституції України передбачають 
таке:

Стаття 29

«Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інак-
ше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в по-
рядку, встановлених законом...»

Розділ XV. ПЕРЕхіДНі ПОлОжЕННя

«...13. Протягом п’яти років після набуття чинності цією Конститу-
цією зберігається існуючий порядок арешту, тримання під вартою 
і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також порядок 
проведення огляду та обшуку житла або іншого володіння особи...»

в. кримінально-процесУальний кодекс України 1960 рокУ

46. Відповідні положення Кодексу на момент його чинності 
передбачали таке:
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Стаття 115. Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину

«Слідчий вправі затримати і допитати особу, підозрювану у вчинен-
ні злочину, за підставами і в порядку, передбаченими статтями 106, 
1061 і 107 цього Кодексу».

Стаття 120. Строки досудового слідства

«Попереднє слідство у кримінальних справах повинно бути закін-
чено протягом двох місяців. В цей строк включається час з моменту 
порушення справи до направлення її прокуророві з обвинувальним 
висновком чи постановою про передачу справи до суду для розгляду 
питання про застосування примусових заходів медичного характеру 
або до закриття чи зупинення провадження в справі. Цей строк може 
бути продовжено районним, міським прокурором, військовим про-
курором армії, флотилії, з’єднання, гарнізону та прирівняним до них 
прокурором у разі неможливості закінчити розслідування — до трьох 
місяців. Час ознайомлення обвинуваченого та його захисника з ма-
теріалами кримінальної справи при обчисленні строку попередньо-
го слідства не враховується.

В особливо складних справах строк попереднього слідства, встанов-
лений частиною 1 цієї статті, може бути продовжено прокурором 
Республіки Крим, прокурором області, прокурором міста Києва, вій-
ськовим прокурором округу, флоту і прирівняним до них прокуро-
ром або їх заступниками на підставі мотивованої постанови слідчо-
го — до шести місяців.

Далі продовжувати строк попереднього слідства можуть лише 
у виняткових випадках Генеральний прокурор України або його за-
ступники.

При поверненні судом справи для провадження додаткового слід-
ства, а також відновленні закритої справи строк додаткового слідс-
тва встановлюється прокурором, який здійснює нагляд за слідством, 
в межах одного місяця з моменту прийняття справи до проваджен-
ня. Подальше продовження зазначеного строку провадиться на за-
гальних підставах.

Правила, викладені в цій статті, не поширюються на справи, в яких 
не встановлено особу, що вчинила злочин. Перебіг строку слідства 
в таких справах починається з дня встановлення особи, яка вчини-
ла злочин».



1�0

справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

Стаття 148. Підстави для застосування запобіжного заходу

«При наявності достатніх підстав вважати, що обвинувачений, пе-
ребуваючи на волі, скриється від слідства і суду або перешкодить 
встановленню істини в кримінальній справі, або займатиметься 
злочинною діяльністю, а також для забезпечення виконання вироку 
слідчий, прокурор вправі застосувати щодо обвинуваченого один із 
запобіжних заходів, передбачених статтею 149 цього Кодексу.

У виняткових випадках запобіжний захід може бути застосований 
щодо особи, підозрюваної у вчиненні злочину, і до пред’явлення 
їй обвинувачення. В цьому разі обвинувачення повинно бути 
пред’явлене не пізніше десяти діб з моменту застосування запобіж-
ного заходу...»

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».

Стаття 155. Взяття під варту

«Взяття під варту як запобіжний захід застосовується в справах про 
злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбав-
лення волі на строк понад один рік. У виняткових випадках цей за-
побіжний захід може бути застосовано в справах про злочини, за 
які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі і на 
строк не більше одного року...»

Стаття 156 (у редакції, чинній до внесення змін від 21 червня 2001 року). 
Строки тримання під вартою

«Тримання під вартою при розслідуванні злочинів у кримінальних 
справах не може тривати більше двох місяців. Цей строк може бу-
ти продовжено районним, міським прокурором, військовим проку-
рором армії, флотилії, з’єднання, гарнізону та прирівняним до них 
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прокурором у разі неможливості закінчити розслідування та при 
відсутності підстав для зміни запобіжного заходу — до трьох міся-
ців. Дальше продовження строку може бути здійснено лише через 
особливу складність справи прокурором Республіки Крим, облас-
ті, прокурором міста Києва, військовим прокурором округу, флоту 
і прирівняним до них прокурором — до шести місяців з дня взяття 
під варту.

Строк тримання під вартою понад шість місяців може бути продов-
жений заступником Генерального прокурора України — до одного 
року і Генеральним прокурором України — до півтора року.

Дальше продовження строку не допускається, обвинувачений, якого 
тримають під вартою, підлягає негайному звільненню.

У разі неможливості закінчити розслідування в повному обсязі у на-
даний законом строк тримання під вартою і при відсутності підстав 
для зміни запобіжного заходу Генеральний прокурор України або 
його заступник дають згоду про направлення справи до суду в час-
тині доказаного обвинувачення. Відносно нерозслідуваних злочинів 
справа виділяється в окреме провадження і закінчується загальним 
порядком.

Матеріали закінченої розслідуванням кримінальної справи повинні 
бути пред’явлені для ознайомлення обвинуваченому та його захис-
нику не пізніш як за місяць до скінчення граничного строку триман-
ня під вартою, встановленого частиною 2 цієї статті.

Час ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами 
кримінальної справи при обчисленні строку тримання під вартою 
як запобіжного заходу не враховується.

При поверненні судом на нове розслідування справи, по якій строк 
тримання обвинуваченого під вартою скінчився, а за обставинами 
справи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено 
бути не може, продовження строку тримання під вартою прова-
диться прокурором, який здійснює нагляд за слідством, у межах 
одного місяця з моменту надходження до нього справи. Даль-
ше продовження зазначеного строку провадиться з урахуванням 
часу перебування обвинуваченого під вартою до направлення 
справи до суду в порядку і в межах, встановлених частинами 1, 2 
і 6 цієї статті».
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Стаття 156 (у редакції, чинній після внесення змін від 21 червня 2001 року).  
Строки тримання під вартою

«Тримання під вартою під час попереднього розслідування не по-
винно тривати більше двох місяців.

У випадках, коли у строк, передбачений частиною першою цієї стат-
ті, розслідування справи закінчити неможливо, а підстав для ска-
сування 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 попереднього 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 Ге-
нерального прокурора України, прокурором Автономної Респуб-
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 Генераль-
ним прокурором України, його заступником, або самим цим про-
курором в особливо складних справах про особливо тяжкі злочи-
ни, суддею Верховного Суду України.

У кожному випадку, коли розслідування справи у повному об-
сязі у строки, зазначені у частинах першій чи другій цієї статті, за-
кінчити 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 обвинувачен-
ня. 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 загаль-
ному порядку.

Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під 
варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюва-
ного,— з моменту затримання. У строк тримання під вартою вклю-
чається час перебування особи на стаціонарному експертному до-
слідженні у психіатричній медичній установі будь-якого типу. У разі 
повторного взяття під варту особи у тій самій справі, а також по при-



1��

ГаважУк проти України

єднаній до неї або виділеної з неї справи або пред’явлення нового 
обвинувачення строк тримання під вартою обчислюється з ураху-
ванням часу тримання під вартою раніше.

Строки тримання під вартою під час попереднього слідства за-
кінчуються в день надходження справи до суду, проте час ознайом-
лення обвинуваченого та його захисника з матеріалами криміналь-
ної справи при обчисленні строку тримання під вартою як запобіж-
ного заходу не враховується. У разі відкликання справи із суду 
прокурором на підставі статті 232 цього Кодексу перебіг цих строків 
поновлюється з дня надходження справи до прокурора.

При поверненні судом справи прокуророві на додаткове розслі-
дування строк тримання обвинуваченого під вартою обчислюється 
з моменту надходження справи прокурору і не може перевищува-
ти двох місяців. Подальше продовження зазначеного строку прово-
диться 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 як запобіжного 
заходу, 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 попереднього ув’язнення зобов’язаний не-
гайно звільнити з-під варти обвинуваченого, щодо якого поста-
нова 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 пере-
буває справа, та відповідному прокурору, який здійснює нагляд за 
розслідуванням».

Стаття 218. Оголошення обвинуваченому про закінчення слідства 
і пред’явлення йому матеріалів справи

«Визнавши зібрані докази достатніми для складання обвинувально-
го висновку і виконавши вимоги статті 217 цього Кодексу, слідчий 
зобов’язаний оголосити обвинуваченому, що слідство в його справі 
закінчено і що він має право на ознайомлення з усіма матеріала-
ми справи як особисто, так і з допомогою захисника, а також може 
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заявити клопотання про доповнення попереднього слідства. Слід-
чий зобов’язаний роз’яснити обвинуваченому право заявити клопо-
тання про розгляд його справи у суді першої інстанції одноособово 
суддею чи колегіально судом у складі трьох осіб у випадках, перед-
бачених законом...

Обвинуваченого і його захисника не можна обмежувати в часі, пот-
рібному їм, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи. Однак, 
якщо обвинувачений і його захисник явно намагатимуться затягну-
ти закінчення справи, слідчий вправі своєю мотивованою постано-
вою визначити певний строк для ознайомлення з матеріалами спра-
ви. Така постанова підлягає затвердженню прокурором».

III. ЗАСтЕРЕЖЕННя, ЗРОБЛЕНІ УКРАЇНОЮ ДО СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

47. Відповідні положення Застережень, які містяться у ратифі-
каційній грамоті, поданій Україною 11 вересня 1997 року (за період 
з 11 вересня 1997 року по 28 червня 2001 року), передбачають таке:

«...2. Положення пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950 року застосовуються в частині, що не 
суперечить пункту 13 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції 
України та статтям 106 і 157 Кримінально-процесуального кодексу Ук-
раїни щодо затримання особи та дачі прокурором санкцій на арешт.

Ці застереження діють до внесення відповідних змін до Кримі-
нально-процесуального кодексу України або до прийняття нового 
Кримінально-процесуального кодексу України, але не довше ніж до 
28 червня 2001 року.

Положення пункту 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод 1950 року застосовуються в частині, що не супере-
чить статтям 48, 49, 50, 51 Дисциплінарного статуту Збройних Сил 
України щодо застосування арешту як дисциплінарного стягнення».

48. Відповідні положення статті 106 Кримінально-процесуаль-
ного кодексу України, переклад яких англійською мовою був дода-
ний до застережень України, передбачають таке:

«Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні 
злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбав-
лення волі, лише при наявності однієї з таких підстав:
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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 зазначен-
ням підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, 
пояснень затриманого, часу складання протоколу про роз’яснення 
підозрюваному в порядку, передбаченому частиною другою стат-
ті 21 цього Кодексу, права мати побачення із захисником до першо-
го допиту і протягом двадцяти чотирьох годин зробити письмове 
повідомлення прокурору, а також на вимогу прокурора подати ма-
теріали, що стали підставою для затримання. Протокол затримання 
підписується особою, яка його склала, і затриманим. Протягом соро-
ка восьми годин з моменту одержання повідомлення про здійснене 
затримання прокурор зобов’язаний дати санкцію на взяття під варту 
або звільнити затриманого».

49. Відповідні положення статті 157 Кримінально-процесуаль-
ного кодексу України, яка встановлює окремі повноваження проку-
рора при дачі санкції на арешт, передбачають таке:

«Прокурор дає санкцію на арешт підозрюваного або обвинуваче-
ного при наявності підстав, передбачених законом. При вирішен-
ні питання про санкцію на арешт прокурор зобов’язаний ретельно 
ознайомитися з усіма матеріалами, що містять підстави для взяття 
під варту, і в необхідних випадках особисто допитати підозрюваного 
або обвинуваченого, а неповнолітнього підозрюваного чи обвинува-
ченого — у всіх випадках.

Право дачі санкції на арешт належить Генеральному прокуророві 
України, прокурорам Республіки Крим, областей, міста Києва і Се-
вастополя, прирівняним до них прокурорам та їх заступникам, місь-
ким, районним, іншим, прирівняним до них прокурорам. Таке право 
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надається також заступникам прокурорів міст і районів з населен-
ням понад 150 тисяч, якщо це обумовлено спеціальним наказом 
Генерального прокурора України».

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

50. Заявник скаржився за пунктом 1(с) статті 5 Конвенції, що 
тримання його під вартою було незаконним. У своїх початкових 
скаргах заявник стверджував, що його тримання під вартою у пе-
ріоди з 26 грудня 1999 року по 4 лютого 2000 року, з 26 березня по 
30 червня 2000 року, з 20 листопада по 22 грудня 2000 року, з 12 січня 
по 6 лютого 2001 року, з 14 березня по 9 квітня 2001 року не було на-
лежним чином санкціоноване.

51. У подальшому у своїх поданнях від 3 липня 2007 року заяв-
ник підтримав свою скаргу щодо незаконності тримання під вар-
тою, однак протягом інших періодів. Зокрема, він стверджував, що 
тримався під вартою без належної підстави у періоди з 29 грудня 
1999 року по 28 січня 2000 року, з 6 квітня до 15 травня 2000 року, з 5 
по 22 червня 2000 року, з 30 листопада по 22 грудня 2000 року, з 12 по 
18 січня 2001 року, з 26 січня по 1 лютого 2001 року, з 14 березня по 
6 квітня 2001 року і з 17 квітня по 18 травня 2001 року.

Пункт 1(с) статті 5 Конвенції, на який посилається заявник, у від-
повідних частинах 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:

...

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до-
провадження 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;...»
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а. Щодо прийнятності

52. Уряд зауважив, що заявник не дотримав вимоги щодо шести-
місячного строку при поданні своєї скарги про незаконність його 
тримання під вартою у періоди з 26 грудня 1999 року по 4 лютого 
2000 року, з 26 березня по 30 червня 2000 року, з 20 листопада по 
22 грудня 2000 року, з 12 січня по 6 лютого 2001 року, на які він спер-
шу посилався.

53. Заявник заперечив проти зауважень уряду. Зокрема, він за-
значив, що при дослідженні за пунктом 1 статті 35 Конвенції увесь 
період тримання його під вартою має бути взятий до уваги.

54. Суд зазначає, що заявника було заарештовано 2 вересня 
1999 року і він тримався під вартою протягом усього періоду провад-
ження досудового слідства і судового розгляду, цей строк завершив-
ся 26 червня 2001 року визнанням його винним у скоєнні злочину. 
Таким чином, тримання заявника під вартою із окремими проміж-
ками, на які він посилався, а також протягом періодів, що залишили-
ся — з 2 вересня 1999 року по 26 червня 2001 року,— мало той самий 
юридичний характер і становило, для цілей Конвенції, ситуацію, 
яка завершилася пізніше.

55. Оскільки заява була подана 28 вересня 2001 року, тобто за 
6 місяців до 26 червня 2001 року, скарги заявника за пунктом 1(с) 
статті 5 Конвенції не можуть бути відхилені як подані з запізнен-
ням (див. рішення у справі «Микола Кучеренко проти України» (Nikolay 
Kucherenko v. Ukraine) від 19 лютого 2009 року, заява № 16447/04, п. 29). 
Таким чином, Суд відхиляє заперечення Уряду щодо цього.

56. Суд також зазначає, що ця частина скарги не є явно необґрун-
тованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазна-
чає, що вона не є неприйнятною з інших підстав. Отже, вона має бути 
оголошена прийнятною.

в. Щодо сУті

1. подання сторін

57. Заявник підтримав свою скаргу щодо незаконності триман-
ня його під вартою.

58. Уряд зазначив, що тримання заявника під вартою було за-
конним. Уряд посилався на рішення суду від 26 червня 2001 року 
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щодо скарг заявника про незаконність тримання його під вартою 
і зазначив, що суд першої інстанції правильно відмовив у задово-
ленні клопотань заявника, встановивши, що його строк тримання 
під вартою не перевищував максимальний строк, встановлений за-
конодавством України. Уряд зауважив, що рішення суду першої ін-
станції було залишено без змін Верховним Судом України і що Суд 
має обмежені повноваження щодо тлумачення національного про-
цесуального законодавства, зокрема Суд не може замінювати пози-
цію, висловлену національним судом, своєю позицією.

59. Крім того, Уряд зазначив, що максимальний строк, встанов-
лений законодавством, не включає періоди ознайомлення заявни-
ка і його захисника із матеріалами справи і направлення справи 
до суду; тримання заявника під вартою у ці періоди регулювалося 
статтею 156 Кримінально-процесуального кодексу, а тому не вима-
гало прийняття окремого рішення про це. Уряд стверджував, що за-
тримки, які мали місце після завершення ознайомлення заявника 
і його захисника із матеріалами справи, але до направлення справи 
до суду, також не повинні враховуватися при вирахуванні макси-
мального строку тримання під вартою заявника, оскільки протягом 
цього часу прокуратура розглядала клопотання захисника заявника 
(див. вище пункт 40).

60. Заявник не погодився. Зокрема, він стверджував, що від-
повідно до національного законодавства подання клопотань сторо-
ною захисту та їх розгляд органами слідства не перериває спливу 
встановленого строку, що розглядається.

2. оцінка суду

61. Насамперед Суд зазначає, що деякі дати, на які посилається 
заявник, не співпадають із подіями, встановленими на основі ма-
теріалів, наданих сторонами. Наприклад, Суд зазначає, що ні 26 ні 
29 грудня 1999 року не відбулося жодних подій, які можуть вважа-
тися такими, що мають відношення до справи. Така невідповідність 
у поданнях заявника може бути пояснена його специфічною пози-
цією щодо обчислення максимального строку тримання під вартою, 
яка відрізняється від позиції Уряду.

62. Зокрема, Суд зазначає, що сторони погоджуються щодо того, 
що періоди ознайомлення заявника і його представника з матеріа-
лами справи і розгляду справи судом першої інстанції не повинні 
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враховуватися при обчисленні максимального строку тримання 
заявника під вартою, але вони принципово не погоджуються щодо 
періодів після завершення ознайомлення заявника і його захисника 
з матеріалами справи і до направлення справи до суду.

63. Суд нагадує, що хоча, як правило, саме національні органи, 
передовсім суди, мають тлумачити і застосовувати національне за-
конодавство, Суд може перевірити, чи було дотримано національне 
законодавство для цілей пункту 1 статті 5 Конвенції (див. рішен-
ня у справах «Бенхам проти Сполученого Королівства» (Benham v. the 
United Kingdom), від 10 червня 1996 року, п. 41, Reports of Judgments and 
Decisions 1996-III, і «Ассанідзе проти Грузії» (Assanidze v. Georgia) [GC], 
№ 71503/01, п. 171, ECHR 2004-II). Однак «законність» тримання під 
вартою з погляду національного закону не завжди є вирішальним 
чинником. Крім того, Суд має переконатися, що тримання під вартою 
протягом зазначеного періоду відповідало меті пункту 1 статті 5 Кон-
венції, яка забороняє безпідставне позбавлення свободи. До того ж Суд 
має з’ясувати, чи відповідає Конвенції сам національний закон і, зок-
рема, чи відповідають їй загальні принципи, які сформульовані в ньо-
му чи випливають з нього (див. рішення у справі «Барановський проти 
Польщі» (Baranowski v. Poland), заява № 28358/95, п. 51, ECHR 2004-III).

64. Таким чином, ретельно вивчивши відповідний підхід до скар-
ги заявника за пунктом 1(с) статті 5 Конвенції, Суд вважає, що дослід-
ження цієї частини справи не повинно обмежуватись суперечливими 
поданнями сторін стосовно обчислення максимального строку три-
мання під вартою і непослідовними посиланнями заявника на різні 
періоди його тримання під вартою. З іншого боку, Суд вважає за на-
лежне дослідити законність усього періоду тримання заявника під 
вартою у світлі принципів, закладених у пункті 1 статті 5 Конвенції.

65. У цьому контексті Суд нагадує, що строк тримання під вар-
тою є взагалі «законним», якщо він передбачений відповідним рі-
шенням суду, яке містить посилання на підстави прийняття рішення 
про тримання під вартою (див. рішення у справах «Стасаїтіс проти 
Литви» (Stasaitis v. Lithuania), заява № 47679/99, п. 51, від 21 березня 
2002 року, «Нахманович проти Росії» (Nakhmanovich v. Russia), заява 
№ 55669/00, пп. 70–71, від 2 березня 2006 року, і «Микола Кучеренко 
проти України», згадане вище, п. 34).

66. У цій справі затримання заявника було здійснено на підставі 
санкції начальника слідчого відділу прокуратури м. Чернівців від 
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2 вересня 1999 року, тримання його під вартою протягом макси-
мально встановленого строку у 2 місяці було санкціоноване проку-
рором м. Чернівців 4 вересня 1999 року (див. пункти 8, 9, 46 і 48 ви-
ще). Таким чином, період тримання заявника під вартою з 2 вересня 
по 2 листопада 1999 року підпадає під дію застереження, зробленого 
Україною до Конвенції, яке діяло на той час, і тому не повинен вра-
ховуватися Судом при здійсненні оцінки законності тримання заяв-
ника під вартою (див. рішення у справі «Невмержицький проти Украї-
ни» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява № 54825/00, п. 116, ECHR 2005-II 
(витяги), і «Єлоєв проти України» (Yeloyev v. Ukraine), заява № 17283/02, 
п. 45, від 6 листопада 2008 року).

67. Суд також зазначає, що максимальний період тримання за-
явника під вартою протягом досудового слідства продовжувався чо-
тири рази з трьох до дев’яти місяців. За законодавством України, яке 
було чинним на той момент, цей період не поширювався на строк оз-
найомлення заявника із матеріалами справи (23 листопада — 20 груд-
ня 1999 року, 15 травня — 5 червня 2000 року, 29 березня — 2 квітня 
2001 року, 28 листопада 2000 року і 26 січня та 16 травня 2001 року), 
так само як і на час направлення справи на розгляд до суду першої 
інстанції (28 січня — 25 люnого 2000 року, 22 червня — 19 вересня 
2000 року, 22 грудня — 12 січня 2001 року, 1 лютого — 14 березня 
2001 року, 6 і 17 квітня 2001 року і 16 травня — 26 червня 2001 року). 
Щодо тримання заявника під вартою протягом зазначених періодів 
не було винесено жодного рішення.

68. Суд також зазначає, що суд першої інстанції виніс три поста-
нови (від 25 лютого і 19 вересня 2000 року та від 14 березня 2001 ро-
ку), якими справу було направлено на новий розгляд, а запобіжний 
захід щодо заявника був залишений без змін. Ці рішення були не-
вмотивовані і не вказували конкретного строку тримання заявни-
ка під вартою.

69. Суд зазначає, що він уже встановлював порушення Україною 
пункту 1(с) статті 5 Конвенції у справах, які піднімали аналогічні пи-
тання. Зокрема, Суд вказував, що на продовження строків тримання 
під вартою прокурором не поширювалося застереження, зроблене 
Україною до пункту 1(с) статті 5 Конвенції, і, враховуючи те, що про-
курор не може вважатися «незалежною посадовою особою, якій за-
коном надано право здійснювати судову владу», таке продовження 
строків не може відповідати цим положенням Конвенції (див. згадані 
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вище рішення у справах «Невмержицький проти України», пп. 113–118, 
і «Єлоєв проти України» пп. 45–47). Практика тримання обвинуваче-
них під вартою без конкретного юридичного підґрунтя або за від-
сутності чітких правил, які б регулювали такі питання, внаслідок 
чого такі особи можуть бути позбавленими свободи протягом необ-
меженого строку без відповідного дозволу суду,— несумісна з при-
нципом юридичної визначеності та принципом захисту від свавілля, 
які червоною ниткою проходять через Конвенцію і принцип верхо-
венства права (див. рішення у вищезгаданих справах «Єлоєв проти 
України», пп. 48–51, і «Микола Кучеренко проти України», пп. 37–38, 
а також у справі «Доронін проти України» (Doronin v. Ukraine), заява 
№ 16505/02, п. 58, від 19 лютого 2009 року). У справах «Єлоєв проти 
України» і «Доронін проти України» Суд також зазначив, що відсут-
ність будь-яких підстав у судових рішеннях, якими санкціонується 
тримання під вартою та визначення строку такого тримання, не від-
повідає пункту 1(с) статті 5 Конвенції (див. рішення у справах «Єлоєв 
проти України» пп. 52–55, і «Доронін проти України», п. 59).

70. Суд не вбачає підстав відхилятися у цій справі від раніше 
прийнятих ним рішень. Таким чином, Суд встановлює, що трива-
ле тримання заявника під вартою у період 3 листопада 1999 року — 
26 червня 2001 року не відповідало вимозі законності відповідно до 
пункту 1(с) статті 5 Конвенції.

71. У світлі вищевикладеного Суд не вважає за необхідне роз-
глядати, чи входив строк тримання заявника під вартою протягом 
періодів після завершення ознайомлення із матеріалами справи і до 
направлення справи на розгляд до суду до загального строку триман-
ня його під вартою, встановленого прокурором, оскільки у будь-яко-
му випадку тримання заявника під вартою протягом цих періодів не 
може вважатися законним у розумінні пункту 1(с) статті 5 Конвенції.

Відповідно Суд вважає, що у цій справі було порушення пунк-
ту 1(с) статті 5 Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

72. Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6, що кримінальне 
провадження щодо нього було несправедливим, оскільки національ-
ні суди неправильно прийняли та оцінили докази. Зокрема, заявник 
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стверджував, що докази, надані прокуратурою у період з 17 квітня 
до 16 травня 2001 року, не повинні були прийматися судами, оскіль-
ки строки провадження досудового слідства після 17 квітня 2001 ро-
ку не були продовжені. Заявник також стверджував, не деталізуючи 
своїх тверджень, що суди не розглянули доводи його захисника на 
його користь.

73. Заявник також скаржився за пунктом 3(а), (b) і (с) статті 6 Кон-
венції, що йому не було вручено копію обвинувального висновку від 
17 квітня 2001 року у належний строк, що він не мав доступу до адво-
ката при пред’явленні йому обвинувачення 16 травня 2001 року і що 
він не мав достатньо часу підготувати позицію захисту того дня.

Стаття 6 Конвенції у відповідних частинах передбачає таке:

«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного 
строку... судом, ...який... встановить обґрунтованість будь-якого ви-
сунутого проти нього кримінального обвинувачення...

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення має щонайменше такі права:

a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього 
мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти 
нього;

b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;

c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу 
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достат-
ніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержу-
вати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси 
правосуддя...»

74. Оскільки заявник скаржився за пунктом 3(а) і (b) статті 6 Кон-
венції, що слідчі не надали йому копії обвинувального висновку від 
17 квітня 2001 року у належний строк і що він не мав достатньо часу 
підготувати позицію захисту 16 травня 2001 року, Суд зазначає, що 
29 березня 2001 року заявник разом із своїм захисником був повідом-
лений про те, що його обвинувачують у вчиненні вбивства за обтяжу-
ючих обставин і крадіжки, і їм було надано можливість ознайомити-
ся із матеріалами справи протягом 5 днів. Обвинувальний висновок 
від 17 квітня 2001 року містив ті самі обвинувачення і ґрунтувався 
на тих самих фактах. Таким чином, Суд вважає, що заявник був на-
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лежним чином повідомлений про те, у чому він обвинувачується, і йо-
му було надано відповідний час і засоби підготовки позиції захисту.

75. Суд також вважає, що той факт, що захисник заявника через 
хворобу був тимчасово замінений іншим захисником, не говорить 
про порушення пункту 3(с) статті 6 Конвенції.

76. Щодо скарги заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції Суд 
зазначає, що стаття 6 гарантує право на справедливий судовий роз-
гляд і не передбачає правил щодо допустимості доказів як таких, що 
є предметом регулювання національного законодавства (див. рі-
шення у справі «Гарсія Руіс проти Іспанії» (Garcia Ruiz v. Spain) [GC], 
заява № 30544/96, п. 28, ECHR 1999-1). Європейський суд не є судом, 
до якого можуть бути оскаржені рішення національних судів, і, як 
правило, питання оцінки доказів належить до компетенції націо-
нальних судів. Завданням Суду є встановлення того, чи було провад-
ження в цілому справедливим (див. вищезгадане рішення у справі 
«Гарсія Руіс» і, mutatis mutandis, «Доорсон проти Нідерландів» (Doorson 
v. the Netherlands), від 26 березня 1996 року, п. 67, Reports of Judgments 
and Decisions 1996-II). У справі заявника немає доказів того, що суди 
при прийнятті та оцінці доказів вийшли за межі своїх повноважень 
або що вони надали перевагу певним доказам.

77. У цілому у справі немає доказів того, що провадження було 
упередженим або що винесені судові рішення були явно необґрун-
товані. Заявник, який отримував правову допомогу захисника за 
його власним вибором, мав право на змагальний процес і мав мож-
ливість наводити усі необхідні докази на свій захист, і судові органи 
належним чином їх розглянули.

78. Таким чином, ця частина заяви має бути відхилена як явно 
необґрунтована відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції.

III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

79. Стаття 41 Конвенції зазначає:

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

80. Заявник вимагав 100 000 євро відшкодування моральної 
шкоди.

81. Уряд зазначив, що встановлення порушення є достатньою 
справедливою сатисфакцією за будь-яку моральну шкоду, якої за-
явник міг зазнати.

82. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, як це вима-
гає стаття 41 Конвенції, Суд присуджує 6000 євро як відшкодування 
моральної шкоди.

в. сУдові витрати

83. Заявник також вимагав 21 000 українських гривень1 як від-
шкодування судових витрат, понесених ним при розгляді справи 
в Суді. Він надав копії документів, які підтверджують оплату послуг 
його представника і дослідницького інституту за додаткову юри-
дичну консультацію.

84. Уряд заперечив проти цих вимог, зазначивши, що заявник 
не надав копії договору з представником, у якому б конкретизувався 
перелік послуг, які йому надавалися, і що послуги дослідницького 
інституту не були необхідними у цьому випадку.

85. Відповідно до практики Суду заявник має право на відшко-
дування 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 доцільне присудити заявнику 
суму, яку він вимагав, як компенсацію судових витрат.

C. пеня

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

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує скарги заявника за пунктом 1(с) статті 5 Конвенції 
щодо стверджуваної незаконності тримання його під вартою прий-
нятною, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
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2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пунк-
ту 1(с) статті 5 Конвенції.

3. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане оста-

точним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-
відповідач має виплатити заявнику 6000 (шість тисяч) євро 
відшкодування моральної шкоди та 1760 (одну тисячу сімсот 
шістдесят) євро відшкодування судових 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) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточно-
го розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий від-
соток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки 
Європейського центрального банку, яка діятиме в період не-
сплати, плюс три відсоткові пункти.

4. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 18 лютого 
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ГарЬкаВиЙ проти України»

(Заява № 25978/07)

Рішення

СТРАСбуРг 
18 лютого 2010 року

ОСТАТОЧНЕ 
18 травня 2010 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.

У справі «Гарькавий проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
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п. Р. Марусте,
п. М. Віллігер,
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 26 січня 2010 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа порушена за заявою (№ 25978/07), поданою проти Ук-
раїни до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином 
України п. Олександром Леонідовичем Гарькавим (далі — заявник) 
13 травня 2007 року.

2. Заявника у Суді представляла пані І. Піх, юрист із Києва. Уряд 
України (далі — Уряд) був представлений його Уповноваженим — 
п. Ю. Зайцевим, Міністерство юстиції України.

3. Заявник стверджував, зокрема, що його затримання було 
незаконним.

4. 17 лютого 2009 року Суд оголосив заяву частково неприйнят-
ною та вирішив направити Уряду скаргу щодо незаконності затри-
мання заявника. Суд вирішив розглядати питання щодо суті та при-
йнятності заяви одночасно (пункт 3 статті 29 Конвенції).

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1973 році та наразі тримається під вартою.

1. кримінальне провадження у чеській республіці

6. 30 березня 2004 року Міський суд м. Праги (městský soud) ви-
знав заявника винним у скоєнні вбивства та у незаконному збері-
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ганні зброї відповідно до пп. 1, 2(h) статті 219 та п. 1 статті 185 Кримі-
нального кодексу і призначив йому покарання у вигляді 14 років 
позбавлення волі з видворенням з території Чехії відповідно до 
статті 57 Кримінального кодексу. Суд визнав заявника особою, яка 
ухиляється від правосуддя, і тому виніс рішення за його відсут-
ності. Інтереси заявника представляв захисник згідно зі статтею 304 
Кримінального кодексу.

7. 8 вересня 2004 року Вищий Суд м. Праги (Vrchní soud), роз-
глянувши апеляційну скаргу захисника заявника, залишив рішен-
ня Міського суду без змін. Вищий Суд зазначив, що апеляція на це 
рішення, яка пов’язана з питаннями права, може бути подана до 
Верховного Суду Чеської Республіки, і що така скарга щодо непра-
вильного застосування права має бути подана захисником протягом 
2 місяців з дня отримання копії рішення.

8. Відповідно до п. 1 статті 306 Кримінально-процесуального 
кодексу про вищезазначені рішення заявник повідомлявся через 
його захисника.

9. 7 жовтня 2004 року Міський суд дав санкцію на арешт за-
явника.

10. Заявник отримав копію рішення Міського суду м. Праги 
19 квітня 2006 року.

2. провадження в Україні

11. Зі слів заявника, 27 квітня 2003 року він повернувся з Чеської 
Республіки, на території якої він перебував як турист. З того часу він 
проживав за місцем своєї прописки та працював в Україні.

12. 28 січня 2006 року працівники Управління по боротьбі 
з організованою злочинністю Головного управління Міністерства 
внутрішніх справ у м. Києві (далі — Київський УБОЗ) арештували 
заявника на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого ор-
ганами державної влади Чеської Республіки. Про це йшлося у листі 
заступника Київського УБОЗу від 17 лютого 2006 року матері заяв-
ника. Зі слів заявника, працівники УБОЗу запитували про його пе-
ребування у Чеській Республіці та повідомили йому, що він розшу-
кується правоохоронними органами Чеської Республіки у зв’язку із 
вбивством. Пізніше того самого дня його було переведено до Голо-
сіївського районного відділу міліції.
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13. За інформацією Уряду, заявника було затримано працівни-
ками міліції за вчинення злісної непокори законним вимогам пра-
цівників міліції.

14. 30 січня 2006 року заявника було доставлено до Голосіївсь-
кого районного суду м. Києва (далі — районний суд), який розгля-
нув матеріали справи і визнав заявника винним у вчиненні злісної 
непокори законним вимогам працівників міліції, призначивши йо-
му покарання у вигляді адміністративного арешту строком на 5 діб. 
Затримання заявника відбулося о 13 годині 28 січня 2006 року.

15. За інформацією Уряду, повідомлення про внесення імені за-
явника до бази міжнародних ордерів на арешт надійшла до Київсь-
кого УБОЗу від Національного Центрального Бюро Інтерполу в Ук-
раїні 30 січня 2006 року.

16. 3 лютого 2006 року заявника було доставлено до Київського 
УБОЗу.

17. Того самого дня Національне Центральне Бюро Інтерполу 
в Україні направило копію ордера на арешт заявника до Київського 
УБОЗу, і тоді ж заявника було затримано як підозрюваного у вчи-
ненні злочину відповідно до Кримінально-процесуального кодексу 
(стаття 106).

18. 7 лютого 2006 року заявника було доставлено до районно-
го суду, який на підставі ордера на арешт, виданого Міським судом 
м. Праги 30 березня 2004 року, постановив рішення про тимчасовий 
арешт заявника строком на 40 днів відповідно до статей 12 і 16 Євро-
пейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року. У рішен-
ні зазначалося, що заявник є громадянином України і що його було 
заарештовано о 19 годині 30 хвилин 3 лютого 2006 року.

19. 13 березня 2006 року Київський УБОЗ вніс до районного суду 
подання про продовження строку арешту у зв’язку із запитом Міні-
стерства юстиції Чеської Республіки до Міністерства юстиції Украї-
ни щодо передачі кримінальної справи заявника згідно з Європейсь-
кою конвенцією про передачу провадження у кримінальних справах.

20. 14 березня 2006 року районний суд продовжив строк аре-
шту заявника до 30 днів відповідно до статей 32 і 33 Європейської 
конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків та стат-
ті 1652 Кримінально-процесуального кодексу.

21. Заявник не був присутній у судовому засіданні та отримав 
копію вказаного рішення 10 днів потому.
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22. 20 березня 2006 року апеляційний суд м. Києва (далі — 
апеляційний суд) залишив рішення від 14 березня 2006 року без 
змін.

23. 11 березня 2006 року Міністерство юстиції України отрима-
ло матеріали кримінальної справи щодо заявника від відповідного 
чеського міністерства та направило їх до Верховного Суду України 
для розгляду по суті.

24. Листом від 7 квітня 2006 року Верховний Суд України пере-
дав матеріали справи до апеляційного суду для приведення вироку 
чеських судів у відповідність із законодавством України відповідно 
до Конвенції про передачу засуджених осіб. Апеляційний суд при-
значив розгляд справи на 27 квітня 2006 року.

25. За інформацією Уряду, 14 квітня 2006 року районний суд 
продовжив строк тримання заявника під вартою до винесення рі-
шення про визнання і виконання вироку міського суду м. Праги від 
30 березня 2004 року. Зі слів заявника, він не був повідомлений про 
це рішення та дізнався про нього лише із зауважень Уряду.

26. 26 квітня 2006 року адвокат заявника подала до апеляційно-
го суду клопотання, стверджуючи, що у справі заявника посилання 
на декілька міжнародних нормативно-правових актів про правову 
допомогу у кримінальних справах свідчить про те, що відповідні 
органи державної влади України і Чеської Республіки не визначи-
ли, який з них має застосовуватися при виконанні вироку у справі 
заявника. Таким чином, на думку адвоката, Європейська конвенція 
про міжнародну дійсність кримінальних вироків була належною 
правовою підставою у справі заявника, і вирок чеського суду не міг 
бути виконаний через те, що розгляд справи і винесення вироку було 
проведено за відсутності заявника, а Україна зробила застережен-
ня до вказаної Конвенції про відмову виконувати вироки, винесені 
за відсутності підсудного. Адвокат вимагала відкладення розгля-
ду справи, призначеного на 27 квітня 2006 року, через необхідність 
витребування в органах державної влади Чеської Республіки додат-
кових документів, а також через необхідність надання йому і заяв-
нику можливості ознайомитися з матеріалами справи, та вимагав 
звільнити заявника.

27. 15 травня 2006 року адвокат подала до апеляційного суду 
ще одне клопотання, в якому повторювала свої доводи щодо при-
нципу невиконання вироків, винесених за відсутності підсудного, 



191

Гарькавий проти України

закріпленого Україною у Законі «Про ратифікацію Європейської 
конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків». Вона 
також стверджувала, що інші європейські нормативно-правові акти 
з питань міжнародного співробітництва у кримінальних справах не 
можуть бути застосовані у цій справі. Вона зазначила, зокрема, що 
стаття 3 Конвенції про передачу засуджених осіб передбачає, що за-
суджену особу може бути передано за наявності її згоди на передачу, 
а заявник такої згоди не давав. Відповідно вона вимагала відмовити 
у задоволенні запиту органів державної влади Чехії про приведення 
вироку у відповідність із законодавством України.

28. 24 травня 2006 року адвокат заявника подала до апеляційно-
го суду письмове пояснення. Вона повторювала, що заявник не був 
присутнім протягом усього ходу кримінального провадження в йо-
го справі у Чеській Республіці. Вона наводила ті самі доводи, що й 
у клопотаннях від 26 квітня і 24 травня 2006 року. Крім того, вона 
стверджувала, що хоча Додатковий протокол до Європейської Кон-
венції про передачу засуджених осіб передбачає можливість пере-
дачі засудженої особи без її згоди, це положення застосовне лише до 
тих осіб, які втекли з держави винесення вироку, і не може застосо-
вуватися до осіб, розгляд справи яких відбувався за їх відсутності. 
Крім того, вона зазначила, що вказівки Верховного Суду України, 
які містяться у листі від 7 квітня 2006 року, не є обов’язковими для 
апеляційного суду, оскільки вказаний лист не є процесуальним до-
кументом. Адвокат вимагала, щоб апеляційний суд відмовив у за-
доволенні клопотання органів державної влади Чеської Республіки 
та звільнив заявника.

29. 16 червня 2006 року апеляційний суд розглянув справу та по-
становив рішення про визнання вироку Міського суду м. Праги від 
30 березня 2004 року як такого, що відповідає законодавству України. 
У своєму рішенні суд зазначив, що заявник як громадянин Украї-
ни не може бути виданий у Чеську Республіку, а вирок і матеріали 
справи були передані в Україну для приведення їх у відповідність 
з чинним законодавством, і що de facto і de jure мала місце передача 
заявника як засудженої особи для відбуття покарання на території 
України. Суд визначив, що таке рішення ґрунтувалося на пункті 1 
статті 2 Додаткового протоколу до Конвенції про передачу засудже-
них осіб, і що пункт 2 цієї статті підтверджує законність затримання 
заявника в Україні.
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30. Щодо тверджень заявника про те, що Україна зобов’язалася 
не виконувати рішення, винесені in absentia, суд зазначив, що Чесь-
ка Республіка не є державою — учасницею Європейської конвенції 
про міжнародну дійсність кримінальних вироків, до якої Украї-
на зробила таке застереження. Крім того, суд зазначив, що термін 
«in absentia» повинен тлумачитися у світлі причин відсутності особи 
у судовому засіданні. Суд зазначив, що причини відсутності підсуд-
ного можуть бути поважними, що і було враховано у застереженні 
до Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних 
вироків, зробленому Україною. З іншої сторони, якщо підсудний 
ухилявся від участі у судовому засіданні умисно, він може бути за-
суджений in absentia. Суд зазначив, що він не має права перевіряти 
правильність зроблених Міським судом м. Праги висновків, який 
встановив у своєму рішенні, що заявник не був присутнім у судо-
вому засіданні і тому рішення щодо нього було винесене in absentia. 
Суд зазначив таке:

«Заочне засудження Гарькавого О. Л. на території Чеської Республіки 
за аналогією повністю відповідає положенням пункту 2 статті 262 
КПК України про можливість і правомірність розгляду судової спра-
ви за відсутності підсудного, зокрема тоді, коли він знаходиться за 
межами України і ухиляється від явки до суду».

31. Крім того, суд зазначив, що той факт, що Міністерство юс-
тиції України прийняло до виконання запит Міністерства юстиції 
Чеської Республіки, підтверджує готовність Уряду України викону-
вати вирок, незважаючи на те, що він був винесений за відсутності 
заявника.

Суд зазначає так:

«Помилкове посилання Міністерства юстиції Чеської Республіки 
та Міністерства юстиції України у своїх супровідних листах про на-
правлення вироку для приведення його у відповідність з чинним 
законодавством України саме згідно з Європейською конвенцією 
про передачу провадження у кримінальних справах, не позбавляє 
суд права при розгляді даної справи застосувати Європейську кон-
венцію про передачу засуджених осіб, на чому наполягав захис-
ник засудженого. Навпаки, апеляційний суд м. Києва зобов’язаний 
розглянути судову справу саме за правилами останньої конвенції, 
як правильно вказав у своєму супровідному листі Верховний Суд 
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України, оскільки тільки такий порядок судового розгляду відпові-
дає як суті цієї конвенції, так і Конституції, чинному кримінальному 
та кримінально-процесуальному законодавству України.

Тобто, застосування саме Європейської конвенції про передачу за-
суджених осіб при розгляді судової справи є єдино правильним і за-
конним».

32. Суд дійшов висновку, що у справі не було процесуальних 
чи інших правових перешкод у приведенні вироку Міського суду 
м. Праги у відповідність законодавству України, зокрема, положен-
ням Кримінального кодексу України. Суд залишив вирок міського 
суду м. Праги без змін.

33. 14 липня 2006 року адвокат заявника подала до Верховного 
Суду України скаргу на вказане рішення. У своїй скарзі він скаржився 
на неправильне застосування національного законодавства України 
і міжнародних договорів України. Адвокат заявника стверджувала, 
що незважаючи на той факт, що Європейська конвенція про між-
народну дійсність кримінальних вироків не може застосовуватися 
у відносинах України і Чеської Республіки, закон про її ратифікацію 
Україною був чинним і мав застосовуватися у будь-якому випадку. 
Вона зазначила, що розгляд справи заявника відбувався без його 
участі і що немає жодних доказів того, що органи державної влади 
Чехії намагалися повідомити заявника про розгляд справи або за-
стосувати Європейську конвенцію про взаємну правову допомогу 
у кримінальних справах для залучення його до провадження. Вона 
також зазначила, що ані міжнародні договори України, ані націо-
нальне законодавство не передбачає залежності реалізації положень 
про рішення, винесені in absentia від причин відсутності підсудно-
го у суді, і що апеляційний суд витлумачив термін «in absentia» на 
власний розсуд, що не відповідає вимогам закону. Вона також скар-
жилась на аналогію, проведену судом щодо порівняння розгляду 
справи in absentia у Чеській Республіці із положеннями Криміналь-
но-процесуального кодексу України. Крім того, вона стверджувала, 
що Конвенція про передачу засуджених осіб із Додатковим прото-
колом до неї не могли бути застосовані у справі заявника через те, 
що рішення у його справі було винесене in absentia, і Міністерство 
юстиції Чеської Республіки не зробило запит на передачу заявника 
як засудженої особи. Вона зазначила, що Чеська Республіка і Україна 



19�

справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

погодилися на застосування Європейської конвенції про передачу 
провадження у кримінальних справах і що апеляційний суд пови-
нен був прийняти рішення лише щодо домовленості між Міністерс-
твом юстиції Чеської Республіки і Міністерством юстиції України 
шляхом визнання застосування Європейської конвенції про пере-
дачу провадження у кримінальних справах помилковим. Крім того, 
стаття 22 Конвенції про передачу засуджених осіб чітко встановлює, 
що саме до повноважень центральних органів влади належить виз-
начення міжнародних договорів про правову допомогу, за яким слід 
розглядати їх запити. Вона також зазначила, що суд не перевірив, чи 
набрало законної сили рішення чеського суду і чи підлягало воно ви-
конанню. Вона просила Верховний Суд скасувати рішення апеляцій-
ного суду і відмовити у задоволенні запиту органів державної влади 
Чехії стосовно заявника.

34. 12 грудня 2006 року Верховний Суд України залишив без змін 
рішення апеляційного суду. У своїй ухвалі Верховний Суд зазначив, 
зокрема, що рішення чеського суду набуло законної сили, що заяв-
ник не міг бути виданий і що застосування Конвенції про передачу 
засуджених осіб у справі заявника було обґрунтованим. Крім того, 
він встановив, що апеляційний суд правильно розтлумачив питання 
щодо розгляду справи заявника in absentia, посилаючись на статтю 
262 Кримінально-процесуального кодексу.

II. ВІДПОВІДНЕ МІЖНАРОДНЕ І НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. відповідне національне законодавство України

1. конституція України

35. Відповідні положення Конституції України передбачають 
таке:

Стаття 9

«Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною національного законодавс-
тва України».

Стаття 25

«Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або 
виданий іншій державі».
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Стаття 29

«Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. 
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інак-
ше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в по-
рядку, встановлених законом».

2. кримінально-процесуальний кодекс

36. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодек-
су передбачають таке:

Стаття 262. участь підсудного в судовому розгляді

«Розгляд справи в засіданні суду першої інстанції відбувається 
з участю підсудного, явка якого до суду є обов’язковою.

Розгляд справи при відсутності підсудного допускається лише у ви-
няткових випадках:

1) коли підсудний перебуває за межами України і ухиляється від яв-
ки до суду;

2) коли справу про злочин, за який не може бути призначено пока-
рання у вигляді позбавлення волі, підсудний просить розглянути 
у його відсутності. Проте суд має право і в цьому разі визнати явку 
підсудного обов’язковою».

3. закон України «про ратифікацію Європейської конвенції 
про міжнародну дійсність кримінальних вироків»

37. Відповідні положення закону передбачають таке:

«...Україна відмовлятиме у виконанні: санкцій, винесених за відсут-
ності підсудного...»

B. міжнародні договори, застосовні до ціЄї справи

1. Європейська конвенція про видачу правопорушників

38. І Україна, і Чеська Республіка є учасницями Конвенції. Вона 
набрала чинності для Чеської Республіки 1 січня 1993 року, а для Ук-
раїни — 9 червня 1998 року. При ратифікації Конвенції Україна зро-
била застереження про те, що вона не видаватиме громадян України 
іншій Державі.
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39. Стаття 16 Конвенції передбачає таке:

Стаття 16. Тимчасовий арешт

«1. У термінових випадках компетентні органи запитуючої Сторони 
можуть звертатися із запитом про тимчасовий арешт розшукуваної 
особи. Компетентні органи запитуваної Сторони вирішують це пи-
тання відповідно до свого законодавства.

2. У запиті про тимчасовий арешт повідомляється про існування од-
ного з документів, зазначених у пункті 2a статті 12, і намір надіслати 
запит про видачу правопорушника. В ньому також зазначається, за 
яке правопорушення буде запитуватися видача, де і коли таке право-
порушення було вчинене, а також, у міру можливості, опис зовніш-
ності розшукуваної особи.

3. Запит про тимчасовий арешт надсилається компетентним органам 
запитуваної Сторони або дипломатичними каналами, або безпосе-
редньо поштою, або телеграфом, або через Міжнародну організацію 
кримінальної поліції (Інтерпол), або у будь-який інший спосіб, який 
дозволяє мати письмове підтвердження або який визнається запи-
туваною Стороною. Запитуючий орган без зволікань інформується 
про результати розгляду його запиту.

4. Тимчасовий арешт може бути припинений, якщо впродовж 18 днів 
після арешту запитувана Сторона не отримує запиту про видачу 
правопорушника і документи, зазначені у статті 12. У будь-якому 
випадку цей період не може перевищувати 40 днів від дати здійс-
нення такого арешту.

Можливість тимчасового звільнення у будь-який час не виключаєть-
ся, однак запитувана Сторона вживає будь-яких заходів, які, на її 
думку, необхідні для запобігання втечі розшукуваної особи.

5. Звільнення не перешкоджає повторному арешту і видачі пра-
вопорушника у разі отримання в подальшому запиту про видачу».

2. Європейська конвенція про міжнародну дійсність 
кримінальних вироків

40. Ця Конвенція набрала чинності для України 12 червня 
2003 року. Україна зробила застереження про відмову виконувати 
вироки, винесені за відсутності підсудного.
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41. Чеська Республіка не є учасницею Конвенції.
42. Статті, на які посилався національний суд при продовженні 

строків тримання засудженого під вартою, передбачають таке:

Стаття 32

«1. Коли запитуюча Держава запитує про виконання, запитувана 
Держава може заарештувати засуджену особу:

a) якщо, за законодавством запитуваної Держави, злочин є таким, 
що виправдовує утримання під вартою, та

b) якщо існує загроза укриття від правосуддя чи, у випадку винесен-
ня вироку у відсутність обвинуваченого, загроза приховування 
доказів.

2. Коли запитуюча Держава заявляє про свій намір зробити запит 
про виконання, запитувана Держава може, за заявою запитуючої 
Держави, заарештувати засуджену особу, за умови дотримання ви-
мог підпунктів (a) та (b) попереднього пункту. У зазначеній заяві вка-
зується злочин, за який винесено вирок, час та місце його скоєння 
та міститься якомога точніше описання засудженої особи. Вона також 
має містити коротке викладення фактів, на яких ґрунтується вирок».

Стаття 33

«1. Засуджена особа тримається під вартою згідно з законодавством 
запитуваної Держави; законодавство цієї Держави також визначає 
умови, за яких вона може бути звільнена.

2. Особа, яка тримається під вартою, в будь-якому разі звільняється:

a) після закінчення періоду, рівного строку позбавлення волі, накла-
деного вироком;

b) якщо вона була заарештована згідно з пунктом 2 статті 32, та за-
питувана Держава не отримала протягом 18 днів з дати арешту 
запит разом із документами, зазначеними у статті 16».

3. Європейська конвенція про передачу 
провадження у кримінальних справах

43. Україна і Чеська Республіка є учасницями цієї Конвенції. Для 
Чеської Республіки вона набрала чинності 1 січня 1993 року, а для 
України — 29 грудня 1995 року.

44. Відповідні положення Конвенції передбачають таке:
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Стаття 8

«1. Договірна Держава може звернутися до іншої Договірної Держа-
ви із клопотанням про порушення кримінального переслідування 
в одному або декількох таких випадках:

a) якщо підозрювана особа має постійне помешкання в запитуваній 
державі;

b) якщо підозрювана особа є громадянином запитуваної держави 
або якщо ця держава є країною його походження;

c) якщо підозрювана особа відбуває або має відбувати в запитуваній 
державі покарання, яке передбачає позбавлення волі;

d) якщо в запитуваній державі за той же самий злочин або за інші 
злочини проти підозрюваної особи порушено кримінальне пере-
слідування;

e) якщо вона вважає, що передача провадження виправдана інтере-
сами встановлення істини, і зокрема, що найбільш суттєві докази 
знаходяться в запитуваній державі;

f) якщо вона вважає, що виконання в запитуваній державі вироку, 
у разі винесення такого, може збільшити можливість соціальної 
реабілітації засудженого;

g) якщо вона вважає, що присутність на судовому засіданні підоз-
рюваної особи не може бути забезпечена в запитуючій державі, 
в той час як її присутність на судовому засіданні може бути забез-
печена в запитуваній державі;

h) якщо вона вважає, що вона не може сама виконати вирок, у разі 
винесення такого, навіть з використанням екстрадиції, в той час 
як запитувана держава спроможна це зробити.

2. Якщо підозрювана особа була остаточно засуджена в Договірній 
Державі, ця держава може звернутися із клопотанням про передачу 
провадження у справі в одному або декількох випадках, наведених 
в пункті 1 цієї статті, лише тоді, коли вона сама не може виконати 
вирок, навіть з використанням екстрадиції, і якщо інша Договірна 
Держава не визнає принципу виконання вироку, постановленого 
іноземною державою, або відмовляється виконати такий вирок».

Стаття 28

«Після отримання клопотання про порушення кримінального пе-
реслідування разом з документами, які передбачені у пункті 1 
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статті 15, запитувана держава має право вживати всіх тимчасових 
заходів, у тому числі утримання підозрюваної особи під вартою і на-
кладення арешту на майно, яких можна було б вжити за її власним 
законодавством, якби злочин, за який вимагається кримінальне 
переслідування, був вчинений на її території».

4. конвенція про передачу засуджених осіб

45. Україна і Чеська Республіка є учасницями Конвенції. Для 
Чеської Республіки вона набрала чинності 1 січня 1993 року, для 
України — 1 січня 1996 року.

Стаття 9. Наслідки передачі засудженої особи для держави виконання вироку

«1. Компетентні власті держави виконання вироку:
а) продовжують виконання вироку одразу або на основі судової чи 

адміністративної постанови згідно із положеннями статті 10; або
b) визнають вирок з використанням судової або адміністративної 

процедури своєї держави і таким чином замінюють міру покаран-
ня, призначену в державі визначення вироку, мірою покарання, 
передбаченою законодавством держави виконання вироку за та-
кий самий злочин згідно з положеннями статті 11.

2. Держава виконання вироку, на прохання, до передачі засудженої 
особи інформує державу винесення вироку про те, яку із цих проце-
дур вона буде використовувати.
3. Виконання вироку регулюється законодавством держави вико-
нання вироку, і тільки ця держава має право приймати всі відповідні 
рішення.
4. Будь-яка держава, яка, зважаючи на своє національне законодав-
ство, не може використовувати одну із згаданих в пункті 1 процедур 
для виконання заходів, призначених на території іншої Сторонни 
особам, які через психічний стан не були притягнуті до криміналь-
ної відповідальності за вчинення злочину, і яка готова прийняти 
також осіб для подальшого лікування, може у заяві на ім’я Генераль-
ного секретаря Ради Європи вказати, які процедури вона буде засто-
совувати в таких випадках».

Стаття 22. Відношення до інших конвенцій та угод

«...4. Якщо запит про передачу засудженої особи підпадає водночас 
під дію цієї Конвенції,



200

справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних 
вироків або інших угод чи договорів про передачу засуджених осіб, 
держава, яка звертається із запитом, надсилаючи свій запит, вказує, 
на основі якого документа такий запит робиться».

5. додатковий протокол до конвенції 
про передачу засуджених осіб

46. Україна і Чеська Республіка є учасницями Конвенції. Для 
Чеської Республіки вона набрала чинності 1 лютого 2003 року, а для 
України — 1 листопада 2003 року. Відповідні положення цього Про-
токолу передбачають таке:

Стаття 2. Особи, які втекли з держави винесення вироку

«1. Якщо громадянин Сторони, який підлягає покаранню, призначе-
ному на території іншої

Сторони як частина остаточного вироку, намагається уникнути ви-
конання або подальшого виконання покарання в державі винесення 
вироку шляхом втечі на територію першої Сторони до відбування 
покарання, то держава винесення вироку, може запитати від іншої 
Сторони, щоб та взяла на себе виконання покарання.

2. На запит Держави винесення вироку держава виконання вироку 
до прибуття документів, що підтримують запит, а також до прий-
няття рішення за цим запитом може заарештувати засуджену осо-
бу або вжити будь-яких інших заходів для забезпечення того, щоб 
засуджена особа залишалася на її території до рішення за запитом. 
Запит про запобіжні заходи має містити в собі інформацію, вказану 
в пункті 3 статті 4 Конвенції. Розмір покарання для засудженої осо-
би не збільшується в результаті періоду, проведеного під арештом 
з причини, вказаної в цьому пункті.

3. Для передачі виконання покарання згода засудженої особи не ви-
магається».

47. У Пояснювальній записці до Додаткового протоколу за-
значається, що стаття 2 «передбачає ситуації, у яких громадянин 
Держави А засуджується у Державі Б і в подальшому добровільно 
прибуває в Державу А». Крім того, передбачається, що ця стаття не 
поширюється на випадки розгляду справи і засудження in absentia 
громадянина Держави А у Державі Б.
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ПРАВО

I. МЕЖІ РОЗГЛяДУ СПРАВИ

48. У відповідь на зауваження Уряду заявник повторив свої 
скарги за статтею 6 Конвенції щодо розгляду його справи in absentia 
у Чеській Республіці, які були визнані неприйнятними ухвалою від 
17 лютого 2009 року, і надав нові скарги, які надійшли із запізнен-
ням, за статтею 6 Конвенції стосовно судового провадження в Ук-
раїні. Суд вважає, що межі розгляду справи зводяться до скарг, які 
були направлені сторонам для надання зауважень.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 5

49. Заявник скаржився, що його тримання під вартою в Україні 
було незаконним. Суд як контролююча інстанція з юридичної харак-
теристики фактів у справі вирішив розглядати питання, порушені 
заявником за статтею 5 Конвенції, відповідні положення якої пере-
дбачають таке:

Пункт 1 статті 5

«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 закон-
ного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого 
обов’язку, встановленого законом;

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до-
провадження 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 ме-
тою 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 інфекцій-
них захворювань, законне затримання психічно хворих, алко-
голіків 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».

A. Щодо прийнятності

50. Уряд вважав, що заявник не вичерпав усіх національних 
засобів захисту, оскільки він не оскаржувив рішення від 14 квітня 
2006 року до апеляційного суду м. Києва.

51. Заявник стверджував, що він вичерпав усі національні засо-
би захисту і не знав про рішення від 14 квітня 2006 року.

52. Суд зазначає, що Уряд не надав Суду копії оспорюваного рі-
шення і не надав своїх зауважень щодо того, що заявник не був поін-
формований про вказане рішення. Уряд, надаючи такі заперечення, 
повинен був довести, що заявник міг вичерпати усі національні за-
соби захисту, але не зробив цього. Крім того, Суд зазначає, що, як 
вбачається із матеріалів справи, заявник порушував питання за-
конності його тримання під вартою на кожному етапі провадження 
та оскаржував кожне відповідне рішення, яке підлягало оскаржен-
ню. Таким чином, Суд відхиляє заперечення Уряду.

53. Суд також зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою 
у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що во-
на не є неприйнятною з будь-яких інших причин. Таким чином, по-
дана скарга є прийнятною.

B. Щодо сУті

1. зауваження сторін

a) Заявник

54. Заявник стверджував, що його арешт працівниками Київсь-
кого УБОЗу відбувся на підставі ордера на арешт, виданого право-
охоронними органами Чехії, однак Кримінально-процесуальний 
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кодекс не містить положень щодо затримання особи на підставі ор-
дера на арешт, виданого в іншій країні.

55. Він також стверджував, що очевидним є те, що працівни-
ки Голосіївського районного відділу міліції не арештовували його, 
а також що він не вчиняв адміністративного проступку, за який 
його було покарано. Він вважав, що його адміністративний арешт 
був підготовлений органами державної влади з метою виграти час 
до отримання матеріалів справи. Він також зазначив, що у будь-
якому випадку строк його адміністративного арешту сплив 2 лю-
того 2006 року і пояснення його тримання під вартою наступного 
дня немає.

56. Заявник стверджував також, що його тримання під вартою 
з метою екстрадиції було незаконним відповідно до положень на-
ціонального законодавства і міжнародно-правових актів, оскільки 
Конституція України і Кримінальний кодекс України чітко встанов-
люють неможливість видачі громадян України.

57. Тримання заявника під вартою з 14 березня 2006 року ґрун-
тувалося на підставі статей 32 і 33 Європейської конвенції про між-
народну дійсність кримінальних вироків і відповідно до статті 1652 
Кримінально-процесуального кодексу. Однак вказана Конвенція не 
може застосовуватися у відносинах України і Чеської Республіки, ос-
кільки остання не є її учасницею.

58. Заявник вважав, що весь строк тримання заявника під вар-
тою — з 28 січня по 16 червня

2006 року — фактично мав на меті виконання вироку, винесено-
го in absentia, а тому суперечив пункту 1 статті 5 Конвенції.

59. Крім того, він зазначив, що приведення національним су-
дом вироку Міського суду м. Праги у відповідність до законодавства 
України не мало належних правових підстав і не відповідало між-
народним договорам, на які посилався суд. Крім того, на жодній зі 
стадії провадження заявник не мав можливості реалізувати своє 
право на захист і на справедливий суд. Відповідно він вважав, що 
його тримання під вартою з 16 червня 2006 року порушувало вимоги 
пункту 1 статті 5 Конвенції.

b) Уряд

60. Посилаючись на факти, Уряд стверджував, що у період між 
28 і 30 січня 2006 року заявник тримався під вартою за підозрою 
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у скоєнні адміністративного проступку і що його затримання таким 
чином підпадало під дію підпункту (с) пункту 1 статті 5 Конвенції. 
З 30 січня по 3 лютого 2006 року заявник тримався під вартою з ме-
тою екстрадиції, і його затримання підпадає під дію підпункту (f) 
пункту 1 статті 5 Конвенції. Тримання заявника під вартою у період 
з 14 березня по 16 червня 2006 року підпадає під дію підпункту (а) 
пункту 1 статті 5 Конвенції. Таким чином, Уряд дійшов висновку, що 
увесь період тримання заявника під вартою з 28 січня підпадає під 
один з дозволених винятків пункту 1 статті 5 Конвенції.

61. Що стосується юридичних підстав тримання заявника під 
вартою, Уряд посилався на статтю 106 Кримінально-процесуального 
кодексу, на Конвенцію про передачу засуджених осіб і на Додатко-
вий протокол до неї.

2. оцінка суду

a) Загальні принципи

62. Стаття 5 Конвенції гарантує основоположне право на свободу 
та недоторканність. Це право є найважливішим у «демократичному 
суспільстві» у розумінні Конвенції (див. рішення у справах «де Віл-
де, Оомс і Версип проти Бельгії» (De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium), 
18 червня 1971 року, п. 65, Series A no. 12, та «Вінтерверп проти Ні-
дерландів» (Winterwerp v. the Netherlands), 24 жовтня 1979 року, п. 37, 
Series A no. 33).

63. Кожен має право на захист цього права, що означає, що 
особа не може бути позбавлена або не може позбавлятися свободи 
(див. рішення у справі «Вікс проти Сполученого Королівства» (Weeks v. 
the United Kingdom), 2 березня 1987 року, п. 40, Series A no. 114), крім 
випадків, встановлених у пункті 1 статті 5. Цей перелік винятків 
є вичерпним (див. рішення у справі «Лабіта протии Італії» (Labita v. 
Italy) [GC], № 26772/95, п. 170, ECHR 2000-IV, і «Куінн проти Франції» 
(Quinn v. France), 22 березня 1995, п. 42, Series A no. 311), і лише вузьке 
тлумачення цих винятків відповідає цілям цього положення, а са-
ме — гарантувати, що нікого не буде свавільно позбавлено свобо-
ди (див. рішення у справах «Енгель та інші проти Нідерландів» (Engel 
and Others v. the Netherlands), 8 червня 1976 року, п. 58, Series A no. 22, 
і «Амур проти Франції» (Amuur v. France), 25 червня 1996 року, п. 42, 
Reports 1996-III).
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64. Суд нагадує що, коли йдеться про позбавлення свободи, над-
звичайно важливою умовою є забезпечення загального принципу 
юридичної визначеності. Отже, неодмінна вимога полягає в тому, 
що умови, за яких має здійснюватися позбавлення свободи, мають 
бути чітко сформульовані в національному законі і що застосування 
самого цього закону має бути передбачуваним і відповідати в цьому 
відношенні нормі «законності», яку встановлює Конвенція і згідно 
з якою всі закони мають бути сформульовані з достатньою чіткіс-
тю, що дозволяє громадянину — при потребі за допомогою одер-
жання відповідної консультації — передбачити достатньою за дани-
ми обставинами мірою наслідки, до яких може призвести дана дія 
(див. «Барановський проти Польщі» (Baranowski v. Poland), № 28358/95, 
пп. 50–52, ECHR 2000-III).

65. Суд також зазначає, що органи державної влади повинні до-
тримуватися вимог, встановлених національним законодавством 
щодо тримання під вартою (див. рішення у справах «Ван дер Леер 
проти Нідерландів» (Van der Leer v. the Netherlands), 21 лютого 1990 ро-
ку, пп. 23–24, Series A no. 170-A; «Вассінк проти Нідерландів» (Wassink 
v. the Netherlands), 27 вересня 1990 року, п. 27, Series A no. 185-A; 
і «Еркало проти Нідерландів» (Erkalo v. the Netherlands), 2 вересня 
1998 року, п. 57, 1998-VI).

66. Для органів державної влади, зокрема судів, першочерговим 
завданням є тлумачення та застосування національного права. Од-
нак, оскільки згідно з пунктом 1 статті 5 Конвенції недотримання 
вимог національного законодавства становить порушення Конвен-
ції, Суд, таким чином, може і повинен користуватися повноважен-
нями розглядати таку скаргу (див. рішення у справі «Бенхам проти 
Сполученого Королівства» (Benham v. the United Kingdom), 10 червня 
1996 року, п. 41, Reports 1996-III).

(b) Застосування загальних принципів у цій справі

i) Період з 28 січня до 3 лютого 2006 року

67. Суд зазначає, що сторони не погодилися щодо обставин пер-
шого затримання і тримання

заявника під вартою у період з 28 січня по 3 лютого 2006 року. 
Однак твердження заявника про те, що він був заарештований пра-
цівниками Київського УБОЗу на підставі міжнародного ордера на 
арешт, підтверджуються офіційними документами. Незважаючи на 
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той факт, що адміністративний арешт на підставі судового рішення 
підпадає під дію пункту 1(а) статті 5 Конвенції, Суд у своїй практиці 
визнав, що іноді необхідно за зовнішніми ознаками та використани-
ми формулюваннями побачити реальну ситуацію (див. справу «Каф-
каріс проти Кіпру» (Kafkaris v. Cyprus) [GC], no. 21906/04, п. 116, ECHR 
2008-..., з додатковими посиланнями). Суд уже розглядав ситуації, 
в яких адміністративний арешт, який формально підпадає під дію 
пункту 1(а) статті 5, використовувався для забезпечення перебуван-
ня особи під вартою для інших цілей (див., mutatis mutandis, рішен-
ня у справі «Доронін проти України» (Doronin v. Ukraine), № 16505/02, 
пп. 54–56, 19 лютого 2009 року). Суд вважає, що обставини справи 
свідчать про те, що у цій справі заявник перебував у такій самій си-
туації. На думку Суду, такі дії органів державної влади не сумісні 
з принципом юридичної визначеності, вони є свавільними і супере-
чать принципу верховенства права.

68. Крім того, за інформацією заявника, Уряд не надав жодних 
пояснень щодо підстав його затримання після спливу строку адмі-
ністративного арешту о першій годині ночі 2 лютого 2006 року, до-
поки його не було заарештовано працівниками Київського УБОЗу 
3 лютого 2006 року о 19 годині 30 хвилин.

69. Отже, Суд доходить висновку, що в зазначений період мало 
місце порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.

ii) Період з 3 лютого 2006 року до 16 червня 2006 року

70. Суд також зазначає, що тримання заявника під вартою у пе-
ріод з 3 лютого 2006 року було здійснено з метою його екстрадиції. 
7 лютого 2006 року строк тримання заявника під вартою було про-
довжено до 40 днів українським судом відповідно до Європейської 
конвенції про видачу правопорушників, незважаючи на те, що він як 
громадянин України не міг бути виданий, оскільки національне за-
конодавство чітко і однозначно встановлює заборону на видачу гро-
мадян України (див. для порівняння рішення у справі проти Росії, 
де існує подібна заборона на видачу громадян: «Гарабаєв проти Росії» 
(Garabayev v. Russia), № 38411/02, пп. 88–91, 7 червня 2007 року, ECHR 
2007-... (витяги)); більше того, Україна зробила відповідне застере-
ження до вищезгаданої Конвенції.

71. 14 березня 2006 року той самий суд продовжив строк три-
мання заявника під вартою до 30 днів відповідно до Конвенції про 
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міжнародну чинність кримінальних вироків, незважаючи на те, що 
у той самий час Міністерство юстиції Чеської Республіки формально 
подало запит до Міністерства юстиції України щодо розгляду спра-
ви заявника за Європейською конвенцією про передачу проваджень 
у кримінальних справах. Крім того, Європейська конвенція про 
міжнародну чинність кримінальних вироків дозволяє затримання 
строком виключно на 18 днів і не може застосовуватися у відноси-
нах двох цих країн, оскільки Чеська Республіка не є учасницею цієї 
Конвенції.

72. Суд також зазначає, що Уряд не надав жодних документів 
на підтвердження своїх тверджень про наявність судового рішення, 
яким санкціонується затримання заявника у період з 14 квітня 2006 
і до 16 червня 2006 року — дати винесення рішення апеляційним су-
дом м. Києва.

73. Крім того, Суд зазначає, що Уряд не навів жодних законо-
давчих положень, чи то Кримінально-процесуального кодексу, чи то 
інших нормативно-правових актів, які б передбачали, навіть шля-
хом посилання, процедуру щодо тримання особи під вартою з метою 
екстрадиції або застосування інших міжнародно-правових заходів 
правової допомоги у кримінальних справах.

74. Суд вважає, що обставини справи свідчать про те, що затри-
мання заявника протягом зазначеного періоду не було належним 
чином законодавчо обґрунтовано.

75. Таким чином, Суд доходить висновку, що в зазначений пе-
ріод також мало місце порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.

iii) Період з 16 червня 2006 року

76. Суд зазначає, що 16 червня 2006 року апеляційний суд м. Киє-
ва, розглянувши справу, перекваліфікував запит органів державної 
влади Чехії щодо передачі кримінального провадження у справі 
заявника за Європейською конвенцією про передачу провадження 
у кримінальних справах на запит щодо виконання вироку Міського 
суду м. Праги від 30 березня 2004 року за Конвенцією про передачу 
засуджених осіб та Протоколом до неї, хоча жодних клопотань про це 
не надходило і положення цієї Конвенції і Протоколу не могли бути 
застосовані до осіб, рішення у справах яких було винесене in absentia. 
Верховний Суд України залишив вказане рішення без змін.
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77. Суд не вважає, що таке рішення, прийняте національними 
судами, відповідає вимогам передбачуваності і законності. Від-
повідно Суд встановлює, що тримання під вартою заявника з 16 черв-
ня 2006 року порушує пункт 1 статті 5 Конвенції.

III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

78. Стаття 41 Конвенції зазначає:

«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

79. Заявник вимагав 10 000 євро відшкодування моральної шкоди.
80. Уряд вважав, що сума, яку вимагає заявник, є надмірною 

і не має жодного причинно-наслідкового зв’язку зі стверджуваним 
порушенням.

81. Суд вважає, що заявник зазнав моральної шкоди у зв’язку 
з незаконним триманням під вартою, і ця шкода не може бути ком-
пенсована шляхом встановлення порушення конвенційних прав. 
Враховуючи обставини справи та здійснюючи свою оцінку на заса-
дах справедливості відповідно до статті 41 Конвенції, Суд присуд-
жує заявникові суму, яку він вимагав, у повному розмірі.

в. сУдові витрати

82. У своїх скаргах заявник не вимагав присудження йому відш-
кодування судових витрат. Відповідно Суд вирішує не присуджува-
ти жодних виплат.

с. пеня

83. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розмі-
ру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку 
плюс три відсотки.
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на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує решту заяви прийнятною.
2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 

статті 5 Конвенції.
3. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане оста-

точним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держа-
ва-відповідач має виплатити заявнику 10 000 (десять тисяч) 
євро з урахуванням будь-якого податку, який може бути 
стягнуто із зазначеної суми; ця сума має бути конвертова-
на в національну валюту держави-відповідача за курсом на 
день здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточно-
го розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий від-
соток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки 
Європейського центрального банку, яка діятиме в період не-
сплати, плюс три відсоткові пункти.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 18 лютого 
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «пУЗан проти України»

(Заява № 51243/08)

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 «Пузан проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи пала-
тою, 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,
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. Справу розпочато за заявою (№ 51243/08), яку 27 жовтня 
2008 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — 
Конвенція) громадянин Республіки Білорусь пан Дмитро Петрович 
Пузан (далі — заявник).

2. Заявника, якому було надано юридичну допомогу, представ-
ляла юрист А. Муканова. Уряд України (далі — Уряд) представляв 
його Уповноважений — п. Ю. Зайцев з Міністерства юстиції.

3. 24 березня 2009 року Суд оголосив заяву частково неприйнят-
ною і вирішив повідомити Уряд про скарги заявника за підпунктом 
«f» пункту 1 статті 3, пунктом 4 статті 5, пунктом 1 статті 6 та стат-
тею 13 Конвенції стосовно тримання його під вартою та можливої 
екстрадиції, а також про його скаргу за статтею 34 Конвенції сто-
совно втручання у право на індивідуальну заяву. Суд також вирішив 
одночасно розглядати питання щодо суті та прийнятності заяви 
(пункт 3 статті 29).

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1980 році та нині тримається під вартою 
в Сімферопольському слідчому ізоляторі (далі — СІЗО) в очікуванні 
екстрадиції до Республіки Білорусь.
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5. Заявник був двічі засуджений в Республіці Білорусь за вчи-
нення злочинів, пов’язаних з обігом наркотиків. Удруге, в 2004 році, 
йому було призначено покарання у виді чотирьох років і трьох міся-
ців позбавлення волі. Після відбуття частини призначеного строку 
позбавлення волі його було звільнено достроково.

6. 1 квітня 2006 року Совєтський районний відділ МВС м. Мінсь-
ка порушив щодо заявника кримінальну справу за підозрою в не-
законному придбанні психотропної речовини (пункт 1 статті 328 
Кримінального кодексу Республіки Білорусь).

7. 12 червня 2006 року державні органи Білорусі оголосили заяв-
ника в міжнародний розшук.

8. 29 вересня 2008 року начальник УВС адміністрації Совєтсь-
кого району м. Мінська надіслав клопотання до Управління карного 
розшуку ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим щодо за-
тримання заявника і тримання його під вартою до екстрадиції до 
Республіки Білорусь.

9. Того самого дня заявника затримали працівники Залізнично-
го районного відділу Сімферопольського МУ ГУМВС України в Авто-
номній Республіці Крим.

10. 30 вересня 2008 року Залізничний районний суд м. Сімферо-
поля (далі — районний суд) прийняв постанову про застосування до 
заявника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стро-
ком на сорок діб з метою екстрадиції до Республіки Білорусь.

11. 17 жовтня 2008 року заступник Генерального прокурора Рес-
публіки Білорусь звернувся до Генерального прокурора України із 
запитом про екстрадицію заявника до Республіки Білорусь. Запит 
містив такі гарантії: без згоди Генерального прокурора України 
заявника не притягатимуть до кримінальної відповідальності за 
злочин, який було вчинено до екстрадиції; його не буде вислано до 
третьої країни без згоди Генерального прокурора України; його не 
буде піддано катуванню, нелюдському чи такому, що принижує гід-
ність, поводженню або покаранню; після припинення кримінально-
го провадження, а в разі призначення покарання — після його від-
буття заявник зможе безперешкодно виїхати з території Республіки 
Білорусь; заявника не переслідуватимуть за політичними, расови-
ми, релігійними чи етнічними ознаками.

12. 26 жовтня 2008 року під час зустрічі зі своїм захисником за-
явник підписав довіреність для звернення із заявою до Суду.



пУЗан проти України

213

13. 28 жовтня 2008 року заявника було допитано помічником 
прокурора Залізничного району м. Сімферополя, зокрема, щодо то-
го, чи звертався заявник або його захисники до державних органів 
чи установ з позовами чи скаргами на порушення його прав і сво-
бод. Заявник відповів, що його захисник просив звернутися до Суду 
з клопотанням про надання йому форми доручення, і пояснив, що 
надалі його захист здійснюватиме Харківська правозахисна група, 
яка має намір подати скаргу до «Європейської комісії з прав люди-
ни». Заявник повідомив, що не підписував жодних інших докумен-
тів і не звертався зі скаргами чи заявами до жодних інших установ. 
Якщо це зробили його захисники, то він дізнається про це пізніше. 
У протоколі цього допиту також було зазначено, що заявника було 
повідомлено про його право на відмову давати показання, передба-
чене статтею 63 Конституції України.

14. Того самого дня, 28 жовтня 2008 року, Голова палати вказав 
Уряду України — як це передбачає правило 39 Регламенту Суду — на 
необхідність утриматися від екстрадиції заявника до Республіки 
Білорусь.

15. 7 листопада 2008 року Генеральна прокуратура України 
повідомила Урядового уповноваженого у справах Європейського су-
ду з прав людини про те, що рішення про екстрадицію заявника не 
прийматиметься, допоки Суд не розгляне цю справу.

16. Того самого дня районний суд прийняв постанову про взят-
тя заявника під варту з метою екстрадиції до Республіки Білорусь, 
не встановивши строку такого тримання.

17. 20 листопада 2008 року апеляційний суд Автономної Респуб-
ліки Крим залишив постанову від 7 листопада 2008 року без змін, 
підтвердивши законність тримання заявника під вартою з метою 
екстрадиції.

18. 26 грудня 2008 року районний суд відмовив у задоволенні 
клопотання захисника про зміну запобіжного заходу, обраного за-
явникові. Заявник оскаржив цю постанову. У відповідь, листом від 
16 січня 2009 року заступник Голови апеляційного суду Автоном-
ної Республіки Крим повідомив заявника про те, що апеляційний 
суд раніше вже розглядав його апеляційну скаргу щодо законності 
тримання його під вартою і не розглядатиме те саме питання знову. 
Заявник досі перебуває під вартою.
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II. ВІДПОВІДНЕ ЗАКОНОДАВСтВО І ПРАКтИКА

а. відповідне міжнародне та національне право і практика

19. Відповідні положення міжнародного та національного пра-
ва і практики стисло викладено в рішенні від 23 жовтня 2008 року 
у справі «Солдатенко проти України» (Soldatenko v. Ukraine), заява 
№2440/07, пп. 21–31).

в. відповідні міжнародні матеріали Щодо станУ дотримання 

прав людини в респУБліці БілорУсь

1. доповіді державного департаменту сШа 
про стан дотримання прав людини у країнах світу

20. У Щорічній доповіді про стан дотримання прав людини 
у країнах світу (далі — Доповідь) за 2007 рік, оприлюдненій Держав-
ним департаментом США 11 березня 2008 року, стосовно Білорусі 
повідомляється:

«с. Катування та інше жорстоке, нелюдське чи таке, 
що принижує гідність, поводження або покарання

Закон забороняє таку практику; однак працівники Комітету держав-
ної безпеки Республіки Білорусь (КДББ), загони міліції особливого 
призначення («ОМОН») та інші спецпідрозділи іноді вдаються до 
побиття затриманих і демонстрантів...

...Міліція також іноді практикує побиття громадян під час їх затри-
мання та перебування під вартою за організацію або участь у демонс-
траціях чи інших заходах опозиції. 12 січня працівники міліції жорс-
токо побили активіста молодіжного опозиційного руху Олеся Калиту 
за організацію юридичного представництва інтересів свого товари-
ша, іншого активіста молодіжного руху, який відмовився бути інфор-
матором КДББ. Через два дні після цього була побита працівниками 
міліції і госпіталізована неповнолітня активістка опозиційного руху 
Анастасія Шашкова — після того, як її затримали у зв’язку з участю 
в акції протесту проти фальсифікацій на місцевих виборах у країні 
14 січня.

23 березня міліція м. Могильова примусово госпіталізувала до міс-
цевої психіатричної лікарні активістку Христину Шатікову у зв’язку 
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з тим, що вона була координатором підготовки масової демонстра-
ції опозиційних сил у День Свободи. Шатікова повідомила, що про-
тягом триденного затримання їй давали певні медичні препарати 
та допитували про зв’язки з політичними в’язнями Дмитром Дашке-
вичем і Артуром Фінькевичем.

16 серпня працівники міліції побили вісімнадцятирічну Тетяну 
Тишкевич, коли вона разом з іншими активістами молодіжного опо-
зиційного руху вийшла на демонстрацію в Мінську на знак солідар-
ності з тими, кого було ув’язнено з політичних мотивів. Її лікували 
в місцевій лікарні у зв’язку з тілесними ушкодженнями голови і жи-
вота. За інформацією з достовірних джерел, у лікарні її [Тишкевич] 
відвідав працівник міліції, який чинив на неї тиск, вимагаючи, щоб 
вона не зверталася зі скаргою на дії міліції.

12 грудня після насильницького розгону мирної демонстрації опо-
зиційних сил на Октябрській площі в Мінську працівники міліції 
жорстоко побили лідера молодіжного опозиційного руху Дмитра 
Федарука і залишили його в непритомному стані на тротуарі. Феда-
рук опинився в лікарні, де протягом восьми днів лікувався у зв’язку 
із серйозною травмою голови.

За інформацією з достовірних джерел та повідомленнями очевидців 
під час демонстрацій, які відбулися після президентських виборів 
у березні 2006 року, бійці «ОМОН» та інших спецпідрозділів, таких 
як антитерористичний спецпідрозділ «Алмаз», били затриманих 
демонстрантів, а іншим погрожували смертю або зґвалтуванням.

У березні 2006 року спецпідрозділи міліції та бійці «ОМОН» засто-
сували кийки та сльозогінний газ для розгону мирного маршу до 
Окрестинського ІТТ, що відбувався на знак протесту проти затри-
мання 250 демонстрантів. Полковник МВС Дмитро Павличенко, 
причетний до зникнень та ймовірної смерті активістів опозиційно-
го руху в 1999 році, особисто побив кандидата у президенти від опо-
зиції Олександра Козуліна, після чого бійці спецпідрозділу «Алмаз» 
зв’язали Козуліна і відвезли до слідчого ізолятора. Внаслідок побит-
тя Павличенком і бійцями спецпідрозділу «Алмаз» Козулін отримав 
травми голови та хребта. Ані Павличенка, ані бійців спецпідрозділу 
«Алмаз», ані бійців інших спецпідрозділів не було покарано за їхні 
дії. У липні 2006 року Козуліна було засуджено до п’яти з половиною 
років позбавлення волі за політично вмотивованими обвинувачення-
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ми у стверджуваному хуліганстві та порушенні громадського порядку. 
Наприкінці року він ще перебував у в’язниці.

За інформацією з офіційних джерел, в армії й надалі мали місце 
факти знущання з новобранців у вигляді побиття та інших форм фі-
зичного і психологічного насильства, хоча кількість зареєстрованих 
випадків зменшилася.

Інформація, яка стосується цього розділу Доповіді, міститься також 
в інших її частинах: див. підпункти 1.d, 1.e, 2, 2.b та розділ 3.

умови тримання в установах виконання покарань та попереднього ув’язнення

Умови тримання ув’язнених усе ще залишаються вкрай тяжкими 
та характеризуються періодичною нестачею продуктів і ліків та по-
ширенням таких хвороб, як туберкульоз і ВІЛ/СНІД. У березні Лейла 
Зерругі (Leila Zerrougui), голова Робочої групи ООН з питань досу-
дового затримання, повідомила, що умови тримання в установах 
попереднього ув’язнення були гіршими за умови в установах вико-
нання покарань, оскільки санітарні та побутові умови в установах 
попереднього ув’язнення були незадовільними і в них діяли обме-
ження щодо контактів із відвідувачами, телефонних дзвінків і права 
листування. За інформацією національних правозахисних організа-
цій, за останні 10 років умови тримання ув’язнених дещо покращи-
лися. Однак вони повідомили про те, що особи, які тримаються під 
вартою, не забезпечуються належним харчуванням або теплим одя-
гом і часто позбавлені власного спального місця, постільної білиз-
ни, можливості змінювати одяг і відвідувати туалет. Внаслідок цього 
залишаються поширеними туберкульоз, пневмонія та інші хвороби. 
Колишні в’язні повідомили, що медичні огляди проводяться рідко, 
роблять це недостатньо кваліфіковані медичні працівники, а ре-
зультати медичних оглядів часто фальсифікуються. Стоматологічні 
послуги ще менш доступні.

Закон дозволяє членам сім’ї затриманих та їхнім друзям приносити 
їжу та предмети особистої гігієни, але здебільшого державні органи 
не дотримуються вимог цього закону.

Серйозну проблему становила переповненість камер в установах ви-
конання покарань, попереднього ув’язнення, а також у колоніях-по-
селеннях (такий вид покарання також відомий як «хімія»). Особи, які 
відбувають покарання у таких колоніях-поселеннях, що є формою 
заслання в межах країни, живуть у бараках і виконують примусові 
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роботи відповідно до встановлених державою умов. За інформацією 
Уряду загальна кількість позбавлених волі осіб у країні становила 
понад 38 000, серед яких 30 000 відбували покарання у в’язницях 
і близько 8000 — у виправних колоніях відкритого типу. Крім того, 
за деякими підрахунками, 7000 осіб перебували у слідчих ізоляторах 
в очікуванні судового розгляду.

Деякі колишні політичні в’язні повідомили, що з ними поводилися 
гірше ніж з убивцями, чинили над ними психічне насильство, а час-
то бували випадки, коли їх поміщали в одну камеру зі злочинцями, 
які вчиняли насильницькі злочини. Вони також повідомили, що їм 
не роз’яснювали їхні законні права і не забезпечували захист їхніх 
прав. В’язням, які зверталися зі скаргами на порушення прав, часто 
погрожували смертю, принизливим поводженням або іншими фор-
мами покарання.

За достовірними повідомленнями міліція та працівники в’язниць 
і далі практикували жорстоке поводження з ув’язненими, катували 
та шантажували їх. За інформацією з численних достовірних дже-
рел, прийняття рішень за заявами про умовно-дострокове звіль-
нення залежать від хабарів персоналу установ виконання покарань. 
Розмір хабара становить, як правило, від 200 до 300 доларів (від 
430 000 до 646 000 білоруських рублів), але від засуджених у резо-
нансних справах часто вимагали ще більших сум. Наприклад, за 
інформацією, що надійшла 5 червня від незалежного Білоруського 
комітету захисту прав в’язнів «Над Бар’єром», комісія з умовно-до-
строкового звільнення відмовила Дмитру Корольову, колишньому 
працівникові розвідки, у достроковому звільненні в березні, оскіль-
ки він відмовився передати 2000 доларів (4,3 мільйонів білоруських 
рублів) співкамерникові. Останній стверджував, що вимагав хабар 
за дорученням посадових осіб в’язниці.

Осіб, затриманих у зв’язку з політичною діяльністю, органи влади 
здебільшого тримали в Окрестинському ІТТ або у Володарському 
слідчому ізоляторі в Мінську. За словами багатьох колишніх в’язнів, 
їжа та медичне обслуговування у Володарському СІЗО незадовільні, 
але кращі, ніж в Окрестинському ІТТ, який здебільшого використо-
вують для короткострокового тримання затриманих демонстрантів 
протягом досудового слідства.

За повідомленнями, у в’язниці стан здоров’я Олександра Козуліна 
значно погіршився. Хоча повідомлялося, що матеріально-побу-
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тові умови тримання його під вартою були прийнятними, това-
риші стверджували, що після жорстокого побиття працівниками 
міліції під час його затримання в березні 2006 року та після 53-ден-
ного голодування, яке він оголосив на знак протесту проти свого 
ув’язнення та фальсифікації результатів президентських виборів, 
йому не надали належної медичної допомоги. Дружині та адвока-
тові Козуліна не дозволяли відвідувати його під час голодування.

За наявною інформацією, протягом року державні органи жодного 
разу не дозволили національним і міжнародним правозахисним 
організаціям, незалежним засобам масової інформації та Міжна-
родному комітету Червоного Хреста провести незалежну перевірку 
умов тримання під вартою. Втім, кільком міжнародним експертам 
було надано доступ до осіб, що тримаються під вартою. У вересні 
офіційна делегація з Німеччини відвідала засуджених у трьох вип-
равних колоніях у Мінську та сусідніх населених пунктах. Іноземним 
дипломатам іноді надавалася можливість поспілкуватися з політич-
ними в’язнями у присутності посадових осіб, однак у більшості ви-
падків державні органи відхиляли клопотання про надання дозволу 
на відвідання політичних в’язнів».

2. доповідь спеціального доповідача оон з прав людини 
щодо стану дотримання прав людини в республіці Білорусь 
(E/CN.4/2006/36)

21. У відповідних частинах доповіді зазначено:

«IV. СИтУАЦІя З ДОтРИМАННяМ ОСНОВНИХ ПРАВ 
І СВОБОД ЛЮДИНИ

а. громадянські та політичні права; механізми захистУ

10. Надалі спостерігаються систематичні порушення грома-
дянських і політичних прав громадян Білорусі, а також позбавлен-
ня їх права на ефективну участь у громадських справах. Механізми 
захисту прав людини залишаються надзвичайно слабкими, і на на-
ціональному рівні не існує правозахисної установи. Судова система 
досі підпорядкована виконавчій владі, а законодавча влада не є по-
справжньому незалежною...
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Судочинство і правоохоронна діяльність, смертна кара, зникнен-
ня та страти без суду та слідства.

13. З часу оприлюднення своєї останньої доповіді Спеціаль-
ний доповідач усе ще занепокоєний тим, що Білорусь залишається 
єдиною країною в Європі, де застосовується смертна кара. Ситуація 
в країні досі характеризується вкрай тяжкими умовами попереднього 
ув’язнення, практикою застосування тортур та інших видів нелюдсь-
кого поводження, надмірним застосуванням сили з боку міліції.

14. Крім того, стверджується, що при винесенні рішень судді 
фактично ніколи не посилаються на Конституцію або міжнародні 
договори, а рішення Конституційного Суду часто ігноруються. Судо-
ві засідання здебільшого здійснюються за зачиненими дверима без 
наведення відповідних причин, а представникам правозахисних ор-
ганізацій відмовляють у доступі до залів судових засідань для спосте-
реження за перебігом судових процесів. Призначені покарання в бага-
тьох випадках абсолютно непропорційні вчиненим злочинам. Право 
на оскарження обмежено, оскільки в багатьох випадках Верховний 
суд діє як суд першої інстанції, що не залишає можливості оскаржен-
ня такого рішення. Повідомлялося, що до президентських виборів 
і після них понад 150 осіб було притягнуто до відповідальності в по-
рядку спрощеного провадження і без надання доступу до захисника. 
Висловлювалося занепокоєння стосовно дотримання їхнього права 
на справедливий судовий розгляд».

3. резолюція 1671 (2009 року) парламентської асамблеї 
ради Європи: «ситуація в республіці Білорусь»

22. У відповідних положеннях Резолюції 1671 Парламентської 
асамблеї Ради Європи зазначено:

«1. Ситуація в Білорусі є предметом пильної уваги Парламентської 
асамблеї починаючи з 1992 року, коли парламенту Республіки Біло-
русь було надано статус «спеціального гостя» в ПАРЄ. Але через від-
сутність прогресу у сфері демократії, прав людини та верховенства 
права в Білорусі цей статус у 1997 році було призупинено, а наступ-
ного року «заморожено» і розгляд заявки Білорусі на членство у Раді 
Європи. Асамблея і далі з нетерпінням очікує, що Білорусь виконає 
умови набуття членства у Раді Європи, а органи влади цієї держави 
рішуче візьмуть на себе зобов’язання дотримуватися стандартів цієї 
Організації та її цінностей.
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2. За останні місяці в Білорусі відбулися важливі зрушення: за період 
із січня до серпня 2008 року було звільнено дев’ятьох представників 
опозиції, яких вважали політичними в’язнями, у тому числі колиш-
нього кандидата у президенти Олександра Козуліна. Відтоді, завдя-
ки цьому в Білорусі немає в’язнів, що визнаються у світі особами, 
ув’язненими з політичних мотивів. Асамблея вітає такий відчутний 
прогрес і закликає до забезпечення його незворотності.

3. Асамблея також вітає реєстрацію опозиційного руху «За свободу!», 
а також надання трьом незалежним інформаційним виданням — 
«Народна воля», «Наша нива» та «УзГорак» — можливості виходити 
друком у Білорусі, а також внесення цих видань до державної торго-
вельної мережі. Проте, ситуацію зі свободою засобів масової інфор-
мації в Білорусі аж ніяк не можна вважати прийнятною, особливо ж 
це стосується засобів теле- і радіомовлення.

4. Позитивним зрушенням Асамблея також вважає створення низ-
ки консультативних рад під егідою адміністрації Президента й ін-
ших державних органів, завдяки яким органи влади можуть вести 
конструктивний діалог з представниками неурядових організацій та 
громадянського суспільства. Асамблея сподівається, що обговорен-
ня, які відбуваються в консультативних радах, приведуть, зрештою, 
до прийняття відповідних законодавчих і політичних рішень.

5. Стосовно зникнення чотирьох політичних опонентів у 1999–
2000 роках Асамблея із задоволенням зазначає, що жоден з високо-
посадовців, які згадуються в Резолюції 1371 (2004) у зв’язку з обґрун-
тованою підозрою у причетності до зникнень або до приховування 
цих фактів, не обіймає відповідальної посади. Водночас Асамблея 
висловлює глибокий жаль у зв’язку з тим, що досі не забезпечено 
можливості подальшого прогресу розслідування цих злочинів, нез-
важаючи на відомості, наведені в доповіді Асамблеї.

6. Ці зрушення набувають ще більшої значущості, якщо враховувати 
те, що вони здійснені у відповідь на наполегливі заклики європей-
ських організацій та в контексті відновлення політичного діалогу 
з білоруським керівництвом.

7. Справді, після звільнення всіх політичних в’язнів у Білорусі Єв-
ропейський Союз у жовтні 2008 року ухвалив рішення відновити 
контакти на найвищому рівні з керівництвом Білорусі та призупи-
нити, хоча й частково та тимчасово, дію заборони на видання віз 
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деяким білоруським високопосадовцям, включно з Президентом 
Лукашенком. У квітні 2009 року призупинення дії зазначеної забо-
рони було подовжено ще на дев’ять місяців. Готовність Європейсь-
кого Союзу нормалізувати відносини з Білоруссю засвідчив візит до 
Мінська Верховного представника Європейського Союзу з питань 
спільної зовнішньої та безпекової політики, пана Хав’єра Солани 
(Javier Solana) і його зустріч із Президентом Лукашенком 19 лютого 
2009 року.

8. Білорусь є також однією з шести країн, які братимуть участь у про-
екті «Східне партнерство», що є новим механізмом, призначеним 
поглиблювати політичну та економічну співпрацю між Європейсь-
ким Союзом і його східноєвропейськими та кавказькими сусідами 
з метою зміцнення їхньої стабільності і підтримки демократичних 
змін і реформування економіки на ринкових засадах. Ступінь участі 
Білорусі залежатиме від загального розвитку її відносин з Євро-
пейським Союзом. У зв’язку з цим Білорусь взяла участь у самміті 
«Східного партнерства», який відбувся у Празі 7 травня 2009 року. 
Європейський Союз також має намір розпочати з Білоруссю діалог 
щодо прав людини.

9. Зі свого боку Рада Європи останнім часом активізувала контакти 
з білоруськими державними органами: після візиту делегації Коміте-
ту Асамблеї з політичних питань у лютому 2009 року міністр Мігель  
Анхель Моратінос (Miguel Angel Moratinos) здійснив у березні 2009 ро-
ку офіційний візит до Мінська як голова Комітету міністрів. За кілька 
тижнів до цього органи влади Білорусі нарешті дали згоду на відкрит-
тя інформаційного пункту Ради Європи в Мінську — таку ідею запро-
понувала сама Асамблея, і її було втілено за головування Словаччини 
в Комітеті міністрів. Церемонія відкриття інформаційного пункту 
відбулася у червні 2009 року.

10. Крім того, у грудні 2008 року Конгрес представників місцевих 
і регіональних влад Ради Європи ухвалив надати статус спостерігача 
Раді зі взаємодії органів місцевого самоврядування при Раді Респуб-
ліки Національних зборів Республіки Білорусь.

11. Однак, незважаючи на нещодавні позитивні зрушення та віднов-
лення контактів з європейськими організаціями, ситуація в Білорусі 
й далі дає підстави для занепокоєння.
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12. По-перше, парламентські вибори, які відбулись у вересні 2008 ро-
ку, виявилися втраченою можливістю рішучих змін на шляху до де-
мократії, оскільки вони не відповідали Європейським стандартам 
свободи і справедливості. Як було зазначено в доповіді Бюро демо-
кратичних інституцій та прав людини ОБСЄ (ОБСЄ/БДІПЛ), серйозні 
недоліки мали місце на всіх етапах виборчого процесу, починаючи 
з незабезпечення доступності плюралістичної інформації для виб-
орців і закінчуючи незабезпеченням прозорості підрахунку голосів. 
Ці недоліки неминуче ставлять під сумнів репрезентативність дію-
чого Парламенту, в якому жодному з опозиційних кандидатів не 
вдалося отримати місце. Водночас, слід привітати надану після за-
ключної оцінки ОБСЄ/БДІПЛ згоду білоруських державних органів 
на співпрацю з ОБСЄ/БДІПЛ у реформуванні національного вибор-
чого законодавства і практики для приведення їх у відповідність із 
зобов’язаннями Білорусі в рамках ОБСЄ.

13. Що стосується дотримання політичних свобод, то й надалі мають 
місце переслідування і залякування активістів опозиційних рухів, 
особливо молоді, що здійснюється за допомогою різних засобів, та-
ких як несанкціоновані обшуки приватних помешкань, незаконне 
вилучення обладнання, жорстоке поводження міліції з демонстран-
тами та примусовий призов на військову службу тих, кого раніше було 
визнано непридатним для служби. Крім того, під домашнім арештом 
перебувають кілька політичних активістів, а судимість звільнених 
політичних в’язнів не була погашена, внаслідок чого деякі їхні права, 
включно з правом балотуватися на виборах, й надалі залишаються 
обмеженими.

14. Асамблея бере до уваги і той факт, що на сьогодні під вартою пе-
ребувають троє підприємців, а також обмежено свободу іншим осо-
бам, які, на думку білоруської опозиції, є політичними в’язнями або, 
принаймні, жертвами зловживань, учинених у системі криміналь-
ного судочинства з політичних мотивів. Асамблея закликає провести 
незалежне розслідування цих справ, щоб з’ясувати, чи справді вони 
є політичними в’язнями, і, якщо так, забезпечити їхнє звільнення.

15. Викликає занепокоєння і ситуація із забезпеченням свободи 
об’єднання: хоча в грудні 2008 року нарешті було зареєстровано опо-
зиційний політичний рух «За свободу!», інші опозиційні та право-
захисні організації і далі натрапляють на перешкоди у проходженні 
реєстрації в Міністерстві юстиції. Останнім прикладом є ситуація 
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з правозахисною організацією «Наша вясна», члени якої, з огляду на 
статтю 193.1 Кримінального кодексу, наражаються на ризик переслі-
дувань за членство в незареєстрованій організації.

16. Асамблея висловлює жаль у зв’язку з тим, що, хоча три незалежні 
видання вже включено до державної торговельної мережі, інші не-
залежні засоби масової інформації позбавлені можливості користу-
ватися перевагами цієї системи розповсюдження і не можуть навіть 
друкуватися в Білорусі. Існування абсолютного державного контролю 
над друкуванням і розповсюдженням преси, а також над теле- і радіо-
мовленням є грубим порушенням свободи ЗМІ. Так само Асамблея 
висловлює занепокоєння з приводу труднощів, з якими стикають-
ся іноземні журналісти при проходженні акредитації та іноземні 
ЗМІ — такі, наприклад, як супутниковий канал «Белсат», — у проце-
дурі реєстрації в Міністерстві закордонних справ. Водночас Асамблея 
бере до уваги численні заяви білоруського керівництва про готов-
ність впроваджувати новий закон про ЗМІ, не допускаючи обмежен-
ня свободи вираження поглядів. Асамблея висловлює побажання, 
щоб такий самий підхід застосовувався й при впровадженні Закону 
про протидію екстремізму, у зв’язку з яким нещодавно було призупи-
нено друк журналу «ARCHE», якому пізніше, під тиском міжнародної 
спільноти, знову дозволили виходити друком.

17. Асамблея також висловлює жаль, що в Білорусі досі можливе 
виконання смертних вироків, незважаючи на скорочення перелі-
ку злочинів, за які може призначатися таке покарання, зменшення 
кількості смертних вироків, винесених у таких справах, а також на 
те, що, за офіційними заявами, з жовтня 2008 року жодного смерт-
ного вироку виконано не було. Асамблея нагадує, що в діючій Конс-
титуції смертна кара розглядається як перехідна форма покарання 
і що немає законодавчих перешкод, які б заважали президенту або 
парламенту запровадити мораторій на виконання смертних ви-
років. Асамблея також бере до уваги надану державними органами 
інформацію про те, що наразі немає смертних вироків, які очікують 
на виконання.

18. Хоча ситуація в Республіці Білорусь ще не відповідає стандартам 
Ради Європи у сфері демократії, верховенства права і прав людини, де-
ржавні органи цієї країни нещодавно вжили важливих заходів у пра-
вильному напрямі, і, зважаючи на це, Асамблея сповнена рішучості 
заохочувати подальший розвиток цього процесу за допомогою полі-
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тичного діалогу з органами влади і водночас надалі сприяти зміцнен-
ню демократичних сил і громадянського суспільства у цій країні...»

4. інші джерела

23. У доповіді організації «Amnesty International» за 2006 рік під 
назвою «Питання, які викликають занепокоєння в 2006 році» йдеть-
ся про нехтування політичними свободами в Білорусі і, зокрема, про 
насильство з боку міліції та арешти політичних активістів.

24. Міжнародна Гельсінкська Федерація з прав людини у своїй 
доповіді про права людини в регіоні ОБСЄ зазначила, що найчасті-
ше жорстокого поводження зазнають учасники мирних демонстра-
цій, яких забирають у відділи міліції і тримають під вартою протя-
гом досудового слідства. Щодо судової влади в доповіді зазначено, 
що «судова система й надалі залишається залежною від виконавчої 
влади» і що «суди відіграють роль виконавців державної ідеоло-
гії... Про залучення судової влади до виконання політичних замо-
влень свідчать рішення, ухвалені судами в політично мотивованих 
справах».

Стосовно умов тримання ув’язнених у доповіді зазначено таке:

«У багатьох випадках умови тримання в слідчих ізоляторах ... є на-
стільки незадовільними, що дають підстави вважати їх жорстоким, 
нелюдським чи таким, що принижує гiднiсть, поводженням.

Як правило у брудних, погано провітрюваних камерах місць досудово-
го ув’язнення та установ виконання покарань на одного затриманого 
(засудженого) припадає менше ніж два квадратні метри (включаючи 
площу спального місця), і при цьому камери не обладнані необхід-
ними санітарно-технічними вузлами. Повідомлялося про те, що іноді, 
через нестачу в камері спальних місць, ув’язнені змушені спати по 
черзі. Ув’язнених також не забезпечують достатнім харчуванням 
і не завжди надають необхідної медичної допомоги і медикаменти».

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАтЕЙ 3 І 6 КОНВЕНЦІЇ

25. Заявник скаржився, що у випадку екстрадиції йому загро-
жуватиме жорстоке поводження і явне незабезпечення правосуддя 
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з боку органів влади Республіки Білорусь. Він посилався на статтю 3 
і пункт 1 статті 6 Конвенції, відповідні положення яких передбачають 
таке:

Стаття 3

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

П у н к т  1  статті 6

«Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом, 
..., який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти 
нього кримінального обвинувачення...»

а. відповідність критерію ratione personae

26. Уряд стверджував, що заявник не може претендувати на 
статус жертви порушення його прав, гарантованих статтею 3 і пунк-
том 1 статті 6 Конвенції, оскільки жодного рішення про екстрадицію 
заявника прийнято не було.

27. Заявник вважав, що відсутність офіційного рішення про його 
екстрадицію не означає, що державні органи України не мали намі-
ру видати його Білорусі. Про серйозність такого наміру свідчило те, 
що його досі тримають під вартою.

28. Суд знову наголошує на винятковому характері застосуван-
ня поняття «жертва» у справах про екстрадицію, як було сформульо-
вано в його рішенні у справі «Зьорінґ проти Сполученого Королівства» 
(Soering v. the United Kingdom) (від 7 липня 1989 року, п. 90, серія А, 
№ 161):

«У принципі конвенційні органи не вирішують питання про існу-
вання або, навпаки, про відсутність потенційних порушень Конвен-
ції. Проте, якщо заявник стверджує, що в разі виконання рішення 
про його екстрадицію буде порушено статтю 3 Конвенції (оскіль-
ки наслідки такого заходу в запитуючій країні можна передбачи-
ти), від такого принципу необхідно відійти з огляду на серйозність 
і непоправність шкоди, якої можуть завдати йому страждання в разі 
екстрадиції та для забезпечення ефективності гарантії, закріпленої 
в цій статті».
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29. Суд також зазначає, що провадження у справі про екстра-
дицію заявника ще триває, а ризик видачі його державним орга-
нам Республіки Білорусь існуватиме, допоки це питання не буде 
вирішено остаточно. З огляду на відсутність національного засобу 
юридичного захисту, який би дав змогу переглянути рішення про 
екстрадицію та зупинити процедуру екстрадиції до завершення 
такого перегляду (див. рішення від 23 жовтня 2008 року у справі 
«Солдатенко проти України» (Soldatenko v. Ukraine), заява № 2440/07, 
п. 49), заявник не був зобов’язаний чекати остаточного рішення що-
до екстрадиції, аби подати заяву до Суду. Тому Суд відхиляє це за-
перечення Уряду.

в. Щодо інШих питань, не пов’язаних з прийнятністю заяви

30. Уряд стверджував, що заявник не обґрунтував своїх скарг 
за статтями 3 і 6 Конвенції. Уряд вважав, що посилання заявника 
на доповіді, які оцінювали загальну ситуацію з дотриманням прав 
людини в Республіці Білорусь, є недостатніми і що необхідно було 
надати докази того, що з поверненням до Республіки Білорусь само-
му заявникові загрожує жорстоке поводження і несправедливий су-
довий розгляд. Уряд також зазначив, що, незважаючи на попередні 
судимості, заявник не стверджував ані в національних органах, ані 
в Суді, що його попередні відносини з правоохоронними органами, 
адміністрацією установ виконання покарань і судовими органами 
вказують на існування такого ризику.

31. Заявник вважав, що загальна ситуація з дотриманням прав 
людини в Республіці Білорусь дає йому достатньо серйозні підстави 
для побоювань. Він також стверджував, що національні органи не 
допитували його з приводу попередніх судимостей.

32. При визначенні того, чи було у випадку видачі заявника 
доведено існування реального ризику зазнати поводження, забо-
роненого статтею 3 Конвенції, Суд має проаналізувати це питання 
у світлі всіх наданих йому матеріалів або, якщо необхідно, у світлі 
матеріалів, здобутих ним самостійно (proprio motu). У таких спра-
вах, як ця, Суд має розглянути передбачувані наслідки видачі заяв-
ника до запитуючої країни з урахуванням загальної ситуації в цій 
країні та особистої ситуації заявника (див. рішення від 30 жовтня 
1991 року у справі «Вільвараджа та інші проти Сполученого Королів-
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ства» (Vilvarajah and Others v. the United Kingdom), серія А, № 215, п. 108 
in fine). Оцінюючи з цією метою загальну ситуацію в конкретній 
країні, Суд, як правило, надає значення інформації, яка міститься 
в останніх доповідях таких незалежних міжнародних правозахис-
них організацій, як «Amnesty International», або відомостям, отри-
маним від урядових джерел, включаючи Державний департамент 
США (див., наприклад, рішення у справах «Чагал проти Сполученого 
Королівства» (Chahal v. the United Kingdom), від 15 листопада 1996 ро-
ку, Reports of Judgments and Decisions, 1996-V, пп. 99–100; «Мюслім 
проти Туреччини» (Muslim v. Turkey), заява № 53566/99, п. 67, від 
26 квітня 2005 року; «Саїд проти Нідерландів» (Said v. the Netherlands), 
заява № 2345/02, п. 54, від 5 липня 2005 року; ухвалу щодо прий-
нятності від 20 лютого 2007 року у справі «Аль-Моаяд проти Німеччи-
ни» (Al-Moayad v. Germany), заява № 35865/03, п. 65–66, і рішення від 
28 лютого 2008 року у справі «Сааді проти Італії» (Saadi v. Italy) [ВП], 
заява № 37201/06, пп. 143–146). Водночас Суд визнавав, що ймовір-
ність зазнати жорстокого поводження у зв’язку з неврегульованою 
ситуацією в запитуючій країні сама по собі не спричиняє порушен-
ня статті 3 Конвенції (див. згадане вище рішення у справі «Вільва-
раджа та інші проти Сполученого Королівства» (Vilvarajah and Others v. 
the United Kingdom), п. 111, і ухвалу щодо прийнятності від 31 травня 
2001 року у справі «Фатґан Катані та інші проти Німеччини» (Fatgan 
Katani and Others v. Germany), заява № 67679/01) і що у випадку, ко-
ли доступні Суду джерела містять оцінку лише загальної ситуації, 
конкретні твердження заявника у тій чи іншій справі мають бути 
підтверджені іншими доказами (див. «Маматкулові Аскаров проти 
Туреччини» (Mamatkulov and Askarov v. Turkey) [ВП] заяви № 46827/99 
і № 46951/99, п. 73, ECHR 2005-I).

33. Щодо скарги заявника за статтею 6 Конвенції Суд зауважує, 
що у вищезгаданій справі «Зьорінґ проти Сполученого Королівства» 
(Soering v. the United Kingdom), п. 113, він постановив:

«Право на справедливий судовий розгляд кримінальної справи, вті-
лене у статті 6 Конвенції, займає провідне місце в демократичному 
суспільстві. ...Суд не виключає, що питання за статтею 6 Конвенції 
у зв’язку з рішенням про екстрадицію може бути порушене за ви-
няткових обставин, коли біженець уже наражався або ризикує на-
разитися на явне незабезпечення справедливого судового розгляду 
його справи...»
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34. Зважаючи на обставини справи, що розглядається, Суд за-
значає, що наявні міжнародні документи свідчать про серйозне 
занепокоєння з приводу ситуації з дотриманням прав людини в Рес-
публіці Білорусь і, зокрема, політичних прав і свобод. Але посилан-
ня на загальну ситуацію щодо дотримання прав людини в певній 
країні не може само по собі служити підставою для відмови в екс-
традиції. З цього приводу Суд зазначає, що заявник не стверджує 
про свою належність до політичної опозиції, представників якої 
загально визнано особливо уразливою категорією осіб в Республіці 
Білорусь, або до будь-якої іншої подібної групи осіб. Не посилаєть-
ся він і на будь-які індивідуальні обставини, які могли б служити 
обґрунтуванням його побоювань щодо жорстокого поводження 
і несправедливого судового розгляду. Особливо слід відзначити, що 
ані у своїх первісних доводах, ані у відповіді на зауваження Уряду 
заявник не стверджував, що під час його попередніх кримінальних 
переслідувань в Республіці Білорусь були ті чи інші обставини, яки-
ми можна було б обґрунтувати наявність серйозного ризику зазна-
ти жорстокого поводження або несправедливого судового розгляду 
в майбутньому.

35. Отже, на думку Суду, заявник не обґрунтував своїх скарг на 
те, що його екстрадиція до Республіки Білорусь становитиме пору-
шення статей 3 і 6 Конвенції. Таким чином, ця частина заяви є яв-
но необґрунтованою і має бути відхилена відповідно до пунктів 3 
і 4 статті 35 Конвенції.

ІІ. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 13 КОНВЕНЦІЇ

36. Заявник також скаржився на те, що він не мав ефективного 
засобу юридичного захисту для оскарження рішення про екстради-
цію до Республіки Білорусь. Він посилався на статтю 13 Конвенції, 
яка проголошує:

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було поруше-
но, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національ-
ному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які 
здійснювали свої офіційні повноваження».

37. Визнавши неприйнятними скарги заявника за статтями 
3 і 6 Конвенції, Суд доходить висновку, що заявник не має не-



пУЗан проти України

229

безпідставних скарг для цілей статті 13 Конвенції (див. рішення 
від 18 квітня 1988 року у справі «Бойл і Райс проти Сполученого 
Королівства» (Boyle and Ricev the United Kingdom), серія А, № 131, 
с. 23, п. 52).

38. Отже, згідно з пунктами 3 і 4 статті 35 Конвенції, ця частина 
заяви має бути відхилена як несумісна ratione materiae з положення-
ми Конвенції.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

39. Заявник скаржився, що державні органи України затримали 
його незаконно і що не було ефективного судового контролю за за-
конністю тримання його під вартою. Заявник посилався при цьому 
на підпункт «f» пункту 1 і пункт 4 статті 5 Конвенції, відповідні по-
ложення яких передбачають:

Стаття 5. Право на свободу і особисту недоторканність

«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого 
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно 
до процедури, встановленої законом:

...

f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її 
недозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться 
процедура депортації або екстрадиції.

...

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

40. Уряд стверджував, що заявник не оскаржував рішення Заліз-
ничного районного суду від 26 грудня 2008 року і, отже, не вичерпав 
засобів юридичного захисту, які згідно з національним законодав-
ством були в його розпорядженні.



справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

230

41. Заявник не погодився з цим аргументом. Він стверджував, 
що оскаржив вищезазначене рішення, але заступник голови апе-
ляційного суду Автономної Республіки Крим відповів йому, що 
його апеляційна скарга раніше вже була розглянута апеляційним 
судом.

42. Суд вважає, що аргументи Уряду щодо невичерпання засобів 
юридичного захисту настільки тісно пов’язані із суттю справи, що 
їхній розгляд має бути об’єднаний із розглядом справи по суті.

43. Отже, Суд приєднує до розгляду справи по суті розгляд за-
уваження Уряду щодо наявності чи ефективності засобів юридично-
го захисту щодо скарг заявника за пунктом 4 статті 5 Конвенції. Суд 
вважає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні пунк-
ту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не є неприй-
нятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути визнані 
прийнятними.

в. сУть

44. Сторони подали аргументи, аналогічні тим, що висувалися 
у справах «Солдатенко проти України» (Soldatenko v. Ukraine), пп. 104–
107 і 116–120, і «Свєтлорусов проти України» (Svetlorusov v. Ukraine); за-
ява № 2929/05, пп. 43–46 і 52–56, від 12 березня 2009 року.

45. Суд уже встановлював порушення пунктів 1 і 4 статті 5 Кон-
венції у попередніх справах, у яких підіймалися питання, подібні 
до тих, що розглядаються у цій справі (див. згадані вище рішення у 
справах «Солдатенко проти України» (Soldatenko v. Ukraine), пп. 109–114 
і 125–127, і «Свєтлорусов проти України» (Svetlorusov v. Ukraine), пп. 47–
49 і 57–59). Такі висновки головним чином ґрунтувалися на відсут-
ності достатніх правових підстав для тримання заявників під вартою 
з метою екстрадиції та незабезпеченням регулярного судового конт-
ролю законності тримання їх під вартою.

46. Дослідивши всі надані йому матеріали, Суд вважає, що Уряд 
не навів жодного факту чи аргументу, здатного переконати Суд дій-
ти іншого висновку у цій справі. З таких самих міркувань заперечен-
ня Уряду щодо прийнятності скарги заявника за пунктом 4 статті 5 
Конвенції мають бути відхилені. Відповідно мало місце порушення 
пунктів 1 і 4 статті 5 Конвенції.
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IV. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 34 КОНВЕНЦІЇ

47. Заявник скаржився, що помічник прокурора допитував його 
з метою утримати від звернення до Суду. Заявник посилався на стат-
тю 34 Конвенції, яка передбачає таке:

Стаття 34. індивідуальні заяви

«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової органі-
зації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущено-
го однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладе-
них у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони 
зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здій-
сненню цього права».

48. Уряд вважав, що заявник не вичерпав національних засобів 
юридичного захисту, оскільки не поскаржився до національних ор-
ганів щодо допиту прокурором.

49. Згідно з практикою Суду, скарга за статтею 34 Конвенції 
має процесуальний характер і тому не порушує питання щодо при-
йнятності за Конвенцією (див. рішення у справах «Кук проти Авст-
рії» (Cooke v. Austria), заява № 25878/94, п. 46, від 8 лютого 2000 ро-
ку, та «Ерґі проти Туреччини» (Ergi v. Turkey), від 28 липня 1998 року, 
Reports 1998-IV, п. 105).

50. Суд повторює, що стаття 34 Конвенції покладає на Договірну 
державу обов’язок не перешкоджати здійсненню права на індиві-
дуальну заяву. Хоча зазначений обов’язок має процесуальний ха-
рактер, відмінний від матеріально-правових гарантій, викладених 
у Конвенції та протоколах до неї, із самої суті відповідного процесу-
ального права випливає, що під час розгляду справ в конвенційних 
органах особи можуть скаржитися на такі порушення (див. ухвалу 
щодо прийнятності від 9 липня 2002 року у справі «Мануссос про-
ти Чеської Республіки і Німеччини» (Manoussos v. the Czech Republic and 
Germany), заява № 46468/99). Суд також наголошує, що зобов’язання 
не перешкоджати ефективному здійсненню права на індивідуаль-
ну заяву вимагає не допускати втручання у право особи на ефек-
тивне подання і підтримання своєї скарги в Суді (див., серед інших 
джерел і mutatis mutandis, рішення у справах «Акдівар та інші проти 
Туреччини» (Akdivar and Others v. Turkey), від 16 вересня 1996 року, 
Reports 1996-IV, п. 105; «Курт проти Туреччини» (Kurt v. Turkey), від 
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25 травня 1998 року, Reports 1998-III, п. 159; «Танрікулу проти Туреччи-
ни» (Tanrikulu v. Turkey) [ВП], заява № 23763/94, ECHR 1999-IV; «Шар-
лі проти Туреччини» (Sarlí v. Turkey), заява № 24490/94, пп. 85–86, від 
22 травня 2001 року, та «Орхан проти Туреччини» (Orhan v. Turkey), 
заява № 25656/94, від 18 червня 2002 року).

51. Суд також нагадує, що надзвичайно важливою умовою ефек-
тивного функціонування механізму подання індивідуальних заяв, 
передбаченого статтею 34 Конвенції, є забезпечення заявникам, 
або потенційним заявникам, можливості вільно спілкуватися з Су-
дом, не зазнаючи жодного тиску з боку державних органів з метою 
примусити заявників відкликати чи змінити скарги (див. зазначені 
вище пункти рішень у справах «Акдівар та інші проти Туреччини» 
(Akdivar and Others v. Turkey) і «Курт проти Туреччини» (Kurt v. Turkey)). 
У цьому контексті термін «тиск» означає не лише прямий примус 
та відверте залякування, а й інші неналежні опосередковані дії чи 
контакти з наміром відрадити або знеохотити заявників використо-
вувати механізм подання індивідуальної заяви, передбачений Кон-
венцією (див. згадані вище рішення у справах «Курт проти Туреччини» 
(Kurt v. Turkey) (п. 160 і 164) і «Шарлі проти Туреччини» (Sarlí v. Turkey) 
(пп. 85–86)).

52. Уряд доводив, що допит заявника працівником прокурату-
ри був звичайним заходом, завдання якого полягало в нагляді за 
дотриманням законів посадовими особами установ тримання під 
вартою. Уряд також стверджував, що така розмова була необхідна 
в контексті провадження щодо екстрадиції заявника. Крім того, 
Уряд посилався на те, що заявника було поінформовано про його 
право на відмову давати показання або пояснення щодо себе. Отже, 
на думку Уряду, працівник прокуратури діяв у межах закону і до-
пит ним заявника не можна розглядати як спробу тиску на нього 
у зв’язку з поданням заяви до Суду.

53. Заявник стверджував, що прокурор не ставив йому жод-
них запитань щодо екстрадиції, але намагався дізнатися про де-
талі його конфіденційного спілкування із захисником і про мож-
ливі скарги. Він також стверджував, що, незважаючи на наявність 
у нього захисника, його допитували за відсутності останнього. 
Він також зазначив, що, оскільки він не звертався зі скаргами до 
прокуратури, працівник прокуратури не мав потреби проводити 
його допит.
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54. Суд зазначає, що в цій справі протокол допиту заявника пра-
цівником прокуратури, достовірність якого заявник не заперечує, 
свідчить про те, що заявника було поінформовано про його право 
на відмову давати показання або пояснення щодо себе. Заявникові 
були поставлені запитання про наявність у нього будь-яких скарг до 
державних органів і установ, і, коли той відповів, що його захисник 
збирається подати від його імені скаргу до «Європейської комісії 
з прав людини», працівник прокуратури не став розпитувати його 
далі про цю скаргу, але запитав, чи подали заявник або його захис-
ник якісь інші скарги. Суд вважає, що тлумачення заявником ви-
щезгаданого допиту не видається таким, що підтверджується про-
токолом допиту, який не свідчить про перешкоджання заявникові 
у здійсненні ним свого права на подання індивідуальної заяви (див., 
mutatis mutandis, рішення у справі «Сисоєва та інші проти Латвії» 
(Sisojeva and Others v. Latvia) [ВП], заява № 60654/00, пп. 35–37 і 105–
126, ECHR 2007-II). Отже, Україна дотрималась своїх зобов’язань за 
статтею 34 Конвенції.

V. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

55. 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

56. Заявник вимагав 6000 євро відшкодування моральної 
шкоди.

57. Уряд вважав таку вимогу необґрунтованою.
58. Суд вважає, що заявник зазнав моральної шкоди, яка не мо-

же бути відшкодована самою лише констатацією порушення його 
прав за Конвенцією. Беручи до уваги обставини цієї справи і здій-
снюючи оцінку на засадах справедливості, як того вимагає стаття 41 
Конвенції, Суд присуджує заявникові 5000 євро відшкодування мо-
ральної шкоди.
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B. сУдові та інШі витрати

59. Заявник також вимагав 1625,72 євро відшкодування судових 
та інших витрат, понесених у національних судах (оплата юридичних 
послуг у розмірі 506 євро і дорожніх витрат його захисника в розмірі 
1119,72 євро), а також 17 євро відшкодування витрат, пов’язаних із 
провадженням у Суді.

60. Уряд вважав, що вимоги заявника про відшкодування до-
рожніх витрат і витрат на представництво в національних судах не 
мають стосунку до цієї справи. Він зазначив, що заявникові було 
надано юридичну допомогу і вона була достатньою. Що стосується 
поштових витрат, то Уряд залишив вирішення цього питання на роз-
суд Суду.

61. Відповідно до практики Суду заявник має право на відшкоду-
вання судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати були фак-
тичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У цій справі, 
враховуючи наявні документи та вищенаведені критерії, Суд призна-
чає за цим пунктом компенсацію у розмірі 523 євро.

C. пеня

62. 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. Оголошує скарги за підпунктом «f» пункту 1 і пунктом 4 стат-
ті 5 Конвенції прийнятними, а решту скарг у заяві неприйнятними.

2. Постановляє, що мало місце порушення пункту 1 статті 5 Кон-
венції.

3. Постановляє, що мало місце порушення пункту 4 статті 5 Кон-
венції.

4. Постановляє, що Україна дотрималась своїх зобов’язань за 
статтею 34 Конвенції.

5. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвен-
ції, держава-відповідач має виплатити заявникові 5000 (п’ять 
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тисяч) євро відшкодування моральної шкоди і 523 євро 
(п’ятсот двадцять три) євро компенсації судових та інших 
витрат, разом з будь-якими податками, що можуть нара-
ховуватись; ці суми мають бути конвертовані в українські 
гривні за курсом на день здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточ-
ного розрахунку на вищевказані суми нараховуватиметься 
простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Єв-
ропейського центрального банку, яка діятиме у період не-
сплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 18 лютого 
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ФеЛЬДМан проти України»

(Заява № 76556/01 та 38779/04)

Рішення

СТРАСбуРг 
8 квітня 2010 року

ОСТАТОЧНЕ 
4 жовтня 2010 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.

У справі «Фельдман проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова,
пані Р. Ягер,
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п. К. Юнґвірт,
п. М. Віллігер,
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. Справу порушено за двома заявами (№ 76556/01 та 38779/04), 
поданими проти України до Суду відповідно 14 листопада 2000 року 
та 2 вересня 2004 року громадянином України Борисом Мордухови-
чем Фельдманом (далі — заявник) відповідно до статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція).

2. Заявника представляв п. В. Н. Агєєв, адвокат, що практикує 
в м. Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповнова-
жений — п. Юрій Зайцев, Міністерство юстиції.

3. Заявник стверджував, що, зокрема, його досудове тримання 
під вартою було тривалим та незаконним, і що перегляди підстав 
тримання не здійснювались без зволікань. Він також стверджував, 
що національні суди не були незалежними та безсторонніми та що 
його право на захист було порушено, а також, що не було дотримано 
презумпції невинуватості.

4. 15 листопада 2006 року Голова п’ятої секції вирішив напра-
вити заяву Уряду. Також було вирішено розглядати питання щодо 
суті та прийнятності заяви одночасно (пункт 3 статті 29). 13 квітня 
2007 року Суд звернувся з додатковими питаннями до сторін.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1958 році та проживає у м. Дніпропет-
ровську, Україна.
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A. контекст, в якомУ відБУвалися події У справі

6. Заявник був віце-президентом, засновником та мажоритар-
ним акціонером КАБ «Слов’янський» (далі — банк). 2 лютого 2000 ро-
ку Державна податкова міліція порушила кримінальну справу за об-
винуваченням керівництва банку в ухиленні від сплати податків.

7. 10 березня 2000 року Державна податкова адміністрація по-
рушила іншу кримінальну справу за обвинуваченням керівництва 
банку у зловживанні службовим становищем.

B. кримінальне провадження У справі заявника

8. 13 березня 2000 року заявника було затримано та поміщено 
спочатку до ізолятора тимчасового тримання (далі — ІТТ), а потім — 
до слідчого ізолятора (далі — СІЗО) (див. нижче розділ щодо три-
мання заявника під вартою).

9. 14 березня 2000 року було порушено кримінальну справу за 
обвинуваченням заявника у зловживанні службовим становищем, 
що спричинило тяжкі наслідки.

10. Того ж дня Державна податкова адміністрація опублікувала 
прес-реліз, у відповідних частинах якого зазначено таке:

«... У ході розслідування кримінальної справи стосовно фінансових 
махінацій, пов’язаних зі значним відтоком коштів за кордон, було 
встановлено, що засновники і керівники комерційного акціонер-
ного банку «Слов’янський», зловживаючи службовим становищем, 
установлювали для себе і своїх родичів підвищені ставки за валют-
ними внесками...

...Діяльність зазначених осіб була спрямована на штучне заниження 
прибутків банку, що давало змогу значно зменшувати розмір подат-
ків до Державного бюджету... При цьому всі ці кошти розподілялись 
у вузькому колі керівників, які фактично були господарями банку...»

11. У квітні 2000 року Інформаційне агентство «УНІАН» пошири-
ло інформацію про засідання Координаційного комітету по боротьбі 
з корупцією та організованою злочинністю. У відповідних уривках 
зазначалось:

«Справа честі Генеральної прокуратури та Державної податкової 
адміністрації довести історію з банком «Слов’янський» до логічного 
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кінця» — сказав Президент України під час виступу на цьому засі-
данні. З його слів, керівництво «Слов’янського» перетворили банк 
у джерело неконтрольованих особистих прибутків. «У таких ділків 
високий покровитель і йде скажений тиск на слідство — зазначив 
Президент».

12. Ці твердження було розповсюджено кількома українськими 
газетами — «Правда України» (№ 61, від 25 квітня 2000 року), «Київ-
ські відомості» (№ 90, від 22 квітня 2000 року) та «Галицькі контрак-
ти» (№ 36, вересень 2001 року).

13. 18 квітня, 2 та 16 червня 2000 року Державна податкова 
міліція порушила ще три кримінальні справи за обвинуваченням 
заявника та в подальшому об’єднала всі кримінальні справи за об-
винуваченням заявника в одне провадження.

14. 21 серпня 2000 року заявнику було пред’явлено обвинува-
чення в ухиленні від сплати податків, зловживанні службовим ста-
новищем, розкраданні колективного майна, а також хабарництві.

15. 1 лютого 2001 року досудове слідство у справі було закін-
чено.

16. У квітні 2001 року на веб-сайті «Радіо Свобода» було розміще-
но записи розмов, які, як стверджувалося, відбувалися між Прези-
дентом України Л. Кучмою та Головою Державної податкової ад-
міністрації паном М. А. Записи було надано п. Мельниченком, який 
стверджував, що зробив їх, використовуючи цифровий диктофон, 
поміщений під диван у кабінеті Президента України.1 Відповідно 
до цих записів, хід кримінального провадження у справі заявника, 
а також діяльність його адвокатів ретельно відслідковувались. Крім 
того, було досягнуто домовленості забезпечити засудження заявни-
ка шляхом зміни територіальної підсудності справи, передавши її на 
розгляд до судів, де у заявника не було зв’язків, і він не міг втручатися 
в провадження. Відповідно було досягнуто згоди щодо направлення 
справи до Артемівського місцевого суду м. Луганська та Луганського 
обласного суду в результаті обговорень, проведених із заступником 
Голови Верховного Суду України, Головами зазначених судів та ін-
шими суддями.

1 Щодо інших фактичних обставин з цього приводу див. рішення у справах 
«Мельниченко проти України» (Melnychenko v. Ukraine), № 17707/02, пп. 7–9, ЄСПЛ 
2004-X), а також у справі «Гонгадзе проти України» ((Gongadze v. Ukraine), № 34056/02, 
п. 138, ЄСПЛ 2005-...).
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17. 12 липня 2001 року досудове слідство було поновлено на один 
день для приєднання додаткових матеріалів.

18. 13 липня 2001 року досудове слідство було закінчено, заяв-
нику було надано для ознайомлення три додаткові томи справи.

19. 1 листопада 2001 року слідчий відмовив у задоволенні кло-
потання заявника, який вже мав декілька адвокатів, про залучення 
ще одного адвоката — пані К.

20. 5 листопада 2001 року заступник Генерального прокурора 
України направив справу до Верховного Суду України. Заступник 
Голови Верховного Суду України направив справу до Луганського 
апеляційного суду, який, у свою чергу, направив її до Артемівського 
місцевого суду м. Луганська (далі — Артемівський суд) для розгляду 
по суті. Заявник стверджував, що його не було повідомлено про при-
чини або законодавчі підстави обрання територіальної підсудності 
у його справі.

21. 10 грудня 2001 року розгляд справи було розпочато. Під 
час засідань заявник та його адвокат безуспішно подавали клопо-
тання про відвід суддів (31 січня, 1 лютого, 22 лютого та 8 квітня 
2002 року).

22. 6 лютого 2002 року прокурор звернувся з клопотанням до 
суду про заборону заявнику та його адвокатам подавати клопотан-
ня. Він стверджував, що заявник та його адвокати подавали велику 
кількість клопотань, які все одно було відхилено, і, відповідно, по-
дальший розгляд таких клопотань буде марним витрачанням часу. 
Суд задовольнив це клопотання.

23. 18 лютого 2002 року щотижневик «Бізнес» опублікував 
інтерв’ю головуючого судді пана Л., у відповідній частині якого було 
зазначено:

«...У адвокатів була заготовлена сотня клопотань! І коли, як кажуть, 
вони нас «дістали» — ми певним чином «відбилися», та сказали «все, 
досить!»

Бізнес: А суд має право ось так заборонити подавати клопотання?

Пан Л.: Ні, не має. Але судовий процес — це визначена послідовність, 
та коли якась стадія затягується, то, таким чином, відбувається не вста-
новлення істини, а її «замутнення»... Ми можемо взагалі, грубо гово-
рячи, адвокатів із процесу «викинути». Але ми на це не йдемо — ми 
лише припинили їх «словопотік» та перейшли до судового слідства...»
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24. Відповідно до тверджень заявника, суддя Л. також заборонив 
адвокатам спілкуватися з заявником у залі судових засідань, тоді як 
у СІЗО вони мали змогу спілкуватися без обмежень.

25. 8 квітня 2002 року головуючий суддя Л. перервав захисну 
промову адвоката Ф., яка тривала з 22 березня 2002 року протягом 
семи засідань поспіль, та заборонив її продовжувати. Він дійшов 
висновку, що ця промова вже не була захисною промовою, а «була 
політичною та містила лише критику на адресу державної влади».

26. 9 квітня 2002 року суд позбавив трьох інших адвокатів, па-
на П., пана. А. та пані І., можливості виступити із захисними про-
мовами.

27. Заявник проголошував своє останнє слово з 11 по 17 квіт-
ня 2002 року протягом шести засідань поспіль. 17 квітня 2002 ро-
ку суд перервав заявника і заборонив йому закінчити свій виступ. 
Суд зазначив, що незважаючи на два попередження, які мали міс-
це 11 та 15 квітня 2002 року, заявник продовжив зловживати пра-
вом на останнє слово, повторюючи свої попередні аргументи, зачи-
туючи розділи з юридичних підручників, висловлюючи негативні 
зауваження та погрози на адресу слідчих, роблячи політичні заяви 
та стверджуючи, що його справу було сфабриковано. Суд також ви-
далив заявника із зали судових засідань.

28. 19 квітня 2002 року Артемівський суд визнав заявника вин-
ним в ухиленні від сплати податків та привласненні майна шляхом 
зловживання службовим становищем і призначив йому покарання 
у вигляді дев’яти років позбавлення волі. Цей вирок було оскаржено 
до апеляційного суду Луганської області.

29. Під час прес-конференції 16 травня 2002 року пан М. А. за-
явив, що аудіо-записи, які, як стверджувалося, були зроблені в кабі-
неті Президента України (див. пункт 16 вище), були фальшивими та 
були підроблені на замовлення заявника. 16 жовтня 2002 року пан 
Мельниченко надіслав лист до суду Шевченківського району м. Киє-
ва (далі — Шевченківський суд) та Голови тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України, заперечуючи звинувачення пана М. А. 
та підтверджуючи автентичність цих записів. Він також стверджу-
вав, що ніколи не зустрічався із заявником та не отримував жодних 
замовлень з цього приводу.

30. 28 серпня 2002 року адвокат заявника подав клопотання про 
відвід суддів апеляційного суду Луганської області.
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31. Того ж дня адвоката заявника пана Ф. було зупинено подат-
ковою міліцією, коли він їхав у автомобілі, який належав пану К. 
Уряд стверджував, що цей захід було здійснено в межах криміналь-
ної справи, порушеної 9 квітня 2002 року за обвинуваченням па-
на К., та на підставі постанови про накладення арешту та вилучення 
майна, винесеної податковою міліцією 15 квітня 2002 року. Заявник 
стверджував, що податкова міліція вилучила матеріали його спра-
ви у адвоката пана Ф. Уряд висловив заперечення проти зазначеного 
твердження.

32. 3 вересня 2002 року в апеляційному суді Луганської області 
(далі — апеляційний суд) відбулося судове засідання без участі ад-
вокатів заявника пана Ф. та пана А., хоча на їх участі наполягли за-
явник та його адвокат пан П., які були присутніми. Апеляційний суд 
також відмовив заявнику у праві на останнє слово.

33. 14 вересня 2002 року апеляційний суд вніс незначні зміни до 
вироку та не встановив жодних процесуальних порушень у розгляді 
справи судом першої інстанції. В окремій ухвалі суд зазначив, що 
адвокати заявника порушили правила адвокатської етики.

34. 10 березня 2004 року Верховний Суд України виправдав за-
явника в частині обвинувачення в ухиленні від сплати податків, але 
залишив без змін вирок в частині визнання заявника винним у при-
власненні майна шляхом зловживання службовим становищем. 
Верховний Суд України пом’якшив покарання заявника до п’яти 
років позбавлення волі. Суд не встановив процесуальних порушень 
в розгляді справи судами нижчих інстанцій.

C. тримання заявника під вартою 

під час досУдового слідства

35. 13 березня 2000 року заявника було затримано за підозрою 
в ухиленні від сплати податків. Зокрема, його підозрювали у при-
ховуванні прибутку ТОВ «Ібріс», в якому він також обіймав посаду 
генерального директора. Як стверджувалося, він отримав банківсь-
кий кредит та у документах податкової звітності не відобразив йо-
го суми у валовому доході підприємства для цілей оподаткування. 
Підставою для затримання заявника був ризик його ухилення від 
слідства, а також перешкоджання встановленню істини у кримі-
нальній справі.
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36. 14 березня 2000 року заступник Генерального прокурора Ук-
раїни санкціонував взяття заявника під варту з огляду на те, що він 
підозрювався у вчиненні тяжкого злочину та були підстави вважа-
ти, що він міг ухилятися від слідства і перешкоджати встановленню 
істини у справі. Строк тримання заявника під вартою послідовно 
продовжувався заступником Генерального прокурора України до: 
чотирьох місяців — 11 травня 2000 року; шести місяців — 12 липня 
2000 року; дев’яти місяців — 13 вересня 2000 року та дванадцяти мі-
сяців — 20 листопада 2000 року. Підставою для продовження строку 
тримання заявника під вартою було те, що він підозрювався у вчи-
ненні тяжких злочинів та міг ухилятися від слідства.

37. 16 травня 2000 року Печерський районний суд м. Києва 
(далі — Печерський суд) відмовив у задоволенні клопотання заявни-
ка про його звільнення, поданого його адвокатом 17 березня 2000 ро-
ку. Суд вирішив, що постанова про тримання заявника під вартою 
була обґрунтованою та відповідала закону. Рішення суду оскаржен-
ню не підлягало.

38. 23 березня 2001 року заявник подав клопотання про звіль-
нення з-під варти до Шевченківського суду. 27 квітня 2001 року суд 
відмовив у задоволенні цього клопотання, встановивши, що досудове 
слідство було закінчено 1 лютого 2001 року, заявнику та тринадцяти 
співобвинуваченим було надано матеріали справи для ознайомлен-
ня, і ця процедура ще триває. 13 червня 2001 року Київський міський 
суд, діючи як суд касаційної інстанції, залишив без змін рішення від 
27 квітня 2001 року. Однак 30 травня 2002 року Верховний Суд Ук-
раїни скасував рішення судів нижчих інстанцій в порядку нового 
касаційного провадження та передав це питання на розгляд до суду 
першої інстанції. Верховний Суд України встановив, що суди ниж-
чих інстанцій не вирішили, за яких підстав заявник мав залишатися 
під вартою після закінчення відповідного строку затримання, санк-
ціонованого прокурорами.

39. 16 серпня 2001 року Шевченківський суд відмовив у задово-
ленні клопотання заявника про звільнення з-під варти, поданого 
6 серпня 2001 року.

40. 21 серпня 2001 року Печерський суд задовольнив клопотання 
заявника про звільнення з-під варти, подане 3 серпня 2001 року. Суд 
встановив, що оскільки досудове слідство було поновлено 12 липня 
2001 року, строк тримання заявника під вартою мав бути продовже-
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ний Верховним Судом України. Оскільки слідчі органи не вимагали 
такого продовження, подальше тримання заявника під вартою було 
незаконним, а заявник мав бути негайно звільнений з-під варти.

41. 22 серпня 2001 року заявника, який залишав СІЗО, було зно-
ву затримано за рішенням слідчого, прийнятим в контексті роз-
слідування іншої кримінальної справи, яка була порушена за об-
винуваченням заявника та яку пізніше було об’єднано з первісною 
справою.

42. 23 серпня 2002 року слідчий Державної податкової адмініст-
рації вніс подання до Шевченківського суду про обрання щодо за-
явника запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Слідчий по-
силався на тяжкість злочинів, у вчиненні яких обвинувачувався 
заявник, а також на те, що він міг ухилятися від слідства. Зокрема, 
у поданні було зазначено:

«Під час розслідування кримінальної справи Фельдман Б. М. неодно-
разово висловлювався про недовіру українським правоохоронним 
органам і судам, а також про те, що справу повинен розглядати тіль-
ки Європейський суд і що для цього йому необхідно бути за межами 
України...»

43. 24 серпня 2001 року Шевченківський суд вирішив, що заяв-
ник мав триматися під вартою до 2 вересня 2001 року.

44. 28 серпня 2001 року апеляційний суд м. Києва скасував по-
станову від 21 серпня 2001 року (див. пункт 40 вище), зазначивши, 
що хоча прокурори санкціонували тримання заявника під вартою 
строком до дванадцяти місяців, слідство тривало лише десять міся-
ців та сімнадцять днів. Виходячи з цього, суд дійшов висновку, що 
поновлення слідства на один день не вимагало будь-якого нового 
рішення стосовно тримання заявника під вартою.

45. 3 вересня 2001 року щотижневик «Бізнес» опублікував інтер-
в’ю з паном П., начальником слідчого управління Державної подат-
кової адміністрації. У відповідній частині зазначено:

«Чому Фельдман та інші сьогодні перебувають під вартою? Оскільки 
Фельдман неодноразово висловлювався про недовіру до українсь-
кого правосуддя. Він вважає, що в Україні він не матиме справед-
ливого судового розгляду. Якщо він не довіряє українському право-
суддю, він намагатиметься знайти іншу систему. Яку? Поза межами 
України? Як же ми можемо його звільнити?»
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46. 19 вересня 2001 року Шевченківський суд на підставі скарги 
заявника визнав незаконним його затримання 22 серпня 2001 року. 
Суд встановив, що не було законних підстав для його затримання 
та що підозри в ухиленні заявника від слідства були необґрунтовані. 
Суд, однак, відмовив у задоволенні вимоги про звільнення з-під вар-
ти у зв’язку з непідвідомчістю. Цю постанову було скасовано апеля-
ційним судом м. Києва 1 жовтня 2001 року. Цей суд визнав затри-
мання заявника 22 серпня 2001 року законним.

47. 25 вересня 2001 року Печерський суд розглянув скаргу заяв-
ника на постанову слідчого про обрання запобіжного заходу у виг-
ляді взяття під вартою від 14 березня 2000 року, що було санкціоно-
вано прокурором, та закрив провадження на тій підставі, що анало-
гічне питання було вирішено постановою цього ж суду від 16 травня 
2000 року.

48. 26 вересня 2001 року Печерський суд розглянув скаргу за-
явника на дії Генеральної прокуратури України та адміністрації 
Київського СІЗО № 13 щодо його незаконного тримання під вартою 
з 31 серпня 2001 року. Суд відхилив частину цієї скарги у зв’язку з не-
підвідомчістю. 27 вересня 2001 року Печерський суд розглянув іншу 
частину скарги та задовольнив вимоги заявника. Суд визнав неза-
конним тримання заявника під вартою з 31 серпня 2001 року в зв’язку 
з відсутністю рішення суду про таке тримання. Суд зобов’язав СІЗО 
негайно звільнити заявника, але рішення суду не було виконано (див. 
наступний пункт) та 22 листопада 2001 року було скасовано апеля-
ційним судом м. Києва у зв’язку з одночасним застосуванням судом 
першої інстанції норм цивільного та кримінального законодавства. 
Рішення апеляційного суду, в свою чергу, було скасовано Верховним 
Судом України 6 листопада 2002 року. Справу було направлено на 
новий розгляд до суду апеляційної інстанції. 14 листопада 2003 ро-
ку апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та виніс 
нове рішення, відхиливши скаргу заявника на дії адміністрації 
СІЗО. 17 березня 2005 року Верховний Суд України скасував рішення 
апеляційного суду від 14 листопада 2003 року та залишив без змін 
рішення Печерського суду від 27 вересня 2001 року.

49. Після винесення рішення Печерського суду від 27 вересня 
2001 року про негайне звільнення заявника з-під варти (див. попе-
редній пункт) заступник Генерального прокурора України звернувся 
до Державного департаменту з питань виконання покарань з припи-
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сом про усунення порушень закону, вимагаючи не звільняти заявни-
ка з-під варти на підставі рішення Печерського суду, оскільки воно 
було незаконним. Заявника не було звільнено, та того ж дня слідчий 
Державної податкової міліції вніс до іншого районного суду — Шев-
ченківського — подання про обрання щодо заявника запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту. Слідчий знову посилався на ризик 
ухилення заявника від слідства шляхом виїзду за кордон. Подання 
мало ті ж формулювання, що й подання від 23 серпня 2001 року. Того 
ж дня Шевченківський суд продовжив строк тримання заявника під 
вартою до 7 жовтня 2001 року.

50. 12 грудня 2001 року судовий розгляд справи було розпочато, 
та Артемівський суд залишив обраний щодо заявника запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою без змін, посилаючись на тяж-
кість злочинів, у яких його було обвинувачено.

51. 1 лютого 2002 року суд відхилив клопотання про звільнення 
заявника з-під варти, подані представниками заявника під час су-
дових засідань.

D. інШі події

52. 25 січня 2007 року Державна податкова адміністрація в ме-
жах цивільного провадження, в якому одна з компаній заявника бу-
ла стороною, подала клопотання про поновлення строку для подан-
ня апеляційної скарги на рішення від 30 грудня 2004 року, про яке, 
як стверджувалося, їй було невідомо. Заявник вважав, що зазначене 
поновлення строку було спробою здійснення на нього тиску за по-
дання заяви до Суду.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. закон України «про порядок відШкодУвання Шкоди, 

завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, 

досУдового слідства, прокУратУри і сУдУ» 

від 1 грУдня 1994 рокУ

53. Відповідні положення Закону (вперше опублікований у Ві-
домостях Верховної Ради України № 1, 3 січня 1995 року, стаття 1) 
передбачають:
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Стаття 1

«Відповідно до положень цього Закону підлягає відшкодуванню 
шкода, завдана громадянинові внаслідок:

...

(3) незаконного проведення оперативно-розшукових заходів...»

Стаття 2

«Право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбаче-
них цим Законом, виникає у випадках:

— постановлення виправдувального вироку суду;

— закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, від-
сутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обви-
нуваченого у вчиненні злочину;

— відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримі-
нальної справи з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої 
цієї статті;

— закриття справи про адміністративне правопорушення».

B. кримінально-процесУальний кодекс України

54. Положення статті 120 Кримінально-процесуального кодексу 
1960 року (строки досудового слідства) викладено в рішенні у справі 
«Меріт проти України» (Merit v. Ukraine, № 66561/01, від 30 березня 
2004 року, Відповідне національне право та практика).

55. Положення статті 156 Кримінально-процесуального кодек-
су (строки тримання під вартою) та статті 218 (оголошення обвину-
ваченому про закінчення слідства і пред’явлення йому матеріалів 
справи) викладено в рішенні у справі «Невмержицький проти України» 
((Nevmerzhitsky v. Ukraine), № 54825/00, від 5 квітня 2005 року, п. 53).

56. Відповідно до статті 37 Кримінально-процесуального кодек-
су кримінальна справа розглядається в тому суді, в районі діяльності 
якого вчинено злочин. Якщо місце вчинення злочину є невідомим, 
справа повинна бути розглянута судом, в районі діяльності якого за-
кінчено досудове слідство.

57. З метою забезпечення найбільш об’єктивного і повного роз-
гляду справи в окремих випадках справа може бути передана на 
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розгляд суду за місцем проживання чи роботи обвинуваченого або 
за місцем знаходження більшості свідків (частина перша статті 38 
Кримінально-процесуального кодексу).

58. Питання про передачу справи до суду іншої області вирі-
шується Головою Верховного Суду України чи його заступником 
(частина четверта статті 38 Кримінально-процесуального кодексу).

ПРАВО

I. КОНКРЕтНІ ОБ’ЄДНАННя ЗАяВ

59. Згідно з пунктом 1 правила 42 Реґламенту Суд вирішує об’єд-
нати заяви з огляду на їх спільне фактичне та юридичне підґрунтя.

II. МЕЖІ СПРАВИ

60. У своїй відповіді на зауваження Уряду заявник подав декіль-
ка нових скарг за пунктом 5 статті 5 та статтею 14 Конвенції, які не 
є уточненням первісних скарг, щодо яких сторони надали коментарі. 
Таким чином, Суд не вважає за належне зараз розглядати ці питан-
ня окремо (див. рішення у справі «Пиряник проти України» (Piryanik v. 
Ukraine), № 75788/01, п. 20, від 19 квітня 2005 року).

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

61. Заявник скаржився на те, що тримання його під вартою 
було незаконним та необґрунтовано тривалим, а також на те, що 
перегляд законності його тримання під вартою не здійснювався. 
Він посилався на пункти 1(с), 3 та 4 статті 5 Конвенції, в яких, зок-
рема, зазначено:

«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 до-
провадження її до компетентного судового органу за наявності 
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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 
чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати 
судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом уп-
родовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке 
звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове 
засідання.

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. законність тримання заявника під вартою 

відповідно до пУнктУ 1(с) статті 5 конвенції

1. Щодо прийнятності

62. Уряд стверджував, що незаконність тримання заявника під 
вартою з 31 серпня до 12 грудня 2001 року була зрештою визнана 
національними судами (див. пункт 48 вище) та що на підставі цих 
висновків національних судів заявник міг вимагати відшкодування 
шкоди відповідно до Закону України «Про порядок відшкодування 
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнан-
ня, досудового слідства, прокуратури і суду» (див. пункт 53 вище). 
Крім того, зазначений період було зараховано до загального строку 
ув’язнення заявника. Відповідно Уряд дійшов висновку про те, що 
заявник втратив статус жертви.

63. Заявник зазначив, що можливість вимагати відшкодуван-
ня шкоди у зв’язку з незаконним триманням під вартою мали лише 
особи, яких було виправдано. Оскільки його було визнано винним, 
він не міг вимагати відшкодування відповідно до Закону, вказаного 
Урядом. Він також стверджував, що зарахування періоду, протягом 
якого тримання під вартою було визнано незаконним, до загального 
строку ув’язнення не є відшкодуванням.
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64. Суд зазначає, що в певній частині тримання заявника під 
вартою під час досудового слідства було визнано національними су-
дами незаконним, однак заявнику не було надано будь-якого від-
шкодування за таке порушення, та він також не міг вимагати відш-
кодування на підставі закону, зазначеного Урядом, оскільки закон 
є застосовним тільки до осіб, яких було виправдано. Таким чином, 
Суд відхиляє це заперечення.

65. Суд також зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрун-
тованою відповідно до пункту 3 статті 35 Конвенції та не є неприй-
нятною з інших підстав. Відповідно Суд визнає її прийнятною.

2. Щодо сУті

66. Заявник доводив, що його тримання під вартою було не-
обґрунтованим та що діяння, у вчиненні яких він обвинувачувався, 
не були злочином.

67. Уряд вважав, що тримання заявника під вартою здійснюва-
лось відповідно до закону за винятком періоду, коли воно було виз-
нано національними судами незаконним. Зокрема, після закінчен-
ня 1 лютого 2001 року досудового слідства у справі заявника йому 
та співобвинуваченим було пред’явлено матеріали справи для оз-
найомлення. Обвинувачені та їх захисники ознайомлювалися з ма-
теріалами справи до 11 липня 2001 року. 12 липня 2001 року досудо-
ве слідство було поновлено на один день для долучення додаткових 
матеріалів, та 13 липня 2001 року обвинуваченим було пред’явлено 
матеріали справи, з якими вони ознайомлювалися до 1 листопада 
2001 року. 5 листопада 2001 року справу було передано до суду, який 
12 грудня 2001 року здійснив її попередній розгляд. Під час цього 
розгляду, серед іншого, було розглянуто клопотання заявника про 
звільнення з-під варти. Уряд також зауважив, що зі встановленого 
законодавством дванадцятимісячного строку тримання під вартою 
під час досудового слідства слідчі органи використали менше оди-
надцяти місяців та що відповідно до національного законодавства 
період ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи не вра-
ховувався при обчисленні строку тримання під вартою.

68. Суд повторює, що вжиті у пункті 1 статті 5 Конвенції вира-
зи «законний» та «відповідно до процедури, встановленої зако-
ном» за своєю суттю відсилають до національного законодавства 
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і зобов’язують дотримуватись його матеріальних і процесуальних 
норм. Саме національні органи, передусім суди, мають тлумачити 
і застосовувати національний закон, при цьому Суд має перевіри-
ти, чи було дотримано цього закону для цілей вказаного положення 
Конвенції (див., зокрема, рішення у справі «Ассанідзе проти Грузії» 
(Assanidze v. Georgia) [ВП], № 71503/01, п. 171, ECHR 2004-II).

69. Однак, «законність» тримання під вартою за національним 
законом є важливим, але не завжди вирішальним чинником. Крім 
того, Суд має переконатися, що тримання під вартою протягом пе-
ріоду, який розглядається, відповідало меті пункту 1 статті 5 Кон-
венції, яка полягає в недопущенні свавільного позбавлення свободи. 
Суд також має з’ясувати, чи відповідає Конвенції сам національний 
закон і, зокрема, чи відповідають їй загальні принципи, які сформу-
льовані в ньому чи випливають з нього (див. рішення у справі «Він-
терверп проти Нідерландів» (Winterwerp v. the Netherlands), від 24 жовт-
ня 1979 року, п. 45, серія А, № 33).

70. Повертаючись до даної справи, Суд зазначає, що строк три-
мання заявника під вартою під час досудового слідства може бути 
розділено на три періоди.

71. Перший період, протягом якого тримання заявника під вар-
тою санкціонувалось прокурорами, тривав з 13 березня 2000 року — 
дня затримання заявника, до 13 березня 2001 року, коли закінчився 
строк його тримання під вартою, востаннє санкціонованого проку-
рором (див. пункт 36 вище). Суд зазначає, що протягом зазначених 
періодів не було винесено жодного рішення суду щодо продовження 
строку тримання заявника під вартою. Постанови про продовження 
строку тримання заявника під вартою санкціонувались прокурора-
ми, які були стороною у провадженні та в принципі не могли вважа-
тися «посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову 
владу» (див. рішення у справі «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine), 
№ 66561/01, п. 63, від 30 березня 2004 року).

72. Другий період, який тривав з 14 березня 2001 року до 12 груд-
ня 2001 року, не покривався жодним рішенням про тримання заяв-
ника під вартою. Суд зазначає, що відповідно до чинної на той час 
статті 156 Кримінально-процесуального кодексу винесення рішення 
щодо тримання особи під вартою протягом періоду її ознайомлення 
з матеріалами справи не вимагалось. Крім того, періоди, протягом 
яких справа передавалась від прокурора до суду і назад, також часто 
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не покривались жодним рішенням. Суд також зазначає, що відповід-
не національне законодавство врегульовує порядок ознайомлення 
з матеріалами справи, передання справи до суду та направлення 
справи на додаткове розслідування, але не встановлює чітких пра-
вил щодо органу влади, який може продовжити тримання під вар-
тою, підстав та строку. Суд неодноразово наголошував, що практика 
тримання обвинувачених під вартою без конкретного юридичного 
підґрунтя або за відсутності чітких правил, які б врегульовували їх 
ситуацію, внаслідок чого такі особи можуть бути позбавленими сво-
боди протягом необмеженого строку без відповідного дозволу суду, 
є несумісною з принципом юридичної визначеності та принципом 
захисту від свавілля, які червоною ниткою проходять через Конвен-
цію і принцип верховенства права (див. рішення у справах «Свершов 
проти України» (Svershov v. Ukraine), № 35231/02, п. 54, від 27 листопа-
да 2008 року, «Соловей та Зозуля проти України» (Solovey and Zozulya 
v. Ukraine), № 40774/02 та 4048/03, п. 72, від 27 листопада 2008 року, 
та «Худойоров проти Росії» (Khudoyorov v. Russia), № 6847/02, пп. 146–
148, ECHR 2005-X).

73. Третій період, який покривався вищезазначеним рішенням 
суду від 12 грудня 2001 року та низкою подальших судових рішень, 
почався 12 грудня 2001 року та тривав до засудження заявника 
19 квітня 2002 року. Суд вважає, що відсутність чітко сформульова-
них положень, які б визначали, чи можливо належним чином про-
довжити (якщо так, то за яких умов) застосування на стадії судо-
вого слідства запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 
обраного на визначений період на стадії досудового слідства, не 
відповідає критерію «передбачуваності закону» для цілей пунк-
ту 1 статті 5 Конвенції (див. рішення у справах «Барановський про-
ти Польщі» (Baranowski v. Poland), № 28358/95, п. 55, ECHR 2000-III, 
і «Кавка проти Польщі» (Kawka v. Poland), № 25874/94, п. 51, від 9 січня 
2001 року).

74. Суд зауважує, що згідно зі статтею 242 Кримінально-проце-
суального кодексу національний суд, вирішуючи питання про від-
дання особи до суду, зобов’язаний перевірити, чи правильно обрано 
запобіжний захід на етапі розслідування. Підстави для застосуван-
ня запобіжного заходу суд повинен навести лише у випадку, коли 
вирішується питання про зміну такого заходу (стаття 244 КПК). Вба-
чається, що суд не зобов’язаний вмотивувати своє рішення про про-
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довження строку тримання обвинуваченого під вартою або вказува-
ти відповідний строк при залишенні його під вартою.

75. Суд також зазначає, що подібні ситуації стосовно тих же пра-
вових норм були ним розглянуті в інших справах проти України. 
Суд визнав таким, що не відповідає вимозі «законності» за пунктом 
1 статті 5 Конвенції, тримання під вартою протягом періодів, коли 
його строк продовжувався за санкцією прокурора та коли воно здій-
снювалось за відсутності будь-якого рішення, оскільки щодо тако-
го тримання не виносилось рішення суду (див. рішення у справах 
«Єлоєв проти України» (Yeloyev v. Ukraine), № 17283/02, пп. 45–51, від 
6 листопада 2008 року, та «Соловей та Зозуля проти України» (Solovey 
and Zozulya v. Ukraine), зазначене вище, пп. 70–73). Стосовно подаль-
шого періоду санкціонованого судом тримання під вартою Суд вста-
новив, що рішення про продовження строку тримання під вартою 
на невизначений період та без зазначення підстав для такого три-
мання не забезпечили заявнику достатній захист від свавілля, який 
є невід’ємним елементом визначення «законності» тримання під 
вартою у розумінні пункту 1 статті 5 Конвенції (див. рішення у справі 
«Єлоєв проти країни» (Yeloyev v. Ukraine), зазначене вище, пп. 52–55). 
Суд не вбачає підстав для відступу від своєї позиції, викладеної у за-
значених вище справах, та, відповідно, вирішує, що у цій справі ма-
ло місце порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.

B. надмірна тривалість тримання під вартою 

(пУнкт 3 статті 5 конвенції)

1. Щодо прийнятності

76. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтова-
ною у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що 
вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має 
бути оголошена прийнятною.

2. Щодо суті

77. Заявник вважав, що вжиті національними органами заходи 
розслідування мали надмірний характер та не могли виправдати 
його тривале тримання під вартою.



254

справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

78. Уряд зазначав, що тривалість тримання заявника під вартою 
була «розумною» з огляду на складність справи та значну кількість 
слідчих дій, які мали бути проведені. Уряд, таким чином, вважав, 
що національні органи діяли з належною сумлінністю. Уряд також 
стверджував, що підстави для тримання заявника під вартою були 
відповідними та достатніми, оскільки мав місце серйозний ризик 
ухилення заявника від слідства у зв’язку з наявністю в нього значних 
фінансових ресурсів та численних зв’язків за кордоном.

79. Суд зазначає, що заявника було затримано 13 березня 2000 року. 
Його було засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі 19 квіт-
ня 2002 року. Таким чином, період тримання його під вартою тривав 
два роки та один місяць та в абсолютному вимірі не був коротким.

80. Суд зазначає, що тяжкість злочинів, у вчиненні яких обвину-
вачувався заявник, та ризик його ухилення від слідства залишалися 
єдиними підставами для відмови суду в задоволенні клопотань за-
явника про звільнення. Проте, згідно з пунктом 3 статті 5 Конвенції 
зі спливом певного часу саме тільки існування обґрунтованої підоз-
ри перестає бути підставою для позбавлення свободи, і судові ор-
гани мають навести інші підстави для продовження тримання під 
вартою (див. рішення у справах «Яблонський проти Польщі» (Jablonski 
v. Poland), № 33492/96, п. 80, від 21 грудня 2000 року, та «І. А. проти 
Франції» (I. A. v. France), № 28213/95, п. 102, ECHR 1998-VII). До того ж 
такі підстави мають бути чітко вказані національними судами (див. 
зазначене вище рішення у справі «Іловецький» (Ilowiecki), п. 61). Жод-
них таких підстав у справі, що розглядається, суди не зазначили. По-
силаючись головним чином на серйозність пред’явлених заявнику 
обвинувачень та ризик його ухилення від слідства, державні органи 
продовжували тримання його під вартою на підставах, які не можна 
вважати «відповідними і достатніми».

81. Зазначені вище висновки є достатніми для визнання Судом 
порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у цій справі.

C. відсУтність переглядУ законності 

(пУнкт 4 статті 5 конвенції)

1. Щодо прийнятності

82. Уряд вважав, що перегляди законності тримання заявника 
під вартою здійснювалися з належною сумлінністю, за винятком 



255

ФельдМан проти України

переглядів, розпочатих у березні 2001 року (див. пункт 38 вище) 
та у вересні 2001 року (див. пункт 48 вище), які тривали відповідно 
один рік і п’ять місяців та три роки і шість місяців. Однак, на дум-
ку Уряду, незважаючи на те, що в рамках цих проваджень могло б 
постати питання права на встановлення законності затримання без 
зволікання, вони виходили за межі застосування пункту 4 статті 
5 Конвенції, оскільки стосувалися періоду тримання заявника під 
вартою до звільнення 22 серпня 2001 року, а відтак, і припинення 
досудового тримання заявника під вартою.

83. Заявник не погодився.
84. Суд зазначає, що хоча тримання заявника під вартою було 

формально припинено постановою про негайне звільнення, з ма-
теріалів справи, поданих сторонами, вбачається, що заявник не міг 
бути звільнений у день, вказаний Урядом, оскільки його одразу бу-
ло затримано слідчим (див. пункт 41 вище). Таким чином, протягом 
цього дуже короткого періоду формальної, але не фактичної свободи 
не було видимих ознак того, що ситуація заявника змінилася. Отже, 
Суд доходить висновку, що як до, так і після 22 серпня 2001 року за-
явник фактично безперервно тримався під вартою як підозрюваний 
у розумінні пункту 1(с) статті 5 Конвенції. Відповідно Суд відхиляє 
заперечення Уряду.

85. Суд також зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрун-
тованою у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, 
що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона 
має бути оголошена прийнятною. 

2. Щодо сУті

86. Заявник доводив, що провадження з перегляду законності 
тримання під вартою були тривалими, а рішення — необґрунтова-
ними. Навіть коли суди виносили рішення про його звільнення з-під 
варти, такі рішення залишалися невиконаними у зв’язку з втручан-
ням прокуратури, яка забороняла їх виконання чи вносила подання 
про його негайне затримання.

87. Уряд стверджував, що перегляд законності тримання заяв-
ника під вартою під час досудового слідства здійснювався без зволі-
кань за винятком проваджень, ініційованих у березні та вересні 
2001 року.
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88. Суд нагадує, що відповідно до пункту 4 статті 5 Конвенції 
заарештована або взята під варту особа має право на те, щоб ма-
теріальні та процесуальні підстави, які мають суттєве значення 
для «законності» — з погляду Конвенції — позбавлення її свободи, 
були переглянуті. Це означає, що компетентний суд повинен до-
слідити не лише те, чи було дотримано встановлені національним 
законодавством процесуальні вимоги, а й обґрунтованість підозри, 
за якою особу заарештували, і легітимність мети, з якою було здій-
снено арешт і наступне тримання під вартою (див. рішення у справі 
«Буткевічюс проти Литви» (Butkevicius v. Lithuania), № 48297/99, п. 43, 
ECHR 2002-II).

89. Суд нагадує, що пункт 4 статті 5, гарантуючи заарештованим 
та взятим під варту особам право на ініціювання судового провад-
ження для встановлення законності позбавлення їх свободи, також 
проголошує їхнє право на судове рішення стосовно законності три-
мання під вартою, що має бути ухвалене без зволікань після по-
рушення такого провадження, а також на рішення суду про звіль-
нення, якщо виявиться, що воно незаконне (див. рішення у справі 
«Барановський проти Польщі» (Baranowski v. Poland), № 28358/95, п. 68, 
ECHR 2000-III).

90. У цій справі клопотання заявника про звільнення з-під варти, 
подані 17 березня 2000 року, 23 березня, 3 та 6 серпня 2001 року, було 
розглянуто 27 квітня, 16 травня, 16 та 21 серпня 2001 року відповідно. 
Таким чином, їх було розглянуто протягом шести, тридцяти п’яти, 
вісімнадцяти та десяти днів відповідно. Суд вважає, що клопотання 
заявника про звільнення з-під варти не були розглянуті «без зволі-
кань» відповідно до вимог пункту 4 статті 5 Конвенції (див. рішення 
у справі «Кадет проти Мальти» (Kadem v. Malta), № 55263/00, пп. 41–
45, від 9 січня 2003 року, та «Ребох проти Словенії» (Rehbock v. Slovenia), 
№ 29462/95, пп. 82–86, від 28 листопада 2000 року). Більш того, у тих 
випадках, коли суди своїми рішеннями звільняли заявника з-під 
варти, такі рішення залишалися невиконаними або у зв’язку з не-
гайним наступним затриманням заявника, або в зв’язку з відповід-
ним приписом прокурора (див. пункти 41 та 49 вище). Відповідно, 
на думку Суду, всупереч пункту 4 статті 5 Конвенції у справі заяв-
ника не було адекватної судової відповіді на клопотання заявника.

91. Відповідно Суд вирішує, що у цій справі мало місце порушен-
ня пункту 4 статті 5 Конвенції.
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IV. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

92. Посилаючись на пункти 1 та 3(b), (c) та (d) статті 6 Конвен-
ції, заявник скаржився на те, що провадження у його справі не було 
справедливим, національні суди не були безсторонніми та порушу-
вали його процесуальні права, а також що презумпцію невинува-
тості було порушено у результаті опублікування у ЗМІ відповідних 
тверджень (див. пункти 10, 11 та 12 вище). У відповідних пунктах 
статті 6 зазначено:

«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... неза-
лежним і безстороннім судом, встановленим законом, ..., який вста-
новить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримі-
нального обвинувачення...

2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопору-
шення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде дове-
дено в законному порядку.

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення 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 — одержу-
вати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси 
правосуддя...»

A. Щодо прийнятності

93. Суд вважає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою 
у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що во-
на не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона оголо-
шується прийнятною.

B. Щодо сУті

1. незалежність та безсторонність суду (пункт 1 статті 6 конвенції)

94. Заявник стверджував, що наведені Урядом підстави зміни 
підсудності у його справі ніколи не були зазначені в жодному офіцій-
ному документі, а також вони не передбачаються законодавчими 
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положеннями, якими врегульовано питання зміни підсудності. Він 
вважав, що записи, які було зроблено в кабінеті Президента Украї-
ни, підтверджують, що змова проти нього була єдиною підставою 
передання його справи в Луганську область, та що суди Луганської 
області були упередженими з самого початку.

95. Уряд знову перелічив гарантії незалежності суддів, пере-
дбачені національним законодавством. Уряд також доводив наяв-
ність підстав для зміни територіальної підсудності у справі заяв-
ника у зв’язку з можливим впливом заявника на різних посадовців 
Запорізької та Дніпропетровської областей, а також Автономної 
Республіки Крим. Уряд також стверджував, що заяви заявника про 
відвід суддів були необґрунтованими.

96. Суд повторює, що з метою вирішення, чи може суд вважати-
ся «незалежним» у розумінні пункту 1 статті 6 Конвенції, необхід-
но звернути увагу, inter alia, на наявність гарантій від зовнішнього 
тиску та на питання, чи проявляє він ознаки незалежності (див., се-
ред багатьох інших джерел, рішення у справі «Фіндлей проти Сполу-
ченого Королівства» (Findlay v. United Kingdom), рішення від 25 лютого 
1997 року, п. 73, Reports of Judgments and Decisions 1997-I...).

97. Стосовно вимоги «безсторонності» у розумінні цього поло-
ження мають бути застосовано два критерії: перший полягає у нама-
ганні визначити особисте переконання певного судді у конкретній 
справі, а другий — у з’ясуванні того, чи забезпечував суддя достатні 
гарантії для виключення будь-якого розумного сумніву з цього при-
воду. Суд зазначає, що лише другий критерій має відношення до цієї 
справі (див., mutatis mutandis, «Готран та інші проти України» (Gautrin 
and Others v. France), від 20 травня 1998 року, п. 58, Reports 1998-III).

98. У цій справі Суд зазначає, що незважаючи на наявність чітких 
підстав зміни територіальної підсудності, встановлених у Кримі-
нально-процесуальному кодексі, рішення про передання справи за-
явника до Артемівського суду не було обґрунтовано жодною з них. 
З матеріалів справи не вбачається, що заявника було повідомлено 
про причини або юридичні підстави обрання територіальної під-
судності у його справі. Суд також зазначає, що побоювання заявника 
щодо упередженості національних судів при розгляді його справи 
також підтримувались публічними заявами Президента та Голо-
ви Державної податкової адміністрації (див. пункти 10 та 11 вище), 
а також діями стосовно його адвоката (див. пункт 31).
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99. Крім того, Суд звертає увагу на аргументи заявника про те, 
що виходячи із аудіо-записів розмов Президента Кучми національні 
суди не були безсторонніми та незалежними. Суд не вважає за необ-
хідне брати до уваги ці спірні записи, оскільки решти матеріалів, які 
є в його розпорядженні, достатньо для висновку, що побоювання за-
явника щодо небезсторонності національних судів були об’єктивно 
виправданими.

100. Відповідно у цій справі мало місце порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції.

2. презумпція невинуватості (пункт 2 статті 6 конвенції)

101. Заявник стверджував, що публікації про нього у ЗМІ пору-
шили щодо нього презумпцію невинуватості.

102. Уряд стверджував, що зазначені публікації стосувалися 
важливої теми суспільного інтересу та що у цих публікаціях не було 
зазначено жодного імені.

103. Суд зазначає, що публічні заяви Президента України та Го-
лови Державної податкової адміністрації стосовно справи заявника 
були частиною обґрунтування висновку про те, що заявник не мав 
справедливого розгляду справи незалежним і безстороннім судом 
(див. пункт 98 вище). Таким чином, Суд не вбачає за необхідне роз-
глядати це питання окремо.

3. право на захист (пункт 3(с) статті 6 конвенції)

104. Заявник стверджував, що втручання у діяльність його за-
хисників становило порушення його прав.

105. Уряд зазначив, що заявника не було позбавлено права по-
давати клопотання до суду. Уряд також стверджував, що суд надав 
заявнику достатню можливість проголосити останнє слово та що пе-
реривання його промови було виправданим. Крім того, Уряд ствер-
джував, що заявник мав доступ до своїх адвокатів у слідчому ізоля-
торі та що обмеження спілкування між заявником та його адвока-
тами у залі судових засідань було виправданим. Уряд доводив, що 
інцидент, коли адвоката заявника пана Ф. було зупинено міліцією, 
не мав жодного відношення до справи заявника, та що зазначені 
дії було проведено в межах окремого розслідування щодо власника 
автомобіля.
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106. Суд зазначає, що дії щодо адвокатів заявника були части-
ною обґрунтування висновку про те, що заявник не мав справед-
ливого розгляду справи незалежним і безстороннім судом (див. 
пункт 98 вище). Таким чином, Суд не вбачає за необхідне розглядати 
це питання окремо.

V. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 34 КОНВЕНЦІЇ

107. Посилаючись на подання про обрання запобіжного захо-
ду у вигляді взяття під варту, внесене Державною податковою ад-
міністрацією, інтерв’ю з начальником Слідчого управління та на 
відновлення цивільного провадження, в якому одне з підприємств 
заявника було стороною (див. пункти 42, 45 та 52), заявник скаржив-
ся на те, що державні органи обґрунтували тримання під вартою 
його наміром подати заяву до Суду і, таким чином, спонукали його 
відкликати заяву. Заявник скаржився також на те, що відновлення 
провадження у його цивільній справі здійснювалось з цією ж метою. 
Він посилався на статтю 34 Конвенції, в якій зазначено:

«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової органі-
зації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущено-
го однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладе-
них у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони 
зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здій-
сненню цього права».

A. доводи сторін

108. Уряд стверджував, що формулювання, використане пра-
воохоронними органами, стосувалось оцінки ризику ухилення за-
явника від слідства та жодним чином не мало на меті перешкодити 
заявнику подати заяву до Суду. Уряд також зазначив, що національ-
ні суди не висловлювались з приводу того, що тримання заявника 
під вартою було необхідним для запобігання його комунікації з Су-
дом. Більш того, відсутні будь-які ознаки того, що право заявника 
на подання заяви до Суду було будь-коли порушено національними 
державними органами. Те, що заявник продовжував комунікацію 
з Судом, демонструє відсутність такого наміру.
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109. Стосовно додаткової скарги заявника на відновлення про-
вадження у цивільній справі, в якій стороною було одне з його під-
приємств, Уряд вважав, що вона не мала жодного зв’язку з цією спра-
вою та що заявник не продемонстрував такий зв’язок

110. Заявник вважав, що національні державні органи чітко ви-
словили свою позицію стосовно того, що підставою для його три-
мання під вартою була його спроба звернутися до міжнародних 
судів (яким може бути лише Європейський суд з прав людини).

B. загальні принципи

111. Згідно з практикою Суду скарга за статтею 34 Конвенції має 
процесуальний характер і тому не порушує ніякого питання щодо 
прийнятності за Конвенцією (див. рішення у справах «Кук проти 
Австрії» (Cooke v. Austria), № 25878/94, п. 46, від 8 лютого 2000 ро-
ку; та «Ергі проти Туреччини» (Ergi v. Turkey), від 28 липня 1998 року, 
п. 105, Reports 1998-IV).

112. Суд повторює, що стаття 34 Конвенції покладає на Договір-
ну державу обов’язок не перешкоджати здійсненню права на індиві-
дуальну заяву. Хоча встановлений обов’язок має процесуальний ха-
рактер, відмінний від матеріально-правового характеру гарантій, 
викладених у Конвенції та протоколах до неї, із самої суті цього 
процесуального права випливає, що особи можуть скаржитися на 
його порушення під час провадження за Конвенцією (див. рішення 
у справі «Мануссос проти Чеської Республіки та Німеччини» (Manoussos 
v. the Czech Republic and Germany), № 46468/99, від 9 липня 2002 року). 
Суд також наголошує, що зобов’язання не перешкоджати ефектив-
ному здійсненню права на індивідуальну заяву вимагає не допуска-
ти втручання у право особи ефективно представляти і підтримувати 
свою скаргу в Суді (див., серед інших джерел та mutatis mutandis, рі-
шення у справі «Акдівар та інші проти Туреччини» (Akdivar and Others 
v. Turkey) від 16 вересня 1996 року, Reports 1996-IV, п. 105; «Курт 
проти Туреччини» (Kurt v. Turkey) від 25 травня 1998 року, Reports 
1998-III, п. 159, «Танрікулу проти Туреччини» (Tanrikulu v. Turkey) [GC], 
№ 23763/94, ECHR 1999-IV, «Шарлі проти Туреччини» (Sarlí v. Turkey), 
№ 24490/94, пп. 85–86, від 22 травня 2001 року, та «Орхан проти 
Туреччини» (Orhan v. Turkey), № 25656/94, від 18 червня 2002 року).
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113. Суд також повторює, що надзвичайно важливою умовою 
ефективного функціонування інституційного механізму індивіду-
альної заяви, передбаченого статтею 34 Конвенції, є забезпечення 
заявникам, реальним або потенційним, можливості вільно спілкува-
тися з Судом, не зазнаючи тиску в будь-якій формі з боку органів вла-
ди з метою примусити заявників відкликати чи змінити скаргу (див. 
пункти зазначених вище рішень у справах «Акдівар та інші» (Akdivar 
and Others) та «Курт» (Kurt)). У цьому контексті термін «тиск» означає 
не лише прямий примус та очевидні дії для залякування, а й інші не-
належні непрямі дії чи контакти з наміром відрадити заявників або 
знеохотити їх від використання механізму індивідуального звер-
нення, наданого Конвенцією (див. зазначені вище рішення у справах 
«Курт» (Kurt), пп. 160 та 164, а також «Шарлі» (Sarl), пп. 85–86).

C. оцінка сУдУ

114. Суд зазначає, що заявник не стверджував, що його будь-ко-
ли було допитано державними органами з приводу його заяви, пода-
ної до Суду. Також він не надав жодного доказу того, що національні 
органи колись запобігали його комунікації з Судом на будь-якому 
етапі провадження. На думку Суду, є прикрим те, що згадка про Суд 
з’явилася у контексті подання слідчого до суду про тримання заяв-
ника під вартою, але Суд не впевнений, що з такого формулювання 
зазначеного подання, окремо від висловлювання побоювання в тому, 
що заявник може залишити територію України, вбачається зв’язок 
подання заявником заяви до цього Суду та необхідністю тримання 
його під вартою (див. пункт 42 вище). Інші наведені заявником ар-
гументи стосовно поведінки національних органів (див. пункти 45 
та 52), яку він тлумачив як втручання у його право на індивідуальну 
заяву, є ще менш переконливими.

115. Суд вважає, що Україна дотрималась своїх зобов’язань за 
статтею 34 Конвенції.

VI. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

116. Заявник подав низку інших скарг за статтями 3, 6, 7 та 8 
Конвенції, а також статтею 2 Протоколу № 7 до Конвенції.
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117. Суд розглянув решту поданих заявником скарг. Однак, ви-
ходячи з сукупності наявних матеріалів, Суд не встановив в тій мірі, 
в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги, жодних ознак по-
рушення прав та свобод, гарантованих Конвенцією чи протоколами 
до неї.

118. Отже, ця частина заяви є явно необґрунтованою і має бути 
відхилена відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції.

VII. ЩОДО ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

119. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. Шкода

120. Заявник вимагав 437 019 230 євро відшкодування матеріаль-
ної шкоди та 5 000 000 євро моральної шкоди.

121. Уряд наполягав на відсутності причинного зв’язку між 
стверджуваними порушеннями і заявленою вимогою про відшкоду-
вання матеріальної шкоди. Він також вважав вимогу про відшкоду-
вання моральної шкоди необґрунтованою.

122. Суд зазначає, що коли особу було засуджено судом у резуль-
таті провадження, яке не відповідало вимогам Конвенції щодо спра-
ведливості, як це було у даній справі, новий розгляд, перегляд або від-
новлення провадження за вимогою заявника в принципі є належним 
способом виправлення порушення (див. рішення у справі «Надточій 
проти України» (Nadtochiy v. Ukraine), № 7460/03, п. 55, від 15 травня 
2008 року). Таким чином, Суд вважає, що констатація порушення са-
ма по собі становить достатнє відшкодування у зв’язку з порушенням 
статті 6 Конвенції. В частині інших констатованих порушень Суд не 
вбачає жодного причинного зв’язку між встановленими порушення-
ми та заявленою матеріальною шкодою. У той же час Суд бере до ува-
ги, що заявник зазнав моральної шкоди внаслідок порушення статті 
5 Конвенції. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, як того 
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вимагає стаття 41 Конвенції, Суд присуджує заявнику 8000 євро від-
шкодування моральної шкоди.

B. сУдові витрати

123. Заявник також вимагав 456 261 500 гривень (66 238 131,874 
євро) компенсації судових витрат.

124. Уряд вважав, що заявник не продемонстрував, що витрати, 
компенсацію яких він вимагав, були обґрунтованими та фактично 
понесеними.

125. Згідно з практикою Суду, заявник має право на компенса-
цію судових витрат лише тоді, коли доведено, що такі витрати були 
необхідними і фактично понесеними, а їх розмір — обґрунтованим. 
У цій справі Суд, беручи до уваги наявну в нього інформацію та ви-
ходячи із зазначених вище критеріїв, відхиляє цю вимогу.

C. пеня

126. Суд вважає за доцільне обраховувати пеню виходячи з роз-
міру граничної позичкової ставки Європейського центрального бан-
ку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує скарги за пунктами 1, 3 та 4 статті 5, пунктами 1 (без-
сторонність суду), 2 та 3(c) статті 6 Конвенції прийнятними, а решту 
скарг у заяві — неприйнятними.

2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 
статті 5 Конвенції.

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.

5. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції у зв’язку з браком безсторонності національних 
судів.

6. Постановляє, що немає необхідності розглядати окремо скар-
гу заявника за пунктом 2 статті 6 Конвенції.
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7. Постановляє, що немає необхідності розглядати окремо скар-
гу заявника за пунктом 3 статті 6 Конвенції.

8. Постановляє, що Україна не допустила невиконання своїх 
зобов’язань за статтею 34 Конвенції.

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

точним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держа-
ва-відповідач повинна виплатити заявникові 8000 (вісім ти-
сяч) євро відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути 
конвертована у національну валюту держави-відповідача за 
курсом на день здійснення платежу, з урахуванням будь-
якого податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточ-
ного розрахунку на названу вище суму нараховуватиметься 
простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Єв-
ропейського центрального банку, чинної у період несплати, 
плюс три відсоткові пункти.

10. Відхиляє одноголосно решту вимог заявника стосовно спра-
ведливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 8 квітня 
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «каМиШеВ проти України»

(Заява № 3990/06)

Рішення

Страсбург 
20 травня 2010 року

ОСТАТОЧНЕ 
20 серпня 2010 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.

У справі «Камишев проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова,
пані Р. Ягер,



каМишев проти України

267

п. Р. Марусте,
п. М. Віллігер,
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 27 квітня 2010 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за заявою (№ 3990/06) проти України, пода-
ною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод (надалі — «Конвенція») громадянином 
Білорусі, паном Олегом Леонідовичем Камишевим (надалі — «заяв-
ник»), 26 січня 2006 року.

2. Заявника, якому була надана юридична допомога, представ-
ляв п. А. П. Бущенко, адвокат, що практикує у Харкові. Уряд Украї-
ни (надалі — «Уряд») представляв його Уповноважений, п. І. Зайцев, 
з Міністерства Юстиції.

3. 13 грудня 2006 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити 
Уряд про дану заяву. Також було вирішено розглянути скаргу по суті 
одночасно із розглядом її прийнятності (стаття 29 §3).

4. Письмові матеріали були отримані від Гельсінського фонду 
з прав людини у Варшаві, і від Міжнародної Федерації з Прав Люди-
ни, яким було надано дозвіл приймати участь в якості третьої сторо-
ни (Стаття 36 §2 Конвенції і правило 44 §2).

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у  1960 році.
6. У березні 2003 року правоохоронні органи Білорусі зааре-

штували пана Д., колишнього заступника Голови Митного Комітету 
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Білорусі за нехтування його службовими обов’язками. Заявник був 
залучений до справи у якості свідка. Арешт пана Д. був частиною 
організованої у Республіці Білорусь кампанії «по боротьбі з коруп-
цією та правопорушеннями, скоєними державними посадовими 
особами».

7. За словами заявника, восени 2004 року слідчі органи чинили 
на нього тиск, щоб змусити його свідчити проти пана Д., стверджу-
ючи, що якщо він відмовиться, то також буде переслідуватися.

8. У грудні 2004 року заявник поїхав до Житомиру, Україна, щоб 
відвідати свою бабусю. Підчас його перебування у Житомирі з ним 
трапився серцевий напад, заявник проходив стаціонарне лікуван-
ня протягом чотирьох місяців, після чого місцева медична комісія 
присвоїла йому другу групу інвалідності. За словами заявника, його 
дружина повідомила слідчим органам Білорусі, де він жив в Україні 
і про його хворобу.

9. На початку 2005 року заявник отримав посвідку на проживан-
ня від української влади.

10. 8 червня 2005 року в Білорусі була порушена криміналь-
на справа проти заявника відносно зловживання владою в 2002–
2003 роках, підчас його роботи митником, відповідно до пункту 3 
статті 424 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь, що перед-
бачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. 
Того ж дня слідчі органи Білорусі вирішили, що заявник сховався від 
правосуддя і повинен бути затриманий.

11. 7 липня 2005 року білоруська влада видала міжнародний ор-
дер на арешт.

12. 29 липня 2005 року співробітники відділу по боротьбі з ор-
ганізованою злочинністю Міністерства Внутрішніх Справ затрима-
ли заявника в Житомирі. Його утримували у Житомирському ізоля-
торі тимчасового утримання (надалі — «ІТУ»).

13. 1 серпня 2005 року заявник був доставлений у Королівсь-
кий Районний Суд Житомира (надалі — «Королівський Суд»), який 
прийняв рішення про його тимчасове затримання протягом десяти 
днів.

14. 3 серпня 2005 року Генеральна Прокуратура України (на-
далі — «ГП») отримала факсом запит від Генеральної Прокурату-
ри Білорусі про екстрадицію заявника. Оригінальна версія запиту 
і супроводжуючі документи були отримані 12 серпня 2005 року.
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15. 4 серпня 2005 року заявник скаржився на головний біль і за-
паморочення, і йому викликали швидку допомогу. Йому був постав-
лений діагноз гіпертензії і надані ліки для зниження його кров’яного 
тиску. Група швидкої допомоги дійшла висновку, що стан здоров’я 
заявника не виключає його перебування в ІТУ.

16. 8 серпня 2005 року Королівський Суд вирішив, що заявник 
повинен бути додатково затриманий на один місяць для забезпе-
чення його екстрадиції до Білорусі.

17. 16 серпня 2005 року Генеральна прокуратура вирішила, що 
заявник повинен бути виданий до Білорусі. Вона дала наказ держав-
ному департаменту з питань виконання покарань продовжити екс-
традицію заявника.

18. 19 серпня 2005 року представники заявника звернулися до 
Печерського Районного Суду Києва (надалі — «Печерський Суд») 
проти рішення про екстрадицію заявника. Вони стверджували, що 
кримінальне переслідування заявника було частиною політично 
вмотивованої кампанії проти деяких високопосадових митників, 
для того, щоб продемонструвати народу Білорусі, що мала місце 
постійна «боротьба з корупцією». Вони також відзначили, що заяв-
ник раніше був допитаний у якості свідка у справі проти пана Д., 
колишнього заступника Голови Митного Комітету Білорусі, і що його 
відмова від дачі свідчень проти пана Д. була однією з причин для 
його кримінального переслідування. Вони також стверджували, що 
рішення про екстрадицію було прийнято заступником Генераль-
ного прокурора, а не самим Генеральним Прокурором, відповідно 
до закону.

19. 22 серпня 2005 року, через ремонт у Житомирському ІТУ, 
заявник був переведений до Черняхівського ІТУ

20. 23 серпня 2005 року ГП призупинила екстрадицію, з метою 
судового розгляду у Печерському районному суді.

21. 26 серпня 2005 року Житомирський Обласний Апеляційний 
Суд залишив у силі рішення від 8 серпня 2005 року. Того ж дня із за-
явником трапився другий серцевий напад, і він був переведений до 
Центральної Міської Лікарні Житомира, де він залишався під нагля-
дом поліції до 8 вересня 2005 року.

22. 2 вересня 2005 року Печерський Суд задовольнив скаргу за-
явника проти рішення ГП щодо його екстрадиції та заборонив екс-
традицію заявника до Білорусі. Зокрема, він заявив, що рішення про 
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екстрадицію заявника було надано заступником генерального про-
курора, а не самим генеральним прокурором, як того вимагає зако-
нодавство України. Він також заявив, що існує ризик незаконного 
переслідування заявника органами державної влади Білорусі з ме-
тою отримання від нього свідчень проти митників, і що екстрадиція 
заявника може значно погіршити стан його здоров’я.

23. 8 вересня 2005 року заявник був звільнений. Він залишався 
в лікарні до 13 жовтня 2005 року, але вже без нагляду поліції.

24. 16 вересня 2005 року Генеральна прокуратура оскаржила рі-
шення 2 вересня 2005 року. Вона відзначила, що не було ніяких до-
казів того, що кримінальна справа проти заявника в Білорусі була 
політично мотивована або пов’язана з політичними поглядами за-
явника. Крім того, ГП стверджувала, що не могла взяти стан здоров’я  
заявника до уваги, оскільки стан його здоров’я значно погіршився 
26 серпня 2005 року, а рішення про його екстрадицію було прийнято 
16 серпня 2005 року. Вона також зазначила, що в їх первісній скар-
зі до Печерського Суду представники заявника також не посилали-
ся на стан здоров’я заявника. ГП стверджувала, що діяла в рамках 
своєї компетенції при прийнятті рішення про екстрадицію заявни-
ка, у той час як суд не мав компетенції переглянути своє рішення 
стосовно екстрадиції заявника. Вона також відзначила, що заявник 
і суд першої інстанції посилалися на Європейську Конвенцію про 
Екстрадицію 1957 року, у той час, як екстрадиція заявника регулю-
валася Конвенцією СНД про правову допомогу та правові відносини 
у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (надалі — 
«Мінська Конвенція»).

25. 13 жовтня 2005 року заявник був переведений у спеціалізо-
вану лікарню нейрохірургії в Києві для лікування. Однак він не ви-
конав своє призначення. За даними Уряду, з того дня заявник був 
у бігах і його місцезнаходження було невідоме.

26. 10 листопада 2005 року Київський міський апеляційний суд 
скасував рішення Печерського суду від 2 вересня 2005 року. Він зазна-
чив, що екстрадиція заявника регулювалася Мінською Конвенцією, 
а не Європейською Конвенцією про видачу, тому що Україна та Біло-
русь є учасниками першого договору, але не другого. Він також зазна-
чив, що суд першої інстанції повністю проігнорував аргументи ГП 
стосовно відсутності будь-якої політичної мотивації кримінального 
переслідування заявника та не обґрунтував свій висновок стосовно 
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«ризику незаконного переслідування заявника з боку державної вла-
ди Білорусі з метою отримання від нього свідчень проти митників». 
Він вважав, що вищезазначений висновок, а також деяка інша інфор-
мація (стосовно хвороби заявника, наприклад) привела суд першої 
інстанції до здійснення серйозної юридичної помилки. Апеляцій-
ний суд, нарешті, відзначив, що печерський суд не мав юрисдикції 
для розгляду рішення про екстрадицію заявника, враховуючи, що 
рішення про екстрадицію було виключно в компетенції ГП.

II. ВІДПОВІДНЕ ЗАКОНОДАВСтВО І ПРАКтИКА

A. відповідне міжнародне та національне законодавство

1. Європейська конвенція 

про видачУ правопорУШників 1957 рокУ

27. Україна є учасником Конвенції, яка набула чинності стосовно 
України 9 червня 1998 року. Україна зробила наступне застережен-
ня, що міститься в ратифікаційній грамоті, викладеній 11 березня 
1998 року:

«Україна залишає за собою право відмовити у видачі, якщо особа, 
видача якої запитується, не може, через стан його/її здоров’я, бути 
видана без шкоди для його/її здоров’я.»

28. Пояснювальну доповідь до Конвенції передбачає у відповід-
ній частині:

«Експерт запропонував прийняття статті 6 (a), викладеної наступни-
ми словами:

«Якщо арешт і видача необхідної особи може заподіяти їй наслідки 
виняткової тяжкості, і тим самим викликати стурбованість з гумані-
тарних міркувань, особливо з причини її віку або стану здоров’я, 
у видачі може бути відмовлено».

Ця пропозиція була спричинена гуманітарними міркуваннями, але 
не була прийнята комісією. Було вирішено, що може бути зроблено 
застереження на цю тему відповідно до умов статті 26, це зауважен-
ня, маючи дещо загальний характер, може бути зроблено з посилан-
ням на статтю 1 Конвенції».
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2. конвенція снд про правовУ допомогУ 

та правові відносини 

У цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 рокУ 

(«мінська конвенція»)

29. Конвенція була ратифікована Парламентом України 10 лис-
топада 1994 року. Вона вступила в силу відносно України 14 квітня 
1995 року і відносно Білорусі 19 травня 1994 року. Обидві країни та-
кож ратифікували протокол до Мінської Конвенції 1997 року, який 
набув чинності стосовно них 17 вересня 1997 року. При ратифікації 
Конвенції та Протоколу Україна не зробила застереження, подіб-
не до свого застереження до Європейської Конвенції про видачу 
(див. пункт 27 вище).

30. Інше відповідне міжнародне і внутрішнє законодавство 
і практика узагальнені у справі Soldatenko (Soldatenko v. Ukraine, 
2440/07, §§21–29 та 31, 23 October 2008).

B. відповідні міжнародні матеріали, 

які стосУються ситУації з правами людини в БілорУсі

31. Відповідні міжнародні матеріали наведені у справі Puzan 
(Puzan v. Ukraine, 51243/08, §§20-24, 18 February 2010).

ПРАВО

I. ПОПЕРЕДНЄ ЗАПЕРЕЧЕННя УРяДУ

32. Уряд стверджував, що в заяві не було документів, підпи-
саних самим заявником, окрім форми, що надавала його адвокату 
повноваження діяти від його імені («форма повноважень») від 26 січ-
ня 2005 року. На думку Уряду, форма повноважень не була дійсною, 
оскільки вона була підписана до подій липня-серпня 2005 року, на 
які скаржився заявник. Уряд також відзначив, що заявник не надав 
своєму представнику повноважень в даній конкретній справі, і що 
не було ніяких ознак того, що заявник коли-небудь спілкувався з су-
дом прямо або іншим чином продемонстрував свою обізнаність або 
інтерес до даної заяви.
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33. Представник заявника представив документ, датований 
27 квітня 2007 року і підписаний заявником, що підтверджував його 
зацікавленість у продовженні цієї заяви, і заявив, що форма повно-
важень була помилково датована 25 січня 2005 року замість 25 січня 
2006 року. Пізніше заявник доповнив застереження свого представ-
ника у відповідь на застереження Уряду своїми власними матеріа-
лами 20 вересня 2007 року. Заявник також представив нову форму 
повноважень пану Бущенко, датовану 30 липня 2008 року.

34. Суд зазначає, що, незважаючи на помилкову дату форми 
повноважень і можливі труднощі у підтримці регулярного зв’язку 
між заявником ті його представником, що може пояснюватися неви-
рішеністю ситуації заявника (див. пункт 25 вище), матеріали справи 
містять достатньо свідчень стосовно зацікавленості заявника у про-
довженні цієї заяви, і що він уповноважив пана Бущенко представ-
ляти його у Суді.

35. Суд не знаходить у даній справі ніяких обставин, що свідчать 
про те, що заявник втратив інтерес до справи, або що його адвокат 
не був уповноважений або більш не є уповноваженим діяти від його 
імені. Відповідно, Суд відхиляє це заперечення Уряду.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

36. Заявник скаржився, що в разі екстрадиції до Білорусі йому 
загрожуватиме небезпека піддатися жорстокому поводженню з боку 
білоруської влади. Крім того, він стверджував, що умови його утри-
мання під вартою були нелюдськими і принижували його гідність. 
Він посилався на статтю 3, в якій мовиться:

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

A. ризик жорстокого поводження 

в разі екстрадиції до БілорУсі

1. доводи сторін

37. Уряд стверджував, що заявник не обґрунтував свою скаргу 
відповідно до статті 3 Конвенції. Він ніколи не робив таких заяв, 
звертаючись до національної влади. Уряд вважає, що його посилан-



справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

274

ня на доповіді з описом загальної ситуації з правами людини в Біло-
русі було недостатньо, і що були необхідні докази того, що сам заяв-
ник мав особистий ризик зіштовхнутися із жорстоким поводженням 
у Білорусі. Вони відзначили, що заявник не оскаржив рішення про 
його екстрадицію в адміністративних судах відповідно до Кодексу 
адміністративного судочинства.

38. Заявник вважає, що загальна ситуація з правами людини в Бі-
лорусі була досить серйозною, щоб виправдати його страхи. Він також 
стверджував, що, будучи підозрюваним у Білорусі, він мав достатні 
підстави боятися жорстокого поводження. Він стверджував, що не 
було ніяких особливих обставин, які б захистили його від застосу-
вання тортур, що загрожують будь-якій особі, затриманій поліцією 
в Білорусі. Він зазначив, що правова система в Білорусі не забезпечу-
вала достатніх гарантій проти катувань, а навпаки, створювала бла-
годатний ґрунт для широкого застосування цієї практики.

39. Заявник також стверджував, що він належав до певної групи 
осіб, «що брали участь у розслідуванні відносно пана Д., колишнього 
заступника Голови Митного Комітету Білорусі». Він стверджував, що 
слідчі в Білорусі здійсняли на нього тиск для того, щоб змусити його 
свідчити проти пана Д., і погрожували йому кримінальним переслі-
дуванням, якщо він відмовлявся співпрацювати. Заявник вважає, 
що білоруські слідчі органи не мають достатньо доказів проти нього, 
що означає, що вони могли спробувати витягти з нього зізнання.

40. Треті сторони відмітили відсутність ефективних засобів 
правового захисту для розслідування тверджень про жорстоке по-
водження, відсутність незалежності судової системи і незадовільну 
ситуацію з правами людини в Білорусі. Вони посилалися на міжна-
родні звіти, підготовлені міжнародними урядовими та неурядови-
ми організаціями та іноземними державами у зв’язку з ситуацією 
в області прав людини в Білорусі. Вони також відзначили відсутність 
співпраці з боку білоруської влади з міжнародними організаціями 
в галузі прав людини.

41. Вони прийшли до висновку, що питання про видачу заявника 
має вирішуватися не автоматично, а після ретельного вивчення усіх 
відповідних факторів і його індивідуальної справи. На їхню думку, 
відсутність індивідуального підходу і нездатність брати до уваги 
ситуацію в області прав людини в Білорусі при прийнятті рішення 
стосовно видачі заявника суперечить статті 3 Конвенції.
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2. оцінка суду

42. Щодо заперечень Уряду стосовно вичерпання національних 
засобів правового захисту, Суд зазначив, що він відхилив аналогіч-
не заперечення Уряду на основі тих же положень національного за-
конодавства у справі Soldatenko (наведене вище, §49). Він не бачить 
причин відходити від своїх висновків у цій справі, і, відповідно, 
відхиляє заперечення щодо необхідності вичерпання заявником за-
собів правового захисту, вказаної Урядом.

43. Суд також підтвердив, що у визначенні того, чи було показа-
но, що заявник, у випадку видачі, був у реальній небезпеці постраж-
дати від поводження, передбаченого статтею 3, він буде оцінювати 
це питання у світлі усіх матеріалів, представлених йому, або, при не-
обхідності, матеріалів, отриманих за власною ініціативою. У спра-
вах, подібних до даної, Суд повинен розглянути передбачувані на-
слідки видачі заявника приймаючій країні, маючи на увазі складену 
там політичну ситуацію та його особисті обставини (див. Vilvarajah 
and Others v. the United Kingdom, judgment of 30 October 1991, Series A 
no. 215, §108 in fine). Для цього, що стосується загальній ситуації в кон-
кретній країні, Суд часто надає великого значення інформації, що 
міститься в останніх доповідях незалежних міжнародних правоза-
хисних об’єднань, таких, як Amnesty International, або урядових дже-
рел, у тому числі Державного Департаменту США (див., наприклад, 
Chahal v. the United Kingdom, judgment of 15 November 1996, Reports of 
Judgments and Decisions 1996-V, §§99–100; Müslim v. Turkey, no. 53566/99, 
§67, 26 April 2005; Said v. the Netherlands, no. 2345/02, §54, 5 July 2005; 
Al-Moayad v. Germany (dec.), no. 35865/03, §§65–66, 20 February 2007; 
та Saadi v. Italy [GC], no. 37201/06, §§143–146, 28 February 2008). У той 
же час він визнав, що сама можливість жорстокого поводження 
з причини нестабільної ситуації в приймаючій країні сама по собі не 
створює порушення статті 3 (див. Vilvarajah and Others, наведене ви-
ще, §111, і Fatgan Katani and Others v. Germany (dec.), no. 67679/01, 31 May 
2001) і що там, де джерела, доступні йому, описують загальну ситу-
ацію, конкретні твердження заявника в конкретній справі потребу-
ють підкріплення іншими доказами (див. Mamatkulov and Askarov v. 
Turkey [GC], nos. 46827/99 та 46951/99, §73, ECHR 2005-I).

44. В обставинах цієї справи, Суд зазначає, що доступні міжна-
родні документи демонструють серйозні занепокоєння щодо ситу-
ації з правами людини у Білорусі, зокрема щодо політичних прав 
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і свобод. Однак, посилання на загальні проблеми, що стосуються 
дотримання прав людини в конкретній країні, не можуть поодинці 
служити підставою для відмови у видачі. У зв’язку з цим Суд зазна-
чає, що заявник не стверджував про його належність до політичної 
опозиції, яка широко визнана, як особливо вразлива група в Білорусі, 
або до будь-якої іншої аналогічної групи. Твердження заявника про 
те, що будь-який підозрюваний в Білорусі має ризик застосування 
проти нього жорстокого поводження, носять занадто загальний ха-
рактер, і немає ніяких ознак того, що ситуація з правами людини 
в Білорусі є досить серйозною для того, щоб закликати до повної за-
борони екстрадиції до цієї країни. Твердження заявника про те, що 
митники під підозрою в корупції становлять окрему вразливу групу, 
також не підтримується жодними доказами. Таким чином, не можна 
сказати, що заявник посилався на будь-які окремі обставини, які мог-
ли б обґрунтувати його занепокоєння щодо жорстокого поводження.

45. Отже, на думку Суду, заявник не обґрунтував свої тверджен-
ня, що його екстрадиція до Білорусі порушить Статтю 3 Конвенції. 
Звідси випливає, що ця частина заяви є явно необґрунтованою і має 
бути відхилена відповідно до статті 35 §§3 і 4 Конвенції.

B. Умови Утримання заявника під вартою в Україні

46. Сторони не зробили ніяких зауважень щодо прийнятності 
цієї скарги. Зокрема, Уряд не надав будь-яких зауважень з питан-
ня про правило шести місяців. У цьому зв’язку Суд повторює, що 
правило шести місяців, що відображає бажання Договірних Сторін 
запобігти оскарження рішень після невизначеного проміжку часу, 
служить інтересам не тільки держави-відповідача, а й правової виз-
наченості як самостійної цінності. Воно виділяє часові межі нагляду, 
що здійснюється органами Конвенції і інформує як фізичних осіб, 
так і державну владу стосовно періоду, за закінченням якого здій-
снення такого нагляду більше не є можливим. Тому Суд не може від-
класти застосування правила шести місяців тільки тому, що Уряд не 
зробив попереднє заперечення на її основі (див. Walker v. the United 
Kingdom (dec.), no. 34979/97, ECHR 2000-I).

47. Суд повторює, що він раніше виявив відсутність ефективних 
внутрішніх засобів правового захисту в Україні по відношенню до 
умов утримання під вартою, і що це є структурною проблемою (див. 
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Koktysh v. Ukraine, no. 43707/07, §§85–87, 10 December 2009; Kucheruk 
v. Ukraine, no. 2570/04, §§116–118, ECHR 2007-X). Там, де для заявника 
немає ефективних засобів правового захисту, шестимісячний період 
починається з дати оскарженої дії або заходу, або з дати отриман-
ня знань про цю дію або шкоду, яку вона заподіяла заявнику (Dennis 
and Others v. the United Kingdom (dec.), no. 76573/01, 2 July 2002). Таким 
чином, розгляд скарги заявника відповідно до статті 3 має бути об-
межений періодами утримання під вартою, які знаходяться в межах 
шестимісячного періоду до дати, на яку було подано заяву (див. Koval 
v. Ukraine (dec.), no. 65550/01, 30 March 2004, і Mikhaniv v. Ukraine (dec.), 
no. 75522/01, 20 May 2008).

48. У даній справі утримання заявника під вартою припинило-
ся 26 серпня 2005 року, коли він був госпіталізований. Навіть якщо 
брати до уваги термін перебування заявника у цивільній лікарні під 
наглядом поліції, який тривав до 8 вересня 2005 року, жоден із вище-
зазначених періодів утримання заявника під вартою у трьох різних 
установах (див. пункти 12, 19, 21 і 23 вище) не потрапляє до шести-
місячної межі, враховуючи, що його скарга про умови утримання 
під вартою була вперше сформульована в його заяві від 11 березня 
2006 року. Звідси випливає, що ця скарга була подана поза часом 
і має бути відхилена відповідно до статті 35 §§1 і 4 Конвенції.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

49. У відповідь на зауваження уряду заявник подав нову скаргу, 
стверджуючи про ризик відвертої відмови у правосудді з боку влади 
Білорусі. Він посилався на статтю 6 §1 Конвенції, у якій оголошено 
у відповідній частині:

Стаття 6 §1

«Кожен...при висунутому проти нього кримінальному обвинувачен-
ні має право на справедливий...розгляд справи судом...»

50. Суд спостерігає, що у справі Soering (див. Soering v. the United 
Kingdom, 7 July 1989, §113, Series A no. 161) він зазначив:

«Право на справедливий судовий розгляд у кримінальному судо-
чинстві, як це передбачено в статті 6, займає важливе місце в демо-
кратичному суспільстві... Суд не виключає, що проблема може бути 
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піднята виключно згідно зі статтею 6 у зв’язку з рішенням про вида-
чу в обставинах, коли втікач постраждав або ризикує постраждати 
від кричущої відмови у справедливому судовому розгляді...»

51. Подібно до тверджень заявника за статтею 3, ця скарга від-
повідно до статті 6 також відноситься до загальної ситуації з пра-
вами людини в Білорусі і не відноситься до будь-яких конкретних 
обставин, які могли б обґрунтувати занепокоєння заявника щодо 
несправедливого судового розгляду.

52. Таким чином, на думку Суду, заявник не обґрунтував свої 
твердження, що його екстрадиція до Білорусі буде в порушення 
статті 6 Конвенції. Звідси випливає, що ця частина заяви є явно 
необґрунтованою і має бути відхилена відповідно до статті 35 §§3 
і 4 Конвенції.

IV. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 13 КОНВЕНЦІЇ

53. Заявник також скаржився, що у нього не було ефективного за-
собу правового захисту для оскарження його екстрадиції до Білорусі. 
Він посилався на статтю 13 Конвенції, яка передбачає наступне:

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було поруше-
но, має право на ефективний засіб правового захисту в національ-
ному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які 
здійснювали свої офіційні повноваження».

54. Суд, оголосивши скарги заявника відповідно до статті 3 Кон-
венції неприйнятними, приходить до висновку, що він не мав аргу-
ментованих претензій у контексті статті 13 Конвенції (див. Boyle and 
Rice v. the United Kingdom, judgment of 18 April 1988, Series A no. 131, 
p. 23, §52).

55. Звідси випливає, що ця частина скарги має бути відхилена як 
несумісна ratione materiae з положеннями Конвенції, відповідно до 
статті 35 §§3 і 4.

V. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 14 КОНВЕНЦІЇ

56. Заявник скаржився, що він піддавався дискримінації з бо-
ку української влади, яка не брала до уваги стан його здоров’я, тому 
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що він був громадянином Білорусі, і його видача проводилася згідно 
з Мінською Конвенцією. Він вважав, що якби він був громадянином 
країни, яка є учасницею Європейської Конвенції про видачу, ук-
раїнська влада була б зобов’язана приймати стан його здоров’я до 
уваги. Він посилався на статтю 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 3 
Конвенції. Стаття 14 проголошує наступне:

«Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, 
має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою — 
статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших пере-
конань, національного чи соціального походження, належності до 
національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою 
ознакою».

57. Суд повторює, що стаття 14 Конвенції не має незалежного 
контексту, тому що вона діє тільки по відношенню до прав і сво-
бод, гарантованих іншими матеріальними положеннями Конвенції 
та протоколів до неї. Тим не менш, застосування статті 14 не припус-
кав порушення одного або декількох з цих положень і в цьому сенсі 
вона є автономною. Для застосування статті 14 достатньо, щоб об-
ставини справи підпадали під дію інших істотних положень Конвен-
ції чи протоколів до неї (див. Thlimmenos v. Greece [GC], no. 34369/97, 
§40, ECHR 2000-IV).

58. У даному випадку Суд не повинен прийняти рішення щодо 
застосовності вищевказаних положень у справі заявника, оскільки 
навіть якщо припустити можливість такої застосовності, ці скарга 
є неприйнятною по наведеним нижче причинам.

59. Суд повторює, що стаття 14 захищає від дискримінаційних 
розбіжностей у поводженні з різними особами в аналогічних ситуа-
ціях у здійсненні прав і свобод, визнаних у Конвенції та протоколах 
до неї. Можливість людини здійснювати право, закріплене в законо-
давстві, може залежати від географічного охоплення законодавства 
і розташування особи на той момент (див.  Magee v. the United Kingdom, 
no. 28135/95, §50, ECHR 2000-VI). Суд зазначає, що той факт, що про-
вадження стосовно екстрадиції заявника регулювалися Мінською 
Конвенцією, не мав відношення до національності заявника. Украї-
на, як запитувана держава, і Білорусь, як запитуюча держава, є сто-
ронами міжнародного договору про правову допомогу у питаннях 
екстрадиції, що й стало причиною такого вибору. Цей вибір не був 
пов’язаний якимось чином з особистим статусом заявника.
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60. Таким чином, Суд приходить до висновку, що зазначена за-
явником різниця у поводженні не підпадає під будь-яке з обґрунту-
вань, викладених у статті 14 Конвенції. Звідси випливає, що ця час-
тина заяви є явно необґрунтованою.

VI. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

61. Заявник скаржився, що він був незаконно затриманий ук-
раїнською владою, і що не було ефективного судового перегляду за-
конності його утримання під вартою і можливості вимагати відш-
кодування збитків за незаконне затримання. Він посилався на стат-
тю 5 §§1 (c) і (f), 4 і 5 Конвенції, яка передбачає, у відповідній частині, 
наступне:

Стаття 5 (право на свободу та особисту недоторканість)

«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 до-
провадження 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;

...

f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її 
недозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться 
процедура депортації або екстрадиції.

...

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.

5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого 
всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою санк-
цією право на відшкодування.»
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A. прийнятність

62. Заявник стверджував, що його утримання під вартою в пе-
ріод з 29 липня 2005 року до 3 серпня 2005 року підпадало під дію 
статті 5 §1 (c) Конвенції. Він вважав, що як тільки запит про його 
екстрадицію був отриманий українською владою 3 серпня 2005 ро-
ку, його утримання під вартою підпало під дію статті 5 §1 (f). За дум-
кою Уряду, весь період утримання під вартою підпадав під дію стат-
ті 5 §1 (f).

63. Суд розглянув подібні міркування у справі Soldatenko (наве-
дене вище, §§98-99). Суд посилається на свої висновки у тій справі 
і зазначає, що з фактів даної справи виявляється, що українська 
влада заарештувала і утримувала заявника для вживання заходів 
з метою його екстрадиції. Проти заявника не було заведено жод-
ної кримінальної справи в Україні. Крім того, влада не представила 
ніяких інших причин, окрім екстрадиції, для утримання заявника 
під вартою, і у матеріалах справи не було ніяких свідчень, дозволя-
ючи припустити, що будь-яка інша причина колись існувала. Тому, 
незважаючи на доводи заявника про протилежне, його утримання 
під вартою було тільки з метою екстрадиції, і його вищезазначена 
скарга повинна розглядатися відповідно до статті 5 §1 (f) Конвенції 
(див. Novik, наведене вище). Тому стаття 5 §1 (c) не застосовується 
у даній справі (див. Quinn v. France, judgment of 22 March 1995, Series A 
no. 311, §53).

64. Суд також зазначає, що скарга заявника відповідно до стат-
ті 5 §5 Конвенції стосовно відсутності ефективної компенсації щодо 
його незаконного утримання під вартою була вперше сформульова-
на в його заяві від 11 березня 2006 року, в той час, як його утримання 
під вартою і судовий розгляд законності його утримання відбулися 
більш ніж за шість місяців до цієї дати: утримання заявника під вар-
тою закінчилося 8 вересня 2005 року, і його скарга на правоохорон-
ців була відхилена 26 серпня 2005 року. Таким чином, не було жод-
них фактичних елементів, які б виправдали визнання цієї запізнілої 
скарги. Незважаючи на те, що уряд не заперечував про прийнятність 
цієї скарги, Суд повторює, що він не може відкласти застосування 
правила шести місяців тільки тому, що уряд не зробив попереднє за-
перечення на його основі. Відповідно, скарга заявника у контексті 
статті 5 §5 має бути відхилена, як подана несвоєчасно.
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65. Таким чином, Суд зазначає, що скарги відповідно до статті 5 
§§1 (f) і 4 не є явно необґрунтованими у розумінні статті 35 §3 Кон-
венції. Він також зазначає, що вони не є неприйнятними з інших під-
став. Тому вони повинні бути визнані прийнятними. Скарги заявни-
ка відповідно до статті 5 §§1 (c) та 5 Конвенції є явно необґрунтова-
ною та несвоєчасною, відповідно, і мають бути відхилені, відповідно 
до статті 35 §§1, 3 і 4 Конвенції.

B. сУть справи

66. Сторони представили аргументи, подібні тим, які були на-
ведені у справах Soldatenko (наведене вище, §§104–107 і 116–120), 
і Svetlorusov v. Ukraine (no. 2929/05, §§43–46 і 52–56, 12 March 2009).

67. Суд раніше встановив порушення статті 5 §§1 і 4 Конвенції 
у справах, де підіймалися питання, аналогічні питанням у даній справі 
(див. Soldatenko, наведене вище, §§109–114 і 125–127, та Svetlorusov, 
наведене вище, §§47–49 і 57–59). Ці висновки були зроблені, насампе-
ред, на основі відсутності достатньої правової основи як для розгляду 
утримання заявника під вартою до екстрадиції, так і для регулярного 
перегляду законності його утримання під вартою.

68. Розглянувши усі подані матеріали, Суд вважає, що Уряд не 
висунув жодного факту або аргументу, здатного переконати його 
прийти до іншого висновку у цій справі. Відповідно, мало місце по-
рушення статті 5 §§1 і 4 Конвенції.

VII. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

69. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

70. Заявник не представив вимог щодо справедливої сатисфак-
ції. Відповідно, Суд вважає, що немає необхідності присуджувати 
йому будь-яку суму у цьому контексті.
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на цих підставах суд одностайно

1. Відхиляє заперечення Уряду;
2. Оголошує скарги відповідно до статті 5 §§1 (f) і 4 Конвенції 

прийнятними і решту заяви неприйнятною;
3. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §1 (f) Конвенції;
4. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §4 Конвенції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 травня 
2010 року, відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «МоСкаЛенко проти України»

(Заява № 37466/04)

Рішення

СТРАСбуРг 
20 травня 2010 року

ОСТАТОЧНЕ 
20 серпня 2010 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.

У справі «Москаленко проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова,
пані Р. Ягер,
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п. К. Юнґвірт,
п. Р. Марусте,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
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 (№ 37466/04), яку 5 жовтня 
2004 року подав проти України до Суду на підставі статті 34 Конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Кон-
венція) громадянин України пан Олексій Олександрович Москален-
ко (далі — заявник).

2. Заявника представляв пан А. Крістенко, юрист, що практикує 
у м. Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповно-
важений — п. Ю. Зайцев.

3. 26 травня 2009 року Суд оголосив заяву частково неприйнят-
ною і вирішив комунікувати Уряду скарги за пунктом 3 статті 5 Кон-
венції щодо тривалості тримання заявника під вартою. Також Суд 
вирішив одночасно розглядати питання щодо суті та прийнятності 
заяви (пункт 3 статті 29 Конвенції).

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник, 1982 року народження, проживає у м. Курахове До-
нецької області. Як вбачається, наразі заявник відбуває покарання 
у Донецькому слідчому ізоляторі, Україна.

5. 16 липня 2003 року заявника було затримано за підозрою 
у вчиненні вбивства за обтяжуючих обставин, крадіжки і підпалу.

6. 19 липня 2003 року Мар’їнський районний суд Донецької об-
ласті постановив про обрання заявнику запобіжного заходу у вигляді 
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тримання під вартою, мотивуючи це тим, що він підозрюється у вчи-
ненні злочинів, про які йдеться. Суд також зазначив, що тримання 
заявника під вартою було необхідним для забезпечення належного 
ходу провадження, враховуючи ризик того, що заявник може перехо-
вуватися від слідства і суду та заважати слідству. Однак, суд не навів 
підстав для такого висновку. Суд також наголосив на тяжкості зло-
чинів, імовірно скоєних заявником.

7. У ході провадження Мар’їнський районний суд Донецької об-
ласті 15 вересня та 15 жовтня 2003 року продовжував строк триман-
ня заявника під вартою. У цих рішеннях суд неодноразово посилав-
ся на первісні підстави затримання заявника.

8. Скарга заявника на постанову суду про обрання запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою була залишена без задоволен-
ня, як така, що була подана після спливу встановленого строку. Його 
подальші численні скарги щодо звільнення були безрезультатними.

9. Пізніше, у зв’язку зі слідством у справі заявника, були затри-
мані громадяни Ш. і Г., яким було пред’явлено обвинувачення. Зго-
дом справи щодо них були об’єднані зі справою заявника в одне про-
вадження.

10. 17 листопада 2003 року прокурор Донецької області направив 
до апеляційного суду Донецької області обвинувальний висновок. 
Заявник обвинувачувався у скоєнні вбивства за обтяжуючих обста-
вин, крадіжки і підпалу.

11. 12 грудня 2003 року відбулося перше судове засідання.
12. 9 грудня 2004 року, після кількох засідань, суд повернув спра-

ву на додаткове розслідування.
13. До 1 березня 2005 року додаткове розслідування було закін-

чене і справу направлено до апеляційного суду Донецької області. 
21 березня 2005 року останній знову повернув справу на додаткове 
розслідування, яке було завершене 30 червня 2005 року.

14. Під час зазначених додаткових розслідувань 30 січня 
і 27 травня 2005 року органи державної влади продовжували стро-
ки тримання заявника під вартою. Копії першого рішення надано 
не було. В останньому рішенні апеляційний суд Донецької області 
навів ті ж самі підстави тримання заявника під вартою, що і раніше, 
а також вказав на суворість імовірного покарання. Суд також зазна-
чив, що заявник міг примусити свідків давати неправдиві показан-
ня, але знову не навів підстав для такого висновку.
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15. 1 листопада 2006 року апеляційний суд Донецької області 
виніс вирок у справі. Заявника було визнано винним у скоєнні вка-
заних у обвинувальному висновку злочинів і призначено покарання 
у вигляді позбавлення волі строком на 15 років. Суд також визнав 
винними Ш. і Г.

16. Сторони подали апеляційні скарги. Протягом розгляду апе-
ляційних скарг заявник тримався під вартою.

17. 14 лютого 2008 року Верховний Суд України частково скасу-
вав вирок суду першої інстанції та повернув справу на новий розгляд.

18. Перше засідання відбулося 27 березня 2008 року.
19. У ході нового розгляду заявник подав кілька безуспішних 

клопотань про звільнення. У своїх клопотаннях він неодноразо-
во оспорював фактичну базу висунутих проти нього обвинувачень 
і посилався на презумпцію невинуватості. Суд, відмовляючи у задо-
воленні його клопотань, мотивував це тим, що вони були або «пере-
дчасними» або «неналежними» на тій стадії провадження.

20. 21 вересня 2009 року апеляційний суд Донецької області ви-
знав заявника винним у вчиненні злочинів, які були йому первісно 
інкриміновані.

21. Заявник і його захисник подали апеляційні скарги до Вер-
ховного Суду України, але їх доля є невідомою.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

22. Положення Кримінально-процесуального кодексу 28 груд-
ня 1960 року щодо запобіжних заходів викладено в рішенні у справі 
«Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява 
№ 54825/00, пункт 54, ECHR 2005-II (витяги).

ПРАВО

I. МЕЖІ РОЗГЛяДУ СПРАВИ

23. Після винесення Судом ухвали щодо прийнятності заяви, 
заявник подав інші скарги, у яких він повторював деякі зі своїх пер-
вісних скарг.
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24. У своїй ухвалі від 26 травня 2009 року про часткову прий-
нятність заяви Суд відклав розгляд скарги заявника за пунктом 3 
статті 5 Конвенції щодо тривалості тримання заявника під вартою. 
Решта скарг у заяві були оголошені неприйнятними.

Тепер межі розгляду справи Судом зводяться до скарг, розгляд 
яких було відкладено 26 травня 2009 року.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 3 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

25. Заявник скаржився, що тривалість тримання його під вар-
тою була надмірною. Він посилався на пункт 3 статті 5 Конвенції, 
відповідні частини якого передбачають таке:

«Кожному, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями 
підпункту (c) 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».

26. Уряд заперечив проти цього твердження.

A. ПРИЙНятНІСтЬ

27. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не 
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Таким чином, вона має 
бути визнана прийнятною.

B. сУть

1. період, який має бути взято до уваги

28. Тримання заявника під вартою розпочалося 16 липня 2003 ро-
ку, коли його було затримано за підозрою у вчиненні вбивства за об-
тяжуючих обставин, крадіжки та підпалу. 1 листопада 2006 року апе-
ляційний суд Донецької області визнав його винним у вчиненні інк-
римінованих йому злочинів.

Починаючи з цієї дати заявник тримався під вартою «після за-
судження компетентним судом» у розумінні підпункту «а» пункту 1 
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статті 5 Конвенції та, відповідно, цей період тримання його під вар-
тою не підпадає під дію пункту 3 статті 5 Конвенції (див. рішення 
у справі «Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, 
пункт 104, ECHR 2000-XI).

14 лютого 2008 року Верховний суд України скасував вирок су-
ду щодо заявника. Після цієї дати тримання його під вартою знову 
підпадало під дію пункту 3 статті 5 Конвенції. Цей період тривав 
до 21 вересня 2009 року, коли заявника знову було визнано винним 
у вчиненні злочину.

29. Відповідно, період, який має бути взято до уваги, складає 
4 роки 10 місяців і 25 днів.

2. розумність тривалості тримання заявника під вартою

30. Уряд стверджував, що тривалість тримання заявника під 
вартою була розумною, враховуючи складність справи та велику 
кількість слідчих дій, які слід було здійснити. Уряд зазначив, що 
провадження здійснювалося з належною сумлінністю, і державні 
органи мали достатні підстави для тривалого тримання заявника 
під вартою.

31. Заявник не погодився.
32. Суд зазначає, що загальні принципи щодо права на «роз-

гляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення 
під час провадження», гарантованого пунктом 3 статті 5 Конвен-
ції, були викладені в низці рішень (див., серед інших джерел, зга-
дані вище рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland), 
пункт 110, і «Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), 
пункт 130, тощо).

33. У своїх рішеннях про тримання заявника під вартою, органи 
державної влади додатково до обґрунтованої підозри щодо заявни-
ка посилалися в основному на три підстави:

1) тяжкість злочинів, у вчиненні яких він обвинувачувався;
2) суворість покарання, яке йому могло бути призначено і
3) необхідність забезпечити належний хід провадження, вра-

ховуючи ризик того, що заявник міг переховуватися від 
слідства і суду та примусити свідків давати неправдиві по-
казання.

34. Суд вважає, що обґрунтована підозра щодо вчинення заявни-
ком тяжкого злочину могла первісно виправдовувати його тримання 
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під вартою. Необхідність забезпечити належний хід провадження 
(зокрема, для отримання показань свідків) також була достатньою 
підставою для первісного тримання заявника під вартою.

35. Однак, з плином часу ці підстави ставали усе менш обґрунто-
ваними. Тому Суд повинен встановити, чи були інші підстави, наве-
дені судами, зокрема тяжкість імовірного покарання, ризик того, що 
заявник переховуватиметься від слідства і суду та примушуватиме 
свідків давати неправдиві показання, «достатніми» та «відповідни-
ми» (див. рішення у згаданій вище справі «Кудла проти Польщі»).

36. Суд зазначає, що органи судової влади неодноразово поси-
лалися на імовірність того, що до заявника може бути застосоване 
суворе покарання, враховуючи тяжкість злочинів, у скоєнні яких 
він обвинувачувався. У цьому контексті Суд нагадує, що суворість 
покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при 
оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину. 
Суд визнає, що, враховуючи серйозність висунутих щодо заявника 
обвинувачень, державні органи могли виправдано вважати, що та-
кий ризик існує. Однак, Суд неодноразово встановлював, що сама по 
собі тяжкість обвинувачення не може слугувати виправданням три-
валих періодів тримання під вартою (див. рішення у справі «Ілійков 
проти Болгарії» (Ilijkov v. Bulgaria), заява № 33977/96, пункти 80–81, 
рішення від 26 липня 2001 року).

37. Щодо ризику того, що заявник переховуватиметься від слідс-
тва і суду та примушуватиме свідків давати неправдиві показання 
Суд зазначає, що у своїх рішеннях про тримання заявника під вар-
тою чи продовження тримання під вартою, органи державної вла-
ди не вказали жодних конкретних причин, на підставі яких вони 
дійшли такого висновку (див. пункти 6 і 14 вище). Крім того, по мірі 
прогресу провадження та завершення збирання доказів ризик того, 
що заявник загрожуватиме певним свідкам також ставав усе мен-
шим (див. згадане вище рішення у справі «Невмержицький проти Ук-
раїни» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), пункт 136).

38. Також Суд зазначає, що державні органи не розглядали жод-
них інших альтернатив забезпечення явки заявника до суду (див. 
там же, пункт 137 з подальшими посиланнями).

39. Враховуючи викладене, Суд доходить висновку, що підстави, 
зазначені національними судами, не можуть виправдати загальний 
строк тримання заявника під вартою. За цих обставин немає необ-
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хідності досліджувати, чи здійснювалося провадження з належною 
сумлінністю.

Таким чином, у справі мало місце порушення пункту 3 статті 5 
Конвенції.

III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

40. Стаття 41 Конвенції зазначає:

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

A. Шкода

40. Заявник вимагав 250 000 євро відшкодування моральної 
шкоди.

41. Уряд не надав своїх коментарів щодо цієї вимоги.
42. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд присуд-

жує заявнику 4100 євро відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові та інШі витрати

43. Заявник не подав окремих вимог щодо компенсації судо-
вих витрат. Відповідно Суд вирішує не присуджувати йому жодних 
виплат.

C. пеня

44. Суд вважає належним 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 скаргу за пунктом 3 статті 5 Конвенції стосовно три-
валості тримання заявника під вартою прийнятною.
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2. Постановляє, що мало місце порушення пункту 3 статті 5 Кон-
венції.

3. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвен-
ції, держава-відповідач має виплатити заявнику 4100 (чоти-
ри тисячі сто) євро відшкодування моральної шкоди разом 
з будь-яким податком, який може бути нараховано; ця сума 
має бути конвертована в національну валюту держави-від-
повідача за курсом на день здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточно-
го розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий від-
соток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки 
Європейського центрального банку, яка діятиме в період не-
сплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

4. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 травня 
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «БУрЯГа проти України»

(Заява № 27672/03)

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 «Буряга проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
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п. Р. Марусте,
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 22 червня 2010 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 27672/03), яку 18 серпня 
2003 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — 
Конвенція) громадянин України — пан Андрій Андрійович Буряга 
(далі — заявник).

2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноваже-
ний — пан Ю. Зайцев з Міністерства юстиції України.

3. Заявник стверджував, зокрема, що тримання його під вартою 
протягом судового провадження було незаконним і надмірно трива-
лим (пункти 1 і 3 статті 5 Конвенції), що суди не розглянули його 
скарги про незаконність тримання його під вартою (пункт 4 статті 
5), а кримінальне провадження щодо нього було надмірно тривалим 
(пункт 1 статті 6 Конвенції).

4. 7 липня 2009 року Суд визнав заяву частково неприйнятною 
та вирішив повідомити Уряд про скарги за пунктами 1, 3 і 4 статті 
5 Конвенції та за пунктом 1 статті 6 Конвенції. Суд також вирішив 
розглядати питання щодо суті та прийнятності заяви одночасно 
(пункт 3 статті 29).

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1965 році та проживає у місті Красносіл-
ка, Одеська область, Україна.
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6. З 1990 по 2001 рік правоохоронні органи Одеської області по-
рушили тринадцять кримінальних справ за фактами вчинення гру-
пою осіб низки вбивств, зґвалтувань, розбійних нападів та пограбу-
вань. Зокрема, 8 травня 2000 року Любашівським РВ УМВС України 
в Одеській області було порушено кримінальну справу за фактом 
пограбування пана Ш.

7. 19 березня 2001 року заявника було затримано як підозрюва-
ного у вчиненні вищезазначеного пограбування.

8. 22 березня 2001 року прокурор Любашівського району 
Одеської області санкціонував тримання заявника під вартою до 
14 травня 2001 року, оскільки заявник міг ухилитися від слідства 
та суду.

9. 8 травня 2001 року прокурор продовжив строк тримання за-
явника під вартою до 14 червня 2001 року, не зазначивши підстав 
для цього.

10. 13 червня 2001 року прокурор знову продовжив строк три-
мання заявника під вартою до 19 червня 2001 року.

11. 20 червня 2001 року заявник направив прокурору заяву про 
звільнення з-під варти. Він стверджував, що санкціонований строк 
досудового тримання під вартою закінчився 19 червня 2001 року, 
та що матеріали для ознайомлення йому було надано лише 20 черв-
ня 2001 року.

12. 21 червня 2001 року прокурор відмовив у задоволенні його 
заяви на тій підставі, що заявника повідомили про те, що слідство 
було закінчено 19 червня 2001 року, після чого йому було надано ма-
теріали справи.

13. 13 липня 2001 року Любашівський районний суд Одеської 
області (далі — Любашівський суд) відмовив заявнику у задоволен-
ні скарги на незаконність тримання його під вартою після 19 червня 
2001 року на тій підставі, що час ознайомлення обвинуваченого з ма-
теріалами справи не повинен був братись до уваги. Заявник звер-
нувся з апеляційною скаргою до апеляційного суду Одеської облас-
ті, але безуспішно.

14. 6 серпня 2001 року начальник слідчого відділу Любашів-
ського РВ УМВС України в Одеській області відмовив заявнику у за-
доволенні заяви про звільнення з-під варти на тій підставі, що час, 
наданий обвинуваченому для ознайомлення з матеріалами справи, 
не повинен був братись до уваги.
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15. 5 листопада 2001 року в Ананьївському районному суді 
Одеської області (далі — Ананьївський суд) відбулося попереднє 
судове засідання. Суд об’єднав в одне провадження кримінальну 
справу щодо пограбування пана Ш. та декілька інших справ (оскіль-
ки співобвинувачені у справі заявника також були обвинуваченими 
в інших справах (див. пункт 6 вище)). Заявник та шість інших осіб 
постали перед судом. Суд відмовив у задоволенні скарги заявни-
ка про звільнення з-під варти, не встановивши жодних порушень. 
Також заявника було залишено під вартою без зазначення підстав 
та строку, на який продовжувався вказаний запобіжний захід.

16. 15 листопада та 19 грудня 2001 року відбулися судові засідан-
ня у справі.

17. 20 грудня 2001 року Ананьївський суд відмовив у задоволен-
ні скарги заявника про звільнення з-під варти на тих підставах, що 
заявник мав попередні судимості, вчинив тяжкий злочин, міг ухи-
литися від слідства і суду та міг перешкоджати здійсненню право-
суддя. Судове засідання було відкладено у зв’язку з відсутністю од-
ного із захисників.

18. 7 січня 2002 року заявник подав до Ананьївського суду скар-
гу про незаконність тримання під вартою.

19. 21 січня 2002 року Ананьївський суд відмовив у задоволенні 
скарги заявника, посилаючись на висновки, яких він дійшов у попе-
редньому судовому засіданні (див. пункт 15 вище). Засідання було 
відкладено у зв’язку з відсутністю потерпілих та одного з обвинува-
чених.

20. 18 лютого 2002 року заявник подав до суду клопотання про 
звільнення з-під варти. Того ж дня його було відхилено. Засідання 
було відкладено у зв’язку з відсутністю одного з потерпілих.

21. 5 березня 2002 року судове засідання було відкладено у зв’язку 
з відсутністю обвинуваченого.

22. 3 та 4 квітня 2002 року відбулися судові засідання у справі.
23. 16 травня 2002 року суд повернув справу заявника та декіль-

кох інших осіб на додаткове розслідування. Також заявника було за-
лишено під вартою без зазначення підстав та строку для цього.

24. 8 вересня 2002 року заявник поскаржився прокуророві на 
незаконність тримання під вартою. Того ж дня прокуратура Ана-
ньївського району своєю постановою відмовила у задоволенні цієї 
скарги. У постанові зазначалося, що двомісячний строк тримання 
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заявника під вартою завершився 20 серпня 2002 року, а до цього часу 
додаткове розслідування вже було закінчене.

25. 20 травня 2003 року кримінальна справа за обвинуваченням 
заявника та інших осіб була направлена до Любашівського суду.

26. 26 травня 2003 року у Любашівському суді відбулося попе-
реднє судове засідання, в якому, серед іншого, було вирішено про-
довжити строк тримання заявника під вартою без зазначення під-
став та строку для цього.

27. 18 та 23 червня 2003 року заявник подавав до суду клопо-
тання про звільнення з-під варти. У ці ж дати судові засідання було 
відкладено у зв’язку з відсутністю захисника одного зі співобвину-
вачених.

28. 26 червня 2003 року відбулося судове засідання, і справу було 
повернуто на додаткове розслідування. Суд також відхилив клопо-
тання заявника про звільнення та залишив його під вартою, вказав-
ши на відсутність підстав для зміни запобіжного заходу.

29. 18 липня 2003 року заявник поскаржився на незаконність свого 
тримання під вартою прокурору.

30. 25 липня 2003 року прокурор відмовив у задоволенні скар-
ги на тих же підставах, що були зазначені у постанові від 8 вересня 
2002 року (див. пункт 24 вище).

31. 19 вересня 2003 року у Любашівському суді відбулося попе-
реднє судове засідання, в якому, inter alia, без зазначення підстав 
та строку було вирішено залишити заявника під вартою.

32. 21 жовтня 2003 року відбулося судове засідання у справі.
33. 28 січня 2004 року судове засідання було відкладено у зв’язку 

з відсутністю прокурора.
34. 8 лютого 2004 року відбулося судове засідання у справі.
35. 6 липня 2004 року справу було направлено на розгляд до Ко-

товського районного суду Одеської області (далі — Котовський суд).
36. 17, 18 та 19 серпня 2004 року відбулися судові засідання 

у справі. В останню зазначену дату заявник подав до Котовського 
суду клопотання про звільнення з-під варти, стверджуючи, що він 
перебуває під вартою тривалий проміжок часу, підстави для його 
затримання були недостатніми, і він не має наміру ухилятися від 
слідства та суду. Суд відмовив у задоволенні клопотання на тих під-
ставах, що заявник обвинувачувався у вчиненні тяжкого злочину 
та мав попередні судимості.
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37. 28 жовтня 2004 року судове засідання було відкладено 
у зв’язку з відсутністю двох обвинувачених.

38. 25 листопада, 1, 6 та 8 грудня 2004 року відбулися судові за-
сідання у справі.

39. 13 грудня 2004 року Котовський суд визнав заявника та де-
кількох інших осіб винними у вчиненні низки злочинів; зокрема, 
заявника було визнано винним у вчиненні грабежу та призначено 
покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Суд також відмо-
вив у задоволенні скарги заявника про звільнення з-під варти.

40. 23 березня 2005 року заявник подав клопотання про звіль-
нення з-під варти, яке було відхилене під час судового засідання 
29 червня 2005 року, оскільки заявнику вже було призначено по-
карання.

41. 17 січня 2006 року апеляційний суд Одеської області у судово-
му засіданні за участю заявника залишив без змін вирок суду першої 
інстанції.

42. 18 березня 2006 року заявник відбув призначений йому строк 
покарання.

43. 10 липня 2006 року заявник подав касаційну скаргу.
44. 21 серпня 2006 року суддя Верховного Суду України повер-

нув касаційну скаргу заявника без розгляду у зв’язку з її невідповід-
ністю процесуальним вимогам та надав місяць для усунення не-
доліків.

45. 27 вересня 2006 року заявник подав нову касаційну скаргу.
46. 2 листопада 2006 року Верховний суд України відхилив ка-

саційну скаргу заявника як таку, що була подана поза встановленим 
строком.

II. НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

47. Відповідне національне законодавство наведено в рішен-
нях у справах «Шалімов проти України» (Shalimov v. Ukraine), заява 
№ 20808/02, пп. 39–41, від 4 березня 2010 року; «Соловей та Зозу-
ля проти України» (Solovey and Zozulya v. Ukraine), заяви № 40774/02 
та 4048/03, п. 43, від 27 листопада 2008 року, та «Козинець проти Ук-
раїни» (Kozinets v. Ukraine), заява № 75520/01, пп. 39–42, від 6 грудня 
2007 року.
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ПРАВО

I. МЕЖІ РОЗГЛяДУ СПРАВИ

48. У своїй відповіді на зауваження Уряду заявник подав нові 
скарги за пунктом 3 статті 5 Конвенції, стверджуючи, що він не пос-
тав негайно перед прокурором. Він також скаржився на те, що три-
мання його під вартою було незаконним не тільки до його засуджен-
ня, але й після нього, подавши, таким чином, по суті нову скаргу за 
підпунктом «а» пункту 1 статті 5 Конвенції щодо періоду з 13 грудня 
2004 року (дати засудження) до 18 березня 2006 року (дати звільнен-
ня). Він також скаржився за статтею 7 Конвенції без будь-якої деталі-
зації скарг. Суд зазначає, що ці нові запізнілі скарги не було подано 
на доповнення первинних скарг заявника, щодо яких сторони на-
дали свої зауваження. Таким чином, Суд вважає недоречним роз-
глядати ці питання окремо (див., mutatis mutandis, рішення у справі 
«Пиряник проти України» (Piryanik v. Ukraine), заява № 75788/01, п. 20, 
від 19 квітня 2005 року).

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

49. Заявник скаржився на незаконність та надмірну тривалість 
тримання його під вартою, а також на відсутність ефективного засо-
бу юридичного захисту для перегляду законності його тримання під 
вартою. Він посилався на пункти 1, 3 та 4 статті 5 Конвенції, в яких 
зазначено 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 до-
провадження 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;

...
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3. 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. Таке звільнен-
ня може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання.

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

A. прийнятність

50. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у ро-
зумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не 
є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Тому вони мають бути 
визнані прийнятними.

B. законність тримання заявника під вартою відповідно 

до підпУнктУ «с» пУнктУ 1 статті 5 конвенції

1. доводи сторін

51. Заявник стверджував, що його було затримано з порушенням 
національного законодавства. Він вважав, що весь період триман-
ня його під вартою був незаконним. Він стверджував, що матеріали 
справи йому було надано для ознайомлення через один день після 
закінчення санкціонованого строку тримання його під вартою, але 
національні органи не визнали цього. Він також вважав, що націо-
нальні суди не мали повноважень подовжувати строк тримання його 
під вартою, яке стало незаконним з 19 червня 2001 року.

52. Уряд стверджував, що підстави тримання заявника під вар-
тою були чітко встановленими, та закон сам по собі був передбачу-
ваним у його застосуванні, а тому тримання під вартою відповідало 
вимозі «законності», встановленій Конвенцією. Уряд стверджував, 
що заявник перебував під вартою у зв’язку з підозрою у вчиненні 
тяжкого злочину, а також з метою забезпечення його участі у про-
вадженні. Крім того, санкціонування тримання заявника під вартою 
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згідно з рішеннями судів захищало його від свавілля, а такий захист 
передбачається вимогою «законності» тримання під вартою, перед-
баченою статтею 5 Конвенції.

2. оцінка суду

(a) Загальні принципи, закріплені у практиці Суду

53. Суд повторює, що слово «законний» та словосполучення 
«відповідно до процедури, встановленої законом» у пункті 1 стат-
ті 5 Конвенції, по суті відсилають до національного законодавства 
та зобов’язують забезпечувати дотримання матеріально-правових 
і процесуальних норм законодавства. У той час, як національні ор-
гани, передусім суди, повинні тлумачити та застосовувати націо-
нальне законодавство, Суд може перевірити, чи було дотримано 
національного законодавства для цілей цього положення Конвенції 
(див., серед інших джерел, рішення у справі «Ассанідзе проти Грузії» 
(Assanidze v. Georgia) [ВП], заява № 71503/01, п. 171, ЄСПЛ 2004-II).

54. Хоча «законність» тримання під вартою за національним 
законом є першорядним чинником, він не завжди є вирішальним. 
Додатково Суд має переконатися, що тримання під вартою протя-
гом періоду, який розглядається, відповідало меті пункту 1 статті 5 
Конвенції, яка полягає в недопущенні свавільного позбавлення сво-
боди. Суд також має з’ясувати, чи відповідає Конвенції сам націо-
нальний закон включно із загальними принципами, які сформульо-
вані в положеннях Конвенції, чи які випливають з них (див. рішен-
ня від 24 жовтня 1979 року у справі «Вінтерверп проти Нідерландів» 
(Winterwerp v. the Netherlands), п. 45, Series А, № 33).

(b) Застосування цих принципів у цій справі

55. Суд зазначає, що тримання заявника під вартою можна поді-
лити на три періоди: період, коли заявник тримався під вартою на під-
ставі постанов прокурорів; період, протягом якого не було винесено 
жодного рішення про продовження тримання заявника під вартою; 
період, коли заявник перебував під вартою на підставі рішень судів.

(i) Тримання заявника під вартою 
на підставі постанов прокурорів

56. Суд зазначає, що тримання заявника під вартою було санк-
ціоновано 22 березня 2001 року прокурором Любашівського району 
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Одеської області. Відповідний період, санкціонований постановою 
прокурора, тривав з 19 березня до 14 травня 2001 року. Тримання 
під вартою відповідно до цієї процедури здійснювалося на підставі 
застереження України до підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції, 
яке вона зробила відповідно до статті 57 Конвенції з метою залиши-
ти до 29 червня 2001 року чинну на той час процедуру затримання 
та тримання особи під вартою. Суд посилається на свої висновки 
у справі «Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine) 
про те, що відповідно до вищезазначеного застереження Україна не 
була зобов’язана гарантувати згідно з Конвенцією, що затримання 
та взяття під варту таких осіб, як заявник, відбуватиметься на під-
ставі рішення судді. У вищезазначеній справі Суд також встановив, 
що зазначене вище застереження не поширюється на питання про-
довження тримання під вартою (див. рішення у справі «Невмержи-
цький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява № 54825/00, 
пп. 112–114, ECHR 2005-II).

57. Суд зазначає, що подальший період тримання заявника під 
вартою також охоплювався постановами прокурора. Це був період 
між 14 травня та 19 червня 2001 року.

58. Суд зазначає, що протягом вищезазначеного періоду не ви-
носилося жодних судових рішень щодо продовження тримання за-
явника під вартою. Постанови про продовження тримання заявника 
під вартою виносилися прокурорами, які є стороною провадження 
та у принципі не можуть вважатися «незалежною посадовою особою, 
якій закон надає право здійснювати судову владу» (див. рішення від 
30 березня 2004 року у справі «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine), 
заява № 66561/01, п. 63). За цих обставин Суд доходить висновку, що 
продовжуване тримання заявника під вартою згідно з постанова-
ми прокурорів було незаконним у розумінні підпункту «с» пункту 1 
статті 5 Конвенції.

(ii) Тримання заявника під вартою, 
яке не охоплювалось дією будь-якого рішення

59. Суд зазначає, що згідно зі статтею 156 чинної на той час ре-
дакції Кримінально-процесуального кодексу України для закон-
ності тримання особи під вартою під час ознайомлення з матеріа-
лами справи не вимагалося будь-якого формального рішення на-
ціонального органу. Крім того, строки направлення та передання 
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прокуратурою справи до суду та з суду до прокуратури часто також 
не охоплювались будь-яким формальним рішенням. У цій справі та-
кий строк припадав на період між 19 червня 2001 року та 5 листопада 
2001 року.

60. Суд зазначає, що відповідне національне законодавство 
регулює процесуальні заходи, що стосуються ознайомлення з ма-
теріалами справи, процедури передання справи до суду та повер-
нення справи на додаткове розслідування, але не наводить чітких 
правил щодо того, яким органом, на яких підставах та на який строк 
може бути продовжено тримання обвинуваченого під вартою (див. 
вищезазначене рішення у справі «Соловей та Зозуля проти України» 
(Solovey and Zozulya v. Ukraine, п. 72). Суд неодноразово визнавав, 
що практика тримання обвинувачених під вартою без конкретних 
правових підстав або за відсутності чітких правил, що регулюва-
ли б їхнє становище, наслідком застосування якої може стати по-
збавлення особи свободи без дозволу суду на необмежений строк, 
є несумісною з принципами юридичної визначеності та захисту 
від свавілля, які червоною ниткою проходять через усю Конвенцію 
та принцип верховенства права (див. рішення у справах «Корчуга-
нова проти Росії» (Korchuganova v. Russia), заява № 75039/01, п. 57, від 
8 червня 2006 року, «Нахманович проти Росії» (Nakhmanovich v. Russia), 
заява № 55669/00, пп. 67–68, від 2 березня 2006 року, та «Худойоров 
проти Росії» (Khudoyorov v. Russia), заява № 6847/02, пп. 146–148, 
ECHR 2005-X).

61. Отже, періоди тримання заявника під вартою, які не охоплю-
валися дією будь-якого рішення про таке тримання, не відповідали 
пункту 1 статті 5 Конвенції.

(iii) Законність тримання заявника під вартою 
на підставі рішення суду

62. Суд зауважує, що згідно зі статтею 242 Кримінально-проце-
суального кодексу України національний суд, вирішуючи питання 
про віддання особи до суду, зобов’язаний перевірити, чи правиль-
но обрано запобіжний захід на етапі досудового слідства. Підстави 
для застосування запобіжного заходу суд повинен навести лише 
у випадку, коли вирішується питання про зміну такого заходу (стат-
тя 244 КПК). Звідси не вбачається, що суд зобов’язаний мотивувати 
своє рішення про продовження строку тримання обвинуваченого під 
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вартою або вказувати відповідний строк при залишенні його під вар-
тою (див. зазначене вище рішення у справі «Соловей та Зозуля проти 
України» (Solovey and Zozulya v. Ukraine), пп. 43, 74–76).

63. Суд вважає, що відсутність чітко сформульованих поло-
жень, які б давали змогу визначити, чи можливо (і якщо так, то за 
яких умов) на етапі судового провадження у належному порядку 
продовжити тримання під вартою, встановлене на досудовому ета-
пі провадження на визначений строк, не відповідає критерію «пе-
редбачуваності закону», як цього вимагає пункт 1 статті 5 Конвен-
ції (див. рішення у справі «Барановський проти Польщі» (Baranowski 
v. Poland), заява № 28358/95, п. 55, ECHR 2000-III, та «Кавка про-
ти Польщі» (Kawka v. Poland), заява № 25874/94, п. 51, від 9 січня 
2001 року).

64. Суд зауважує, що, хоча 5 листопада 2001 року, 16 травня 
2002 року, а також 26 травня, 26 червня та 19 вересня 2003 року 
національні суди залишали без змін обраний заявникові на стадії 
досудового слідства запобіжний захід, вони не встановлювали 
строк його продовжуваного тримання під вартою та іноді не наво-
дили жодних підстав для цього (див. пункти 15, 20, 23, 26 та 28 ви-
ще). Це тримало заявника у стані невизначеності щодо підстав 
тримання його під вартою. У цьому зв’язку Суд повторює, що 
ненаведення судами мотивування при санкціонуванні триман-
ня під вартою протягом тривалого проміжку часу є несумісним 
з принципом захисту від свавілля, закріпленим у пункті 1 стат-
ті 5 Конвенції (див. вищезазначене рішення у справі «Нахманович 
проти Росії» (Nakhmanovich v. Russia), пп. 70–71, та рішення у справі 
«Сташаїтіс проти Литви» (Stasaitisv. Lithuania), заява № 47679/99, 
п. 67, від 21 березня 2002 року). За цих обставин Суд вважає, що 
зазначені вище рішення не надавали заявникові належного захис-
ту від свавілля, який є невід’ємним елементом «законності» три-
мання під вартою у розумінні пункту 1 статті 5 Конвенції, та, та-
ким чином, тримання заявника під вартою протягом періодів, які 
охоплювалися дією судових рішень, також не відповідало пункту 1 
статті 5 Конвенції.

(c) Висновок

65. Суд доходить висновку, що у вищезазначених випадках було 
порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
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C. пУнкт 3 статті 5 конвенції

66. Заявник стверджував, що тримання його під вартою було не-
виправдано тривалим.

67. Уряд стверджував, що тривалість тримання заявника під 
вартою, яка становила три роки вісім місяців та двадцять чотири дні, 
була виправдана складністю справи та кількістю слідчих дій, які ма-
ли бути проведені. Уряд також стверджував, що існували відповідні 
та достатні підстави для тримання заявника під вартою та що дер-
жавні органи у справі заявника діяли з необхідною ретельністю, яка 
вимагається пунктом 3 статті 5 Конвенції.

68. Суд нагадує, що питання про те, чи є тривалість тримання 
під вартою обґрунтованою, не можна вирішувати in abstracto. Це пи-
тання має вирішуватися в кожній справі з урахуванням конкрет-
них обставин, підстав, якими національні органи мотивували свої 
рішення, та належно задокументованих фактів, на які посилався 
заявник у своїх клопотаннях про звільнення з-під варти. Таке, що 
продовжується, тримання під вартою може бути виправданим у тій 
чи іншій справі лише за наявності специфічних ознак того, що цьо-
го вимагають істинні потреби публічного інтересу, які, незважаючи 
на існування презумпції невинуватості, переважують вимогу пова-
ги до особистої свободи (див., серед інших, рішення у справі «Лабі-
та проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 153, ECHR 
2000-IV).

69. Суд зазначає, що тяжкість висунутих заявникові обвину-
вачень, ризик ухилення від слідства та суду, а також ризик переш-
коджання здійсненню правосуддя були підставами для винесення 
постанови про обрання щодо заявника запобіжного заходу (див. 
пункт 8 вище). Надалі, продовжуючи строк тримання заявника під 
вартою, прокурори та суди або наводили ті ж самі підстави, або 
взагалі не наводили підстав у своїх рішеннях, а лише посилалися 
на належність раніше обраного запобіжного заходу. Проте, згідно 
з пунктом 3 статті 5 Конвенції після спливу певного часу саме тільки 
існування обґрунтованої підозри перестає бути підставою для поз-
бавлення свободи, і судові органи зобов’язані навести інші підстави 
для продовжуваного тримання під вартою (див. рішення у справах 
«Яблонський проти Польщі» (Jablonski v. Poland), заява № 33492/96, 
п. 80, від 21 грудня 2000 року та «І. А. проти Франції» (I. A. v. France), 
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заява № 28213/95, п. 102, Reports of Judgments and Decisions 1998-VII). 
До того ж, такі підстави мають бути чітко зазначені національни-
ми судами (див. рішення від 4 жовтня 2001 року у справі «Іловець-
кий проти Польщі» (Ilowiecki v. Poland), заява № 27504/95, п. 61). Однак 
у справі, що розглядається, таких підстав суди не наводили. Крім 
того, національні органи жодного разу не розглядали можливість 
обрання іншого запобіжного заходу, альтернативного триманню під 
вартою, та, покладаючись головним чином тільки на тяжкість обви-
нувачень, подовжували тримання заявника під вартою на підставах, 
які не можна вважати «відповідними та достатніми».

70. Наведені вище міркування Суд вважає достатніми для вис-
новку про те, що мало місце порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

D. пУнкт 4 статті 5 конвенції

71. Заявник вважав, що національні суди не визнали незакон-
ності тримання його під вартою.

72. На думку Уряду заявник мав у своєму розпорядженні ефек-
тивну процедуру перегляду законності його тримання під вартою. 
Уряд також зазначав, що таке питання неодноразово розглядалося 
судами, у тому числі за клопотаннями заявника про звільнення з-під 
варти, а саме: 13 липня, 5 листопада та 20 грудня 2001 року, 21 січ-
ня, 18 лютого та 16 травня 2002 року, 26 травня, 26 червня та 19 ве-
ресня 2003 року, 28 січня 2004 року, 19 серпня та 13 грудня 2004 року 
та 29 червня 2005 року (див. пункти 13, 15, 17, 19, 20, 23, 26, 28, 31, 33, 
36, 39, 40 вище).

73. Суд повторює, що пункт 4 статті 5 Конвенції передбачає пра-
во осіб, яких затримано або взято під варту, на перегляд процесуаль-
них і матеріально-правових умов, які з точки зору Конвенції є суттє-
вими для забезпечення «законності» позбавлення їх свободи. Це оз-
начає, що компетентний суд має перевірити не лише дотримання 
процесуальних вимог національного законодавства, а й обґрунто-
ваність підозри, на підставі якої здійснено затримання, та легітим-
ність мети, з якою особу затримано та потім узято під варту (див. 
рішення у справі «Буткевічус проти Литви» (Butkevicius v. Lithuania), 
заява № 48297/99, п. 43, ECHR 2002-II).

74. Суд зазначає, що за обставин цієї справи вбачається, що 
законність тримання заявника під вартою неодноразово перегля-
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далася. Однак рішення відповідних судів не повністю задовольня-
ють вимоги пункту 4 статті 5 Конвенції, оскільки їхнє мотивуван-
ня обмежувалось повторенням стандартного переліку підстав для 
тримання заявника під вартою та не містило розгляду відповід-
ності таких підстав у світлі конкретних обставин справи заявни-
ка (див., mutatis mutandis, рішення від 1 березня 2007 року у справі 
«Белевицький проти Росії» (Belevitskiy v. Russia), заява № 72967/01, 
пункти 111–112).

75. Отже, Суд вважає, що було порушення пункту 4 статті 5 Кон-
венції.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

76. Заявник скаржився на те, що тривалість провадження не бу-
ла сумісною з вимогою «розумного строку», закріпленою у пункті 1 
статті 6 Конвенції, який передбачає таке:

«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного 
строку ... судом, ..., який ... встановить обґрунтованість будь-якого 
висунутого проти нього кримінального обвинувачення».

77. Уряд стверджував, що період, який має бути взято до уваги, 
розпочався 19 березня 2001 року, коли заявника було затримано, 
та закінчився 17 липня 2006 року, коли сплив встановлений законом 
строк подання касаційної скарги. Отже, на думку Уряду, проваджен-
ня в судах двох інстанцій тривало п’ять років та майже чотири міся-
ці — строк, який Уряд вважав розумним.

78. Заявник не надав своїх зауважень з цього питання.
79. Суд зазначає, що заявник подав касаційну скаргу до закін-

чення встановленого законом строку — 10 липня 2006 року, але не 
дотримався процесуальних формальностей, а потім не подав пов-
торно свою скаргу протягом одномісячного строку, встановленого 
Верховним Судом України (до 21 вересня 2006 року). Його скаргу бу-
ло остаточно відхилено 2 листопада 2006 року. Суд вважає, що оста-
точне неподання заявником касаційної скарги відповідно до проце-
суальних вимог не виключає цю частину провадження із строку його 
загальної тривалості. Отже, Суд вважає, що провадження тривало 
більше ніж п’ять років і сім місяців у судах трьох інстанцій.
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A. прийнятність

80. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що скарга 
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути 
визнана прийнятною.

B. сУть

81. Заявник вважав тривалість провадження надмірною. Він за-
значав, що існували важливі періоди бездіяльності з серпня 2002 року 
до березня 2003 року та з березня 2004 року до серпня 2004 року, коли 
справа передавалася з одного суду до іншого та не було проведено 
жодного засідання.

82. Уряд вважав, що провадження здійснювалося з належною 
ретельністю, а затримки були спричинені клопотаннями сторін, 
включаючи заявника, поверненнями справи на новий розгляд, який 
вимагався для того, щоб забезпечити справедливість розгляду, 
та відкладеннями засідань через неявку якоїсь зі сторін.

83. Суд повторює, що розумність тривалості провадження має 
оцінюватися у світлі обставин справи та з огляду на такі критерії: 
складність справи, поведінка заявника та відповідних держав-
них органів (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі 
«Пелісьє і Сассі проти Франції» (Pelissier and Sassi v. France) [ВП], заява 
№ 25444/94, п. 67, ECHR 1999II). Суд також нагадує, що обвинуваче-
ний у кримінальній справі повинен мати право на те, щоб провад-
ження в його справі здійснювалося з особливою ретельністю, особ-
ливо у разі, якщо його тримають під вартою (див., серед інших дже-
рел, рішення у справі «Юртаєв проти України» (Yurtayev v. Ukraine), 
заява № 11336/02, п. 37, від 31 січня 2006 року; вищезазначене рішен-
ня у справі «Нахманович проти Росії» (Nakhmanovich v. Russia), п. 89, 
та рішення у справі «Іванов проти України» (Ivanov v. Ukraine), заява 
№ 15007/02, п. 71, від 7 грудня 2006 року).

84. Суд зауважує, що зазначене кримінальне провадження, 
яке стосувалося кількох обвинувачених, дійсно включало доказові 
та процесуальні аспекти певної складності.

85. З іншого боку, Суд зауважує, що затримки у розслідуванні 
справи перш за все пов’язані з декількома поверненнями її на до-
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даткове розслідування та виправленням процесуальних помилок. 
Крім того, заявник не був відповідальний за жодне відкладення 
засідань.

86. Розглянувши усі надані йому матеріали, Суд вважає, що Уряд 
не висунув будь-якого факту чи аргументу, здатних переконати його 
дійти іншого висновку у цій справі. З огляду на свою практику з цьо-
го питання Суд вважає, що у цій справі тривалість провадження була 
надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку».

Відповідно мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

87. 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

88. Заявник не подав будь-яких вимог щодо відшкодування 
шкоди. Відповідно Суд вважає, що немає необхідності присуджува-
ти йому будь-яку суму.

B. сУдові та інШі витрати

89. Заявник вимагав 1350 грн (125 євро) компенсації витрат на 
переклад кореспонденції, що надходила з Суду.

90. Уряд зазначив, що ця вимога не підкріплена будь-якими до-
кументами, та ці витрати не були необхідними. Уряд пропонував 
відхилити цю вимогу.

91. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенсацію 
судових та інших витрат тільки якщо буде доведено, що такі витра-
ти були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтова-
ним. У цій справі з огляду на наявну інформацію та вищезазначені 
критерії, Суд вважає за належне присудити суму, що вимагається, 
у повному обсязі.
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C. пеня

92. 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. Оголошує решту скарг у заяві неприйнятними.
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
3. Постановляє, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
4. Постановляє, що було порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.
5. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
6. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде 

статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Кон-
венції, держава-відповідач має виплатити заявникові 125 
(сто двадцять п’ять) євро 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 про-
стий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку в період несплати, 
до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 липня 
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ВІнокУроВ проти України»

(Заява № 2937/04)

Рішення

Страсбург 
15 липня 2010 року

ОСТАТОЧНЕ 
15 жовтня 2010 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.

У справі «Вінокуров проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
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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 22 червня 2010 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за заявою (no. 2937/04) проти України, пода-
ною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод (надалі — «Конвенція») громадянином 
України, паном Костянтином Едуардовичем Вінокуровим (надалі — 
«заявник»), 24 листопада 2003 року.

2. Уряд України (надалі — «Уряд») представляв його Уповнова-
жений, п. І. Зайцев.

3. 16 жовтня 2007 року Суд визнав заяву частково неприйнятною і 
вирішив передати скаргу відповідно до статті 5 §3 щодо тривалості ут-
римання заявника під вартою до Уряду. Він також вирішив розглянути 
скаргу по суті одночасно із розглядом її прийнятності (стаття 29 §3).

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився в 1962 році і проживає в місті Луганську, 
Україна.

5. 30 березня 1998 року кримінальну справу було порушено щодо 
заявника, який був директором невеликої приватної компанії, і пані Е., 
головного бухгалтера компанії, за підозрою в кредитному шахрайстві.

6. Згідно з матеріалами справи, 3 вересня 1998 року прокурор 
Ленінського району м. Луганська наказав про попереднє ув’язнення 
заявника. Сторони не надали копію такого наказу.
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7. 4 вересня 1998 року справа буда припинена, оскільки заявник 
не з’явився до слідчого. Того ж дня він потрапив у список розшукува-
них осіб.

8. 27 вересня 2001 року заявник, який на той час проживав у Росії, 
був заарештований російською поліцією у відповідності з міжнарод-
ним ордером на його арешт, виданим владою України.

9. За спостереженнями Уряду, 2 жовтня 2001 року запобіжний 
захід утримання під вартою залишався в силі. Уряд не надав копію 
цього ордеру.

10. 22 жовтня 2001 року Генеральна Прокуратура України зро-
била запит до Генеральної Прокуратури Російської Федерації щодо 
екстрадиції заявника відповідно до Конвенції 1993 року про правову 
допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і криміналь-
них справах (надалі — «Мінська Конвенція»). 25 жовтня 2001 року за-
пит був задоволений.

11. 1 лютого 2002 року прокурор Ленінського району м. Лугансь-
ка продовжив термін попереднього утримання заявника під вартою 
до 15 березня 2002 року.

12. Після повернення до України 6 лютого 2002 року заявник був 
затриманий під вартою.

13. 5 березня 2002 року заявник був звинувачений у фінансових 
махінаціях та підробці.

14. Між 5 березня 2002 року і 21 травня 2002 року заявник оз-
найомився з матеріалами справи.

15. 21 травня 2002 року заявник попросив слідчого замінити ут-
римання під вартою іншим запобіжним заходом, стверджуючи, що 
у нього були проблеми зі здоров’ям. Того ж дня прохання було від-
хилене, оскільки заявник не представив ніяких доказів у підтримку 
своїх стверджень.

16. 2 липня 2002 року Ленінська районна прокуратура Луганська 
представила справу заявника до суду для розгляду по суті.

17. 15 серпня 2002 року Ленінський Районний Суд Луганська (на-
далі — «Ленінський Суд») провів попереднє слухання. Він встановив, 
що обвинувачу вальний висновок вимагав доопрацювання. Матеріа-
ли справи були відправлені назад до прокуратури. Ленінський Суд 
також відхилив клопотання заявника про звільнення, встановивши, 
що утримання під вартою було наказано на стадії розслідування 
відповідно до закону, і що не було ніяких причин заміняти його ін-
шим запобіжним заходом.
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18. 20 вересня 2002 року кримінальну справу заявника було на-
правлено в Ленінський суд. 4 листопада 2002 року Ленінський Суд 
припинив кримінальну справу стосовно пані Е.

19. 4 жовтня 2002 року, 9 грудня 2002 року, 10 грудня 2002 ро-
ку, 19 грудня 2002 року і в невстановлений день в червні 2003 року 
заявник просив Ленінський Суд замінити попереднє утримання під 
вартою іншим запобіжним заходом. 4 листопада 2002 року, 9 грудня 
2002 року, 16 грудня 2002 року, 10 січня 2003 року і 27 червня 2003 ро-
ку Ленінський суд відповідно відхилив його прохання, встановив-
ши, що утримання під вартою було наказано на стадії розслідування 
відповідно до закону, і що не було ніяких причин заміняти його ін-
шим запобіжним заходом.

20. 21 липня 2003 року Ленінський Суд визнав заявника винним 
у фінансових махінаціях і засудив його до одного року, дев’яти мі-
сяців і двадцяти чотирьох днів позбавлення волі, мінус час, прове-
дений ним під вартою в очікуванні екстрадиції в Росії та у поперед-
ньому ув’язненні в Україні. Цей вирок означав негайне звільнення 
заявника, оскільки він вже його відбув.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

21. Положення Кримінально-Процесуального Кодексу від 28 груд-
ня 1960 року щодо запобіжних заходів викладені у справі Nevmerzhitsky 
v. Ukraine (no. 54825/00, §54, ECHR 2005-II (видержки)).

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 §3 КОНВЕНЦІЇ

22. Заявник скаржився, що тривалість його досудового утри-
мання під вартою була надмірною. Він посилався на статтю 5 §3 Кон-
венції, яка передбачає, у відповідній частині, наступне:

«Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями 
підпункту „c“ пункту 1 цієї статті, має... право на розгляд справи су-
дом упродовж розумного строку або звільнення під час проваджен-
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ня. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на 
судове засідання.»

A. прийнятність

23. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні статті 35 §3 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є не-
прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути 
оголошена прийнятною.

B. сУть справи

24. Уряд стверджував, що національні органи влади мали підста-
ви для утримання заявника під вартою, враховуючи, що він сховався 
від правосуддя. Уряд також вважав, що місцева влада провела роз-
слідування з належною обачністю, враховуючи складність справи.

25. Заявник не представив жодних зауважень.
26. Суд зазначає, що в даному випадку, в той час як заявник вже 

був затриманий в Росії до його екстрадиції, період, який слід брати 
до уваги для цілей статті 5 §3 Конвенції, почався 6 лютого 2002 ро-
ку, коли заявник був затриманий для попереднього ув’язнення в Ук-
раїні, і закінчився 21 липня 2003 року. Таким чином, він тривав один 
рік, п’ять місяців і тринадцять днів. Час утримання заявника під 
вартою не є коротким в абсолютному виразі (див. і порівняйте, 
Nedyalkov v. Bulgaria, no. 44241/98, §61, 3 November 2005, and Rokhlina v. 
Russia, no. 54071/00, §60, 7 April 2005).

27. Суд нагадує, що питання, чи є період утримання під вартою 
розумним, не може оцінюватися in abstracto. Це має бути оцінено 
у кожній справі окремо, з урахуванням її особливостей, причин, на-
ведених у вітчизняних рішеннях, і добре задокументованих фактів, 
згаданих заявником у його клопотаннях про звільнення. Тривале ут-
римання під вартою може бути виправдане в даному випадку, тільки 
якщо є конкретні ознаки справжньої вимоги суспільного інтересу, 
який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважує прави-
ло поваги особистої свободи (див., серед інших, Labita v. Italy [GC], 
no. 26772/95, §153, ECHR 2000-IV).

28. Суд зазначає, що ризик втечі заявника міг виправдати пер-
винні накази щодо утримання заявника під вартою. Однак, Суд зазна-
чає, що Ленінський Суд не висунув будь-які підстави для подальшого 
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утримання заявника під вартою, просто заявивши, що запобіжний 
захід, обраний раніше, був правильним. Суд повторює, що стаття 5 
§3 Конвенції вимагає, що після закінчення певного часу збереження 
обґрунтованої підозри саме по собі не виправдовує позбавлення волі, 
і судові органи мають дати інші підстави для подальшого утримання 
під вартою (див. Jabłoński v. Poland, no. 33492/96, §80, 21 December 2000, 
and I. A. v. France, no. 28213/95, §102, Reports of Judgments and Decisions 
1998-VII). Окрім того, ці підстави мають чітко згадуватися в націо-
нальних судах (див. Iłowiecki v. Poland, no. 27504/95, §61, 4 October 
2001). У даній справі такі підстави не були надані судами. Крім того, 
національні органи влади ні на якому етапі не розглядали будь-які 
альтернативні запобіжні заходи замість утримання під вартою.

29. Викладені міркування є достатніми для того, щоб Суд дій-
шов висновку, що мало місце порушення статті 5 §3 Конвенції.

II. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

30. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

31. Заявник не представив вимог щодо справедливої компенса-
ції у строк відведений Судом. Відповідно, Суд вважає, що немає не-
обхідності присуджувати йому яку-небудь суму з цього приводу.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує решту заяви прийнятною;
2. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §3 Конвенції;

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 липня 
2010 року, відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ВІтрУк проти України»

(Заява № 26127/03)

Рішення

Страсбург 
16 вересня 2010 року

ОСТАТОЧНЕ 
21 лютого 2011 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.

У справі «Вітрук проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова,
пані Р. Ягер,
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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 24 серпня 2010 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 26127/03), яку 26 липня 
2003 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — 
Конвенція) громадянин України пан Микола Анатолійович Вітрук 
(далі — заявник).

2. Заявника представляв пан М. Стаднюк — юрист, який практи-
кує в м. Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповно-
важений — п. Ю. Зайцев з Міністерства юстиції України.

3. Заявник стверджував, зокрема, що його попереднє ув’язнення 
було незаконним та надмірно тривалим, що національні суди не 
розглянули належним чином його скарг щодо незаконності триман-
ня під вартою та що тривалість провадження у його кримінальній 
справі була надмірною.

4. 7 липня 2009 року Суд вирішив повідомити Уряд про заяву. 
Суд також вирішив розглядати питання щодо суті та прийнятності 
заяви одночасно (пункт 3 статті 29).

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник, пан Микола Анатолійович Вітрук, 1979 року народ-
ження, є громадянином України та проживає у м. Києві.



вітрУк проти України

�19

6. 8 травня 1999 року прокуратура Ватутінського району м. Киє-
ва (далі — прокуратура району) порушила кримінальну справу за 
фактом вбивства пана С.

7. 10 травня 1999 року було порушено кримінальну справу щодо 
заявника та двох інших осіб — пана Суптеля і пана Н.

8. 13 травня 1999 року заявника було затримано. За твердження-
ми заявника, працівники міліції сильно били його протягом кількох 
годин, примушуючи зізнатися у вчиненні вбивства.

9. 14 травня 1999 року заявника оглянув судово-медичний ек-
сперт, який встановив, що у заявника було підбите око, а на паль-
ці — кілька подряпин. Експерт зазначив, що заявник міг ушкодити 
палець ножем, який використовувався при нанесенні ударів потер-
пілому, пану С. Пізніше, на судовому засіданні заявник стверджу-
вав, що він зазнав цього ушкодження під час пересування меблів.

10. 16 травня 1999 року прокурор Ватутінського району м. Києва 
дав санкцію на тримання заявника під вартою у зв’язку з тим, що він 
підозрювався у вчиненні тяжкого злочину та що існував ризик того, 
що заявник може переховуватися від слідства і суду та перешкоджа-
ти встановленню істини у справі.

11. 24 травня 1999 року заявника було допитано в присутності 
захисника. Заявник стверджував про свою невинуватість. Того ж 
дня йому було офіційно пред’явлено обвинувачення у вчиненні 
вбивства.

12. 23 червня 1999 року заявник подав до прокуратури району 
скаргу, в якій стверджувалося про те, що 13 травня 1999 року він за-
знав жорстокого поводження з боку працівників міліції.

13. 9 липня та 7 вересня 1999 року військовий прокурор Цент-
рального регіону продовжував строк тримання заявника під вартою 
до чотирьох і шести місяців відповідно.

14. 22 вересня 1999 року заявник подав до прокуратури райо-
ну скаргу щодо жорстокого поводження, яке мало місце 13 травня 
1999 року.

15. 29 жовтня 1999 року прокуратура району відмовила в пору-
шенні кримінальної справи за скаргами заявника щодо жорстоко-
го поводження. Було встановлено, що синець під оком у заявника 
виник внаслідок дій працівників міліції, оскільки при затриманні 
заявник чинив опір. Єдиним іншим ушкодженням були подряпини 
на пальцях заявника, які виникли до дня його затримання. У поста-
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нові також йшлося про те, що батько заявника, який сам був праців-
ником міліції, бачив заявника під час його допиту, і що останній не 
скаржився йому щодо жорстокого поводження. Того ж дня копія цієї 
постанови була надіслана заявнику. Із матеріалів справи та тверд-
жень заявника не вбачається, чи оскаржував заявник цю постанову 
до суду.

16. 5 листопада 1999 року досудове слідство було закінчено, 
і заявнику було надано можливість ознайомитися з матеріалами 
справи.

17. 23 листопада 1999 року Ватутінський районний суд м. Киє-
ва відмовив у задоволенні скарги заявника щодо санкції на арешт, 
встановивши, що її було надано відповідно до закону.

18. 19 квітня 2000 року сторона захисту завершила ознайомлен-
ня з матеріалами справи.

19. 24 квітня 2000 року кримінальну справу було направлено до 
Київського міського суду.

20. 10 травня 2000 року в Київському міському суді відбулось 
розпорядче засідання, за результатами якого було вирішено зали-
шити запобіжний захід щодо заявника без змін.

21. 5 жовтня 2000 року Київський міський суд відмовив у задо-
воленні клопотання про зміну запобіжного заходу щодо заявника.

22. 31 жовтня 2000 року Київський міський суд визнав заявника 
винним у вчиненні вбивства та призначив йому покарання у вигляді 
позбавлення волі строком на 15 років. Суд розглянув скарги заяв-
ника щодо жорстокого поводження та визнав їх необґрунтованими 
через те, що наданий заявником виклад подій не відповідав виснов-
кам судово-медичної експертизи від 14 березня 1999 року. У судово-
му засіданні судово-медичний експерт підтвердив, що він ретельно 
оглянув заявника і не виявив жодних інших ушкоджень, окрім тих, 
які були зазначені у висновку (див. пункт 9 вище).

23. 17 травня 2001 року Верховний Суд України скасував вирок 
Київського міського суду та повернув справу на додаткове розслі-
дування. Суд залишив запобіжний захід щодо заявника без змін, не 
зазначивши підстав для такого рішення.

24. 25 червня 2001 року прокурор Ватутінського району про-
довжив строк тримання заявника під вартою на один місяць — до 
25 липня 2001 року.
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25. 24 липня 2001 року прокурором було прийнято нове рішен-
ня про продовження строку тримання заявника під вартою на один 
місяць — до 25 серпня 2001 року. 6 серпня 2001 року це рішення було 
скасоване прокуратурою м. Києва як незаконне.

26. 8 серпня 2001 року прокурор подав до апеляційного суду 
м. Києва подання про продовження строків тримання заявника під 
вартою до 9 місяців.

27. 20 серпня 2001 року апеляційний суд м. Києва продовжив 
строк тримання заявника під вартою до 9 місяців (до 25 вересня 
2001 року) у зв’язку з тим, що він вчинив тяжкий злочин і був ризик 
того, що заявник може переховуватися від слідства і суду та заважа-
ти слідству.

28. У період з 18 вересня до 13 грудня 2001 року та з 7 до 13 люто-
го 2002 року заявник ознайомлювався з матеріалами справи.

29. 21 лютого 2002 року досудове слідство було закінчено, і спра-
ву направлено до апеляційного суду.

30. 26 березня 2002 року Шевченківський районний суд м. Киє-
ва відмовив у задоволенні скарги заявника до СІЗО № 13 щодо не-
звільнення його після спливу визначеного судом дев’ятимісячного 
строку тримання його під вартою. 4 липня 2002 року апеляційний 
суд скасував рішення від 26 березня 2002 року та закрив проваджен-
ня у справі, оскільки оскаржувані дії повинні були розглядатися в 
порядку кримінального, а не цивільного провадження. 24 грудня 
2002 року Верховний Суд України залишив рішення апеляційного 
суду без змін.

31. 10 квітня 2002 року відбувся попередній розгляд справи 
в апеляційному суді м. Києва, за результатами якого було виріше-
но повернути її на додаткове розслідування. Суд також залишив 
запобіжний захід у вигляді тримання заявника під вартою без змін 
у зв’язку з тим, що він обвинувачувався у вчиненні тяжкого злочину 
та що існував ризик того, що заявник може ухилятися від слідства та 
суду та перешкоджати встановленню істини у справі.

32. 13 червня 2002 року Верховний Суд України залишив без 
змін рішення від 10 квітня 2002 року. Суд зазначив, що рішення про 
тримання заявника під вартою було законним і належним чином 
мотивованим.

33. 2 липня 2002 року прокуратура району отримала матеріали 
справи.
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34. 15 липня 2002 року прокурор району продовжив строк досу-
дового слідства на один місяць. У цьому рішенні було зазначено, що 
строк тримання обвинуваченого під вартою не повинен перевищува-
ти двох місяців і повинен відраховуватися від дати надходження ма-
теріалів справи до прокуратури. Прокурор також зазначив, що зміна 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо заявника 
та інших обвинувачених була неможливою, оскільки вони вчинили 
тяжкий злочин і у разі звільнення могли вчинити інший злочин чи 
переховуватися від слідства.

35. 16 серпня 2002 року додаткове розслідування було закінчено.
36. З вересня 2002 року до 4 жовтня 2002 року заявник ознайом-

лювався з матеріалами справи.
37. 1 листопада 2002 року справу було направлено до апеляцій-

ного суду.
38. 16 грудня 2002 року відбувся попередній розгляд справи 

в апеляційному суді м. Києва. Суд залишив запобіжний захід що-
до заявника без змін у зв’язку з тяжкістю висунутих щодо нього 
обвинувачень.

39. 25 березня, 10 квітня, 26 червня і 21 жовтня 2003 року апе-
ляційний суд м. Києва відмовляв у задоволенні клопотань заявника 
про звільнення, посилаючись при цьому на тяжкість висунутих що-
до нього обвинувачень і відсутність підстав для зміни запобіжного 
заходу.

40. 6 листопада 2003 року апеляційний суд м. Києва повернув 
справу на додаткове розслідування. Суд залишив запобіжний захід 
щодо заявника у виді тримання під вартою без змін у зв’язку з тяж-
кістю висунутих щодо нього обвинувачень і ризиком того, що заяв-
ник може переховуватися від слідства та суду та заважати слідству.

41. 15 квітня 2004 року Верховний Суд України повернув справу 
на додаткове розслідування. Суд залишив запобіжний захід щодо 
заявника у виді тримання під вартою без змін, вказавши, що, вра-
ховуючи тяжкість висунутих щодо заявника обвинувачень, немає 
підстав для зміни запобіжного заходу.

42. 21 липня 2004 року заявника було звільнено прокурором 
під підписку про невиїзд. У рішенні про зміну запобіжного заходу 
вказувалося, що немає підстав надалі тримати заявника під вартою 
і вважати, що він може ухилятися від слідства та суду чи перешкод-
жати подальшому слідству.
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43. 11 жовтня 2006 року провадження у справі було зупинено. 
Запобіжний захід щодо заявника у виді підписки про невиїзд бу-
ло залишено без змін. Пізніше, того ж місяця, провадження було 
відновлено.

44. 28 грудня 2006 року провадження у справі було зупинено.
45. 13 серпня 2007 року Генеральна прокуратура України скасу-

вала постанову від 28 грудня 2006 року та повернула справу для ор-
ганізації досудового слідства.

46. 27 серпня 2007 року досудове слідство було відновлено.
47. 11 вересня 2007 прокуратура Деснянського району м. Києва 

зупинила провадження у справі у зв’язку з неможливістю встанови-
ти місцеперебування підозрюваного пана Н.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

48. Відповідне національне законодавство викладено в рішен-
нях у справах «Шалімов проти України» (Shalimov v. Ukraine), заява 
№ 20808/02, пункти 39–41, від 4 березня 2010 року, «Соловей і Зозу-
ля проти України» (Solovey and Zozulya v. Ukraine), заяви №№ 40774/02 
і 4048/03, пункт 43, від 27 листопада 2008 року і «Козинець проти 
України» (Kozinets v. Ukraine), заява № 75520/01, пункти 39–42, від 
6 грудня 2007 року.

ПРАВО

I. МЕЖІ РОЗГЛяДУ СПРАВИ

49. У своїй відповіді на зауваження Уряду заявник подав нові 
скарги за статтею 3 Конвенції, стверджуючи про погані умови три-
мання його під вартою і стверджуючи, що він не отримував адекват-
ної медичної допомоги, захворівши на гепатит під час тримання під 
вартою. Суд зазначає, що ці нові скарги не є уточненням первісних 
скарг заявника, щодо яких сторони надавали свої коментарі. Та-
ким чином Суд вважає, що недоречно зараз обговорювати ці питан-
ня окремо (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Пиряник проти 
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України» (Piryanik v. Ukraine), заява № 75788/01, пункт 20, від 19 квітня 
2005 року).

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

50. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції, що в день затри-
мання він зазнав жорстокого поводження з боку працівників міліції 
і що його, як стверджувалось, тривале незаконне тримання під вар-
тою саме по собі становило нелюдське, чи таке, що принижує гід-
ність, поводження. Стаття 3 Конвенції передбачає таке:

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

A. стверджУване жорстоке поводження Щодо заявника

51. Уряд вважав, що скарга заявника щодо стверджуваного жор-
стокого поводження має бути відхилена, оскільки її було подано із 
запізненням. Уряд посилався на останнє рішення, в якому розгля-
далося це питання, винесене Верховним Судом України 13 червня 
2002 року, в той час як скаргу було подано 26 липня 2003 року.

52. Заявник не погодився. Він зазначив, що його скарги щодо 
жорстокого поводження розглядалися судами також і під час інших 
проваджень у 2003 році, а не в 2002 році, як стверджував Уряд.

53. Суд зазначає, що сторони не погодилися щодо моменту, 
з якого необхідно починати відлік шестимісячного строку у справі 
заявника. Сторони посилаються, однак, на кримінальне провад-
ження щодо заявника, в рамках якого розглядалося питання про 
стверджуване жорстоке поводження щодо нього. Суд зазначає, що 
розгляд скарг про жорстоке поводження з обвинуваченим в ході су-
дового розгляду кримінальної справи щодо нього може розглядати-
ся як засіб захисту, який слід вичерпати для цілей пункту 1 статті 
35 Конвенції, лише у виняткових випадках (див., для порівняння, 
рішення у справах «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine), 
заява № 15825/06, пункт 72, від 25 жовтня 2007 року і «Яременко про-
ти України» (Yaremenko v. Ukraine), заява № 32092/02, пункт 65, від 12 
червня 2008 року). Але на цій стадії розгляду справи Уряд може ви-
сувати будь-які заперечення щодо вичерпання національних засобів 
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захисту. Незважаючи на це, Суд не вбачає потреби обговорювати ці 
питання в даній справі, враховуючи те, що ця скарга заявника по-
винна бути визнана неприйнятною з причин, зазначених нижче.

54. Заявник стверджував, що після затримання його протягом 
кількох годин сильно били працівники міліції, хоча наступного дня, 
коли його оглядав судово-медичний експерт, у нього було підбите 
око та подряпини на пальці. Останнє ушкодження розглядалося пра-
воохоронними та судовими органами як підтвердження його участі 
у вчиненні злочину, хоча в судовому засіданні заявник стверджував, 
що отримав його, пересуваючи меблі. Відповідно до висновків судо-
во-медичної експертизи, яка була проведена через кілька годин піс-
ля стверджуваного жорстокого поводження, і які заявником не оспо-
рювалися, єдиним ушкодженням, яке могло були заподіяно праців-
никами міліції, був синець під оком, і це ушкодження не співпадає із 
описом застосованих до заявника заходів жорстокого поводження, 
зокрема, нанесення йому працівниками міліції сильних ударів по 
різних частинах тіла. Відповідно державні органи відхилили його 
скаргу, і при розгляді її Судом вона залишається необґрунтованою.

55. Отже, ця скарга є явно необґрунтованою та має бути відхиле-
на згідно з пунктами 3 і 4 статті 35 Конвенції.

B. законність і тривалість тримання заявника під вартою

56. Уряд зазначив, що заявник не скаржився щодо умов триман-
ня його під вартою, а лише щодо його незаконності та тривалості. 
Однак, на думку Уряду, ці питання слід розглядати за статтею 5 
Конвенції.

57. Заявник не надав подальших коментарів.
58. Суд, який є головним у наданні юридичної кваліфікації фак-

тів справи, вирішує розглядати ці питання, порушені заявником, 
за статтею 5 Конвенції, яка є відповідним положенням.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

59. Заявник скаржився за підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Кон-
венції, що він тримався під вартою протягом більше як 5 років без 
рішення суду про визнання його винним. Заявник скаржився за 
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пунктом 4 статті 5 Конвенції, що строк тримання його під вартою 
продовжувався не судом, як того вимагає національне законодав-
ство. За пунктом 5 статті 5 Конвенції заявник скаржився на безре-
зультатність поданих ним численних скарг щодо незаконності три-
мання його під вартою. Він також скаржився, що тримався під вар-
тою незаконно та протягом надмірно тривалого часу, що становить 
порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

60. Суд нагадує, що стаття 34 Конвенції передбачає право будь-
якого заявника вважати себе жертвою «порушення прав, викладених 
у Конвенції»; вона не вимагає від нього уточнювати, яку саме стат-
тю, пункт чи підпункт або навіть яке саме право мається на увазі. 
Встановлення жорсткіших вимог призвело б до несправедливих на-
слідків, бо переважна більшість «індивідуальних» заяв надходить 
від громадян, які не є фахівцями в галузі права та звертаються до 
Суду без допомоги юриста (див., mutatis mutandis, рішення від 6 лис-
топада 1980 року у справі «Гуццарді проти Італії» (Guzzardi v. Italy), 
пункт 61, Series А, № 39).

61. Суд зазначає, що до комунікації заяви Уряду держави-від-
повідача заявник не мав представника. Суд, який є головним з на-
дання юридичної кваліфікації фактів справи, буде розглядати скар-
ги, подані заявником, за статтею 5 Конвенції, а не за тими положен-
нями, на які він посилався. Таким чином, Суд вирішив розглядати 
скарги заявника щодо незаконності його попереднього ув’язнення 
за підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Конвенції, скарги щодо трива-
лості його попереднього ув’язнення — за пунктом 3 статті 5 Кон-
венції, а скарги щодо неефективності розгляду його клопотань про 
звільнення — за пунктом 4 статті 5 Конвенції.

62. Відповідні положення статті 5 Конвенції 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 до-
провадження 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...
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3. 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 уп-
родовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке 
звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судо-
ве засідання.

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. прийнятність

63. Уряд стверджував, що тримання заявника під вартою скла-
далося з двох окремих періодів, які були перервані засудженням за-
явника 31 жовтня 2000 року. Враховуючи те, що заяву було подано 
26 липня 2003 року, на думку Уряду скарги заявника щодо трива-
лості тримання його під вартою до 31 жовтня 2000 року були непри-
йнятними через недотримання правила щодо спливу шестимісяч-
ного строку.

64. Заявник не надав своїх коментарів.
65. Спершу Суд зазначає, що при визначенні тривалості попе-

реднього ув’язнення за пунктом 3 статті 5 Конвенції період, який має 
бути взято до уваги, починається з дня затримання особи та закін-
чується в день засудження, навіть якщо лише судом першої інстан-
ції (див., серед інших джерел, рішення у справі «Лабіта проти Італії» 
(Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, пункти 145 і 147, ECHR 2000-IV).

66. Крім того, Суд вважає, що з огляду на сутнісний зв’язок 
підпункту «с» пункту 1 та пункту 3 статті 5 Конвенції, особу, засуд-
жену судом першої інстанції, не можна вважати особою, яку трима-
ють під вартою «з метою допровадження її до компетентного су-
дового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею 
правопорушення», як це зазначено в підпункті «с» пункту 1 стат-
ті 5 Конвенції, адже її статус визначається підпунктом «а» пункту 1 
статті 5 Конвенції, який дозволяє позбавлення особи свободи «після 
засудження її компетентним судом» (див. рішення у справах «Куд-
ла проти Польщі» (Kudla v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, пункт 104, 
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ECHR 2000-XI, і «Панченко проти Росії» (Panchenko v. Russia), заява 
№ 45100/98, пункт 93, від 8 лютого 2005 року). Відповідно тримання 
заявника під вартою у період з 31 жовтня 2000 року (дати винесення 
судом першої інстанції обвинувального вироку щодо заявника) до 
17 травня 2001 року (дати, коли цей вирок було скасовано, а справу 
повернуто на додаткове розслідування) не може враховуватися для 
цілей пункту 3 статті 5 Конвенції.

67. Суд також зазначає, що коли наявні два окремих періоди 
тримання під вартою, як у цій справі, питання про те, чи може Суд 
розглядати скарги щодо першого періоду, якщо такий період, взятий 
окремо, не відповідає вимозі спливу шестимісячного строку, зале-
жить від природи цих скарг і характеру стверджуваного порушен-
ня. Враховуючи те, що тримання під вартою є триваючим заходом 
і що Суд неодноразово встановлював, що у тих випадках, коли до 
розгляду справи судом особа тримається під вартою протягом двох 
або більше окремих періодів, гарантії пункту 3 статті 5 щодо розум-
ності строку вимагають оцінки цього строку в цілому (див. рішення 
у справі «Кемаче проти Франції» (Kemmache v. France), заяви № 1 і 2, 
від 27 листопада 1991 року, пункт 44, Series A № 218; «Ваккаро про-
ти Італії» (Vaccaro v. Italy), заява № 41852/98, від 16 листопада 2000 
року, пункти 31–33; «Мітев проти Болгарії» (Mitev v. Bulgaria), заява 
№ 40063/98, від 22 грудня 2004 року, пункт 102, і «Колев проти Бол-
гарії» (Kolev v. Bulgaria), заява № 50326/99, пункт 53, від 28 квітня 2005 
року та згадане вище рішення у справі «Соловей і Зозуля проти Ук-
раїни» (Solovey and Zozulya v. Ukraine), пункт 56). У цій справі Суд не 
вбачає жодних підстав відступати від своєї практики. Таким чином, 
Суд відхиляє заперечення Уряду.

68. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у ро-
зумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони 
не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Таким чином, вони 
мають бути визнані прийнятними.

B. законність тримання під вартою 

за пУнктом 1«с» статті 5 конвенції

1. доводи сторін

69. Заявник скаржився, що тримання його під вартою було не-
законним.
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70. Уряд стверджував, що підстави для тримання заявника під 
вартою були чітко визначені та що сам закон був передбачуваним 
у його застосуванні, відповідаючи вимогам «законності», встанов-
леним Конвенцією. Уряд зазначив, що заявник тримався під вартою 
на підставі підозри у вчиненні тяжкого злочину та з метою його пос-
тійної участі у провадженні. Крім того, тримання заявника під вар-
тою на підставі рішення суду захищало його від «свавільності», що 
є істотним у розумінні «законності» тримання під вартою для цілей 
статті 5 Конвенції.

2. оцінка суду

a) Загальні принципи, закріплені в практиці

71. Суд повторює, що слово «законний» і словосполучення «від-
повідно до процедури, встановленої законом» у пункті 1 статті 5 
Конвенції за своєю суттю відсилають до національного законодавс-
тва та встановлюють зобов’язання забезпечувати дотримання ма-
теріально-правових і процесуальних норм законодавства. Хоча саме 
національні органи, передусім суди, повинні тлумачити і застосо-
вувати національний закон; відповідно до пункту 1 статті 5 Конвен-
ції недотримання національного закону призводить до порушення 
Конвенції, і Суд може та повинен перевірити, чи було дотримано 
цей національний закон (див., серед інших джерел, рішення у справі 
«Ассанідзе проти Грузії» (Assanidze v. Georgia) [ВП], заява № 71503/01, 
пункт 171, ECHR 2004-II).

72. Однак, хоча «законність» тримання під вартою за національ-
ним законом є першорядним чинником, він не завжди є вирішаль-
ним. На додаток до цього, Суду належить переконатися, що тримання 
під вартою протягом періоду, який розглядається, відповідало меті 
пункту 1 статті 5 Конвенції, яка полягає в недопущенні свавільного 
позбавлення свободи. Суд також має з’ясувати, чи відповідає сам на-
ціональний закон Конвенції, включно із загальними принципами, 
які сформульовані чи які випливають з положень Конвенції (див. рі-
шення від 24 жовтня 1979 року у справі «Вінтерверп проти Нідерлан-
дів» (Winterwerp v. the Netherlands), пункт 45, Series A № 33).

b) Застосування цих принципів у цій справі

73. Суд зазначає, що попереднє ув’язнення заявника включає три 
періоди: період, коли тримання заявника під вартою здійснювалося 
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на підставі санкцій прокурорів; період, коли тримання заявника під 
вартою здійснювалося без жодного відповідного рішення, і період, 
коли тримання заявника під вартою здійснювалося на підставі рі-
шень суду.

i) Тримання заявника під вартою 
на підставі санкцій прокурорів

74. Суд зазначає, що первісно тримання заявника під вартою 
здійснювалось на підставі санкції прокурора Ватутінського райо-
ну м. Києва від 16 травня 1999 року. Відповідний період тримання 
під вартою, яке здійснювалось на підставі цього рішення, тривав 
з 13 травня до 13 липня 1999 року. Така процедура тримання під вар-
тою підпадала під застереження, яке Україна зробила до підпункту 
«с» пункту 1 статті 5 Конвенції згідно зі статтею 57 Конвенції з ме-
тою залишити незмінною до 29 червня 2001 року чинну на той час 
процедуру затримання і взяття під варту. Суд звертається до своїх 
висновків у рішенні «Невмержицький проти України», згідно з якими 
за умовами зазначеного застереження Україна не мала конвенцій-
ного обов’язку гарантувати, що первісний дозвіл на затримання та-
ких осіб, як заявник, і на тримання їх під вартою надавався у від-
повідному рішенні суду. Проте, у тій же справі Суд також встановив, 
що зазначене вище застереження не поширюється на питання про-
довження тримання під вартою (див. рішення у справі «Невмержиць-
кий проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява № 54825/00, пунк-
ти 112–114, ECHR 2005-II).

75. Суд зазначає, що подальші періоди тримання заявника під 
вартою також відбувалися на підставі санкції прокурора. Це були 
наступні періоди: з 13 липня до 13 листопада 1999 року, з 13 вересня 
до 13 листопада 1999 року та з 25 червня до 20 серпня 2001 року.

76. Суд зазначає, що протягом цих періодів не було відповідних 
судових рішень щодо продовження тримання заявника під вартою. 
Рішення про продовження застосування такого запобіжного заходу 
приймали прокурори, які були стороною в провадженні і яких в при-
нципі не можна вважати «незалежними посадовими особами, яким 
закон надає право здійснювати судову владу» (див. рішення від 
30 березня 2004 року у справі «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine), 
заява № 66561/01, пункт 63). За цих обставин Суд доходить висновку, 
що тривале тримання заявника під вартою на підставі санкцій про-
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курорів не було законним для цілей підпункту «с» пункту 1 статті 5 
Конвенції.

ii) Тримання заявника під вартою без жодного рішення

77. Суд зазначає, що відповідно до статті 156 Кримінально-
процесуального кодексу України у редакції, чинній на той час, для 
тримання особи під вартою в період, протягом якого їй надавався 
доступ до матеріалів справи, відповідного рішення не вимагалося. 
Крім того, тримання особи під вартою протягом періоду направлен-
ня справи від прокурора до суду і навпаки також часто здійснюва-
лося без жодного відповідного рішення. У цій справі такими були 
періоди між 13 листопада 1999 року і 10 травня 2000 року та між 
25 вересня 2001 року і 10 квітня 2002 року.

78. Суд зазначає, що відповідне національне законодавство ре-
гулює процесуальні питання щодо ознайомлення з матеріалами 
справи, проведення попереднього розгляду справи та направлен-
ня справи для проведення додаткового розслідування, але воно не 
встановлює чітких правил щодо того, який орган, за яких підстав 
і на який строк може продовжувати тримання обвинуваченого під 
вартою (див. згадане вище рішення у справі «Соловей і Зозуля проти 
України» (Solovey and Zozulya v. Ukraine), пункт 72). Суд неодноразо-
во наголошував, що практика тримання обвинувачених під вартою 
без конкретного юридичного підґрунтя або за відсутності чітких 
правил, які б регулювали такі питання, внаслідок чого такі особи 
можуть бути позбавлені свободи протягом необмеженого строку 
без відповідного рішення суду, несумісна з принципом юридич-
ної визначеності та принципом захисту від свавілля, які червоною 
ниткою проходять через Конвенцію та лежать в основі принципу 
верховенства права (див. рішення у справах «Корчуганова проти 
Росії» (Korchuganova v. Russia), заява № 75039/01, пункт 57, від 8 черв-
ня 2006 року; «Нахманович проти Росії» (Nakhmanovich v. Russia), за-
ява № 55669/00, пункти 67–68, від 2 березня 2006 року, і «Худойоров 
проти Росії» (Khudoyorov v. Russia), заява № 6847/02, пункти 146–148, 
ECHR 2005-X).

79. Таким чином, ці періоди тримання заявника під вартою без 
жодного відповідного рішення про санкціонування такого триман-
ня не відповідали підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції.
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iii) Законність тримання заявника під вартою 
на підставі судових рішень

80. Суд зазначає, що згідно зі статтею 242 Кримінально-проце-
суального кодексу України при віддані обвинуваченого до суду на-
ціональний суд повинен з’ясувати, чи правильно обрано запобіжний 
захід щодо обвинуваченого. Мотивувати рішення суд повинен лише 
у випадку необхідності змінити запобіжний захід (стаття 244 КПК 
України). Із цих положень не випливає, що суд повинен мотивува-
ти рішення про продовження тримання обвинуваченого під вартою 
або встановлювати будь-який строк при залишенні запобіжного за-
ходу у вигляді тримання під вартою без змін (див. згадане вище рі-
шення в справі «Соловей і Зозуля проти України» (Solovey and Zozulya v. 
Ukraine), пункти 43, 74–76).

81. Суд вважає, що відсутність чітко сформульованих положень, 
які б визначали, чи можливо належним чином продовжити (якщо 
так, то за яких умов) застосування на стадії судового розгляду спра-
ви запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, обраного на 
визначений період на стадії досудового слідства, не відповідає кри-
терію «передбачуваності закону» для цілей пункту 1 статті 5 Конвен-
ції (див. рішення у справі «Барановський проти Польщі» (Baranowski 
v. Poland), заява № 28358/95, пункт 55, ECHR 2000-III, і «Кавка про-
ти Польщі» (Kawka v. Poland), заява № 25874/94, пункт 51, від 9 січня 
2001 року).

82. Суд зауважує, що незважаючи на те, що 10 травня 2000 ро-
ку, 17 травня 2001 року, 10 квітня та 16 грудня 2002 року і 6 листо-
пада 2003 року національні суди залишали запобіжний захід щодо 
заявника без змін, вони не встановлювали строк такого тримання 
та іноді не наводили підстав для прийняття таких рішень (див. вище 
пункти 20, 23, 31, 38 і 40). Через це заявник залишався у стані невиз-
наченості щодо підстав, на яких його тримали під вартою. У цьому 
зв’язку Суд повторює, що відсутність будь-яких підстав у судових 
рішеннях, якими санкціонується тримання особи під вартою протя-
гом тривалого часу, не відповідає принципові захисту від свавілля, 
встановленому пунктом 1 статті 5 Конвенції (див. рішення у справі 
«Нахманович проти Росії», згадане вище, пункти 70–71, і «Стасаїтіс 
проти Литви» (Stasaitis v. Lithuania), заява № 47679/99, пункт 67, від 
21 березня 2002 року). З огляду на ці обставини Суд вважає, що ви-
щезгадані рішення не забезпечили заявнику належного захисту від 
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свавілля, який є невід’ємним складником «законності» тримання 
під вартою у значенні пункту 1 статті 5 Конвенції, і тому триман-
ня його під вартою на підставі рішень судів так само не відповідає 
підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції.

c) Висновок

83. Таким чином, Суд доходить висновку про порушення під-
пункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції протягом вищевказаних 
періодів.

C. надмірна тривалість тримання під вартою 

за пУнктом 3 статті 5 конвенції

84. Заявник скаржився, що тримання його під вартою було над-
мірно тривалим.

85. Уряд стверджував, що тривалість тримання заявника під 
вартою була розумною та що для цього були достатні підстави про-
тягом всього часу тримання з огляду на те, що заявник підозрювався 
у вчиненні тяжкого злочину та міг ухилитися від слідства чи переш-
коджати йому.

86. Суд повторює свої висновки, зроблені вище, щодо необхід-
ності сукупної оцінки тривалості двох або більше окремих періодів 
тримання особи під вартою для цілей пункту 3 статті 5 Конвенції, 
та встановлює, що в цій справі період, який має розглядатися, скла-
дається з двох окремих періодів, перший з яких тривав з 13 травня 
1999 року до 31 жовтня 2000 року, а другий — з 17 травня 2001 року до 
21 липня 2004 року, і загалом становив 4 роки та майже 8 місяців.

87. Суд нагадує, що питання про те, чи є тривалість тримання 
під вартою обґрунтованою, не можна вирішувати абстрактно. Воно 
має вирішуватися в кожній справі з урахуванням конкретних об-
ставин, підстав, якими національні органи мотивували свої рішен-
ня, та належно задокументованих фактів, на які посилався заявник 
у своїх клопотаннях про звільнення з-під варти. Таке, що продов-
жується, тримання під вартою може бути виправданим у тій чи 
іншій справі лише за наявності специфічних ознак того, що цього 
вимагають істинні вимоги публічного інтересу, які, незважаючи на 
існування презумпції невинуватості, переважують правило поваги 
до особистої свободи (див., серед інших джерел, рішення в справі 



справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

���

«Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 153, 
ECHR 2000-IV).

88. Суд зазначає, що тяжкість висунутих щодо заявника обви-
нувачень і ризик того, що заявник переховуватиметься від слідства 
та перешкоджатиме йому, були зазначені в первісному рішенні про 
обрання запобіжного заходу (див. пункт 10 вище). Після цього проку-
рори та суди наводили або ті самі підстави, або взагалі не наводили 
жодних підстав для залишення запобіжного заходу у вигляді триман-
ня під вартою без змін, а просто зазначали, що попередньо обраний 
запобіжний захід був належним. Однак пункт 3 статті 5 Конвенції 
вимагає, що судові органи мають навести інші підстави для продов-
ження тримання під вартою, оскільки зі спливом певного часу саме 
тільки існування обґрунтованої підозри перестає бути підставою 
для позбавлення свободи (див. рішення у справах «Яблонський проти 
Польщі» (Jablonski v. Poland), заява № 33492/96, пункт 80, від 21 груд-
ня 2000 року, «І. А. проти Франції» (I.A. v. France), заява № 28213/95, 
пункт 102, Reports of Judgments and Decisions 1998-VII). Крім того, такі 
підстави мають бути чітко вказані національними судами (див. спра-
ву «Іловецький проти Польщі» (Ilowiecki v. Poland), заява № 27504/95, 
пункт 61, від 4 жовтня 2001 року). Жодних таких підстав у справі, 
що розглядається, суди не зазначили. Крім того, національні суди 
жодного разу не розглядали можливості обрання альтернативних 
запобіжних заходів замість тримання під вартою, і державні органи, 
посилаючись головним чином на серйозність пред’явлених заявни-
ку обвинувачень, продовжували тримання заявника під вартою на 
підставах, які не можна вважати «відповідними і достатніми».

89. Вищевикладені міркування є достатніми для того, аби Суд 
дійшов висновку, що в цій справі мало місце порушення пункту 3 
статті 5 Конвенції.

D. відсУтність переглядУ законності тримання під вартою 

за пУнктом 4 статті 5 конвенції

90. Заявник вважав, що суди не розглядали належним чином йо-
го скарги щодо незаконності тримання його під вартою, але посила-
лися на правильність попередньо обраного запобіжного заходу.

91. Уряд зазначив, що законність тримання заявника під вар-
тою неодноразово розглядалася в період між листопадом 1999 року 
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та квітнем 2004 року, і суди завжди доходили висновку про наяв-
ність достатніх підстав для залишення заявнику запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою без змін. Уряд вважав, що заявник 
мав доступ до ефективної процедури оскарження законності три-
мання його під вартою.

92. Суд нагадує, що пункт 4 статті 5 Конвенції передбачає право 
осіб, яких затримано або взято під варту, на перегляд процесуальних 
і матеріально-правових умов, які з точки зору Конвенції є суттєвими 
для забезпечення «законності» позбавлення їх свободи. Це означає, 
що компетентний суд має перевірити не лише дотримання процесу-
альних вимог національного законодавства, а й обґрунтованість пі-
дозри, на підставі якої здійснено затримання, та легітимність мети, 
з якою особу затримано і потім узято під варту (див. рішення у справі 
«Буткевічюс проти Литви» (Butkevicius v. Lithuania), заява № 48297/99, 
пункт 43, ECHR 2002-II).

93. Суд зазначає, що з огляду на обставини цієї справи закон-
ність тримання заявника під ватою розглядалася національними 
судами кілька разів. Однак судові рішення про тримання заявни-
ка під вартою не повною мірою відповідають вимогам пункту 4 
статті 5 Конвенції. Як видається, рішення, що розглядаються, пов-
торювали стандартний перелік підстав для тримання заявника 
під вартою, жодним чином не досліджуючи правдоподібність цих 
підстав з огляду на конкретні обставини справи заявника (див., 
mutatis mutandis, «Белевітський проти Росії» (Belevitskiy v. Russia), за-
ява № 72967/01, пункти 111–112, від 1 березня 2007 року).

94. Відповідно Суд вважає, що у цій справі мало місце порушен-
ня пункту 4 статті 5 Конвенції.

IV. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

95. Заявник також скаржився на тривалість кримінального про-
вадження щодо нього. Він посилався на пункти 1 і 2 статті 6 Кон-
венції. Пункт 1 статті 6 Конвенції, який є відповідним положенням 
у контексті цієї скарги, передбачає таке:

«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного 
строку ... судом, ... який ... встановить обґрунтованість будь-якого 
висунутого проти нього кримінального обвинувачення...»
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A. прийнятність

96. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не 
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Таким чином, вона має 
бути визнана прийнятною.

B. сУть

1. період, який має бути взято до уваги

97. Суд зазначає, що в кримінальних справах «розумний строк», 
передбачений пунктом 1 статті 6 Конвенції, починається з того часу, 
коли особі було «пред’явлено обвинувачення», тобто, іншими сло-
вами, з моменту офіційного повідомлення заявника компетентним 
органом про те, що він обвинувачується у вчиненні злочину. Це виз-
начення також застосовується до питання, чи мало місце «суттєве 
погіршення становища [підозрюваного]», чи ні. Щодо закінчення 
«відповідного строку», то в кримінальних справах період, перед-
бачений пунктом 1 статті 6 Конвенції, включає весь строк провад-
ження у справі, у тому числі перегляд рішення в апеляції (див. зга-
дане вище рішення у справі «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine), 
пункт 70).

98. Що стосується обставин цієї справи, Суд зазначає, що кримі-
нальне провадження щодо заявника почалося 10 травня 1999 року. 
Відповідно до інформації, наданої Урядом, це провадження усе ще 
перебуває на стадії досудового слідства. На цей час воно триває вже 
майже 11 років.

2. розумність тривалості провадження

99. Суд нагадує, що розумність тривалості провадження повин-
на визначатись у світлі відповідних обставин справи та з огляду на 
такі критерії: складність справи, поведінка заявника та відповід-
них органів влади, а також важливість предмета спору для заявника 
(див., серед інших джерел, рішення у справі «Пелісьє та Сассі проти 
Франції» (Pelissier and Sassi v. France) [ВП], заява № 25444/94, пункт 67, 
ECHR 1999-II). Суд також зазначає, що обвинувачений в криміналь-
ному провадженні має право на розгляд його справи з особливою 
сумлінністю, особливо якщо він тримається під вартою (див., серед 
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інших джерел, рішення від 1 січня 2006 року у справі «Юртаєв про-
ти України» (Yurtayev v. Ukraine), заява № 11336/02, пункт 37, згада-
не вище рішення у справі «Нахманович проти Росії» (Nakhmanovich v. 
Russia), пункт 89, від 2 березня 2006 року, та рішення від 7 грудня 
2006 року у справі «Іванов проти України» (Ivanov v. Ukraine), заява 
№ 15007/02, пункт 71).

100. Суд враховує те, що кримінальне провадження, що розгля-
дається, стосувалося кількох обвинувачених, а певні доказові і про-
цесуальні аспекти були досить складними.

101. З іншого боку, Суд зауважує, що затримки з вирішенням 
справи виникали головним чином через неодноразові повернення 
справи на додаткове розслідування та виправлення процесуальних 
помилок. Після майже 11 років розслідування досудове слідство 
у справі про вбивство все ще тривало.

102. Розглянувши всі подані матеріали у світлі відповідної прак-
тики (див., серед інших джерел, згадані вище рішення у справах «Іва-
нов проти України» (Ivanov v. Ukraine), пункт 74, та «Беньямінсон проти 
України» (Benyaminson v. Ukraine), заява № 31585/02, пункти 104 і 106, 
від 26 липня 2007 року), Суд вважає, що Уряд не надав прийнятного 
пояснення такої затримки. Отже, тривалість провадження в кримі-
нальній справі стосовно заявника є надмірною і не відповідає вимозі 
«розумного строку».

103. Відповідно в цій справі мало місце порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції.

V. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

104. Стаття 41 Конвенції зазначає:

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

A. Шкода

105. Заявник вимагав 26 653,00 євро відшкодування матеріаль-
ної шкоди та 700 000,00 відшкодування моральної шкоди.
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106. Уряд стверджував, що немає жодного причинно-наслідко-
вого зв’язку між стверджуваним порушенням і заявленою сумою. 
Уряд також вважав, що вимоги заявника про відшкодування мо-
ральної шкоди повинні бути відхилені, оскільки його права не були 
порушені.

107. Суд не вбачає жодного причинно-наслідкового зв’язку між 
стверджуваним порушенням і заявленою матеріальною шкодою, то-
му він відхиляє цю вимогу. З іншого боку, Суд присуджує заявнику 
6000 євро відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові та інШі витрати

108. Заявник також вимагав 132 євро відшкодування витрат, по-
несених ним при копіюванні матеріалів кримінальної справи для 
подання до Суду.

109. Уряд стверджував, що ця вимога є перебільшеною, а витра-
ти не є неминучими.

110. Відповідно до практики Суду заявник має право на відш-
кодування судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати бу-
ли фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У цій 
справі Суд, беручи до уваги наявну в нього інформацію та зазначені 
вище критерії, вважає за належне присудити заявнику 20 євро від-
шкодування заявлених витрат.

C. пеня

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

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує скарги щодо незаконності та тривалості тримання 
заявника під вартою, відсутності належного перегляду законності 
такого тримання та тривалості кримінального провадження у цій 
справі прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.

2. Постановляє, що мало місце порушення пункту 1 статті 5 Кон-
венції.
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3. Постановляє, що мало місце порушення пункту 3 статті 5 Кон-
венції.

4. Постановляє, що мало місце порушення пункту 4 статті 5 Кон-
венції.

5. Постановляє, що мало місце порушення пункту 1 статті 6 Кон-
венції.

6. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач має виплатити заявнику 6000 (шість ти-
сяч) євро відшкодування моральної шкоди та 20 євро (двад-
цять євро) відшкодування судових витрат разом з будь-яким 
податком, що може нараховуватись; ці суми мають бути 
конвертовані в національну валюту держави-відповідача за 
курсом на день здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточно-
го розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий від-
соток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки 
Європейського центрального банку, яка діятиме в період не-
сплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

7. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 вересня 
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ХаЙреДІноВ проти України»

(Заява № 38717/04)

Рішення

Страсбург 
14 жовтня 2010 року

ОСТАТОЧНЕ 
14 січня 2011 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.

У справі «Хайредінов проти України»,

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

п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
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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 21 вересня 2010 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за заявою (№ 38717/04), поданою проти Ук-
раїни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином 
України Симаром Шевкетовичем Хайредіновим (далі — заявник) 
14 жовтня 2004 року.

2. Заявник був представлений паном О. Лісовим, юристом, який 
практикує в м. Сімферополі. Уряд України (далі — Уряд) був пред-
ставлений його Уповноваженим — паном Ю. Зайцевим.

3. Заявник стверджував, зокрема, що його тримання під вартою 
у 2004 році суперечило пунктам 1 та 3 статті 5 Конвенції.

4. 14 вересня 2009 року Суд вирішив повідомити про заяву Уряд. 
Також було вирішено розглядати питання прийнятності та суті 
заяви одночасно (стаття 29).

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився в 1984 році та проживає в с. Дачне, Авто-
номна Республіка Крим.

A. події, які передУвали взяттю заявника під вартУ

6. 23 березня 2004 року в центрі міста Сімферополя мала місце 
масова бійка між молоддю, в результаті якої декілька людей зазнали 
тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості від легких до тяжких.
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7. Того ж дня заявника в лікарні, куди він супроводжував друга, 
який зазнав тілесних ушкоджень під час бійки, було допитано пра-
цівниками органів внутрішніх справ як свідка.

8. У березні та квітні 2004 року заявник неодноразово викликав-
ся та приходив до слідчого.

B. тримання заявника під вартою

1. протягом досудового слідства

9. 28 квітня 2004 року заявник після допиту слідчим в якості свід-
ка був затриманий в приміщенні міліції за підозрою у вчиненні хулі-
ганства із застосуванням зброї під час подій 23 березня 2004 року.

10. 1 травня 2004 року Київський районний суд м. Сімферополя 
АРК (далі — Київський суд), розглянувши подання слідчого, обрав за-
явнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відмовив 
у задоволенні його заяви щодо застосування до нього запобіжного за-
ходу у вигляді підписки про невиїзд. Київський суд мотивував свою 
постанову тяжкістю злочину, у вчиненні якого підозрювався заявник, 
негативною характеристикою з університету, де він навчався, тим, що 
за станом його здоров’я він міг триматися під вартою, та наявністю 
ризику його ухилення від слідства і суду або перешкоджання розслі-
дуванню у разі перебування на свободі. Хоча керівництво школи, яку 
заявник закінчив за два роки до подій, що розглядаються, та органи 
місцевого самоврядування села, де він проживав до його затримання, 
надали заявнику позитивні характеристики, Київський суд постано-
вив, що вони «не можуть бути підставами для відмови у задоволенні 
подання [слідчого], оскільки законослухняна поведінка є необхід-
ною умовою для життя в суспільстві, а не виключенням із правил».

11. 5 травня 2004 року в апеляційному суді Автономної Республі-
ки Крим (далі — апеляційний суд АРК) захисник заявника оскаржив 
тримання свого клієнта під вартою, стверджуючи, що заявник мав 
постійне місце проживання, позитивні характеристики, страждав 
від вітиліго (хронічне захворювання, яке призводить до депігмента-
ції окремих ділянок шкіри), яке може загостритись в умовах триман-
ня під вартою, і що раніше до кримінальної відповідальності він не 
притягався. Також було зазначено, що заявник завжди добровільно 
з’являвся до слідчого, та що його батьки могли внести заставу для йо-
го звільнення з-під варти.
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12. 18 травня 2004 року апеляційний суд АРК відмовив у задо-
воленні апеляційної скарги, посилаючись на тяжкість пред’явлених 
заявнику обвинувачень.

13. 15 червня 2004 року Київський суд продовжив строк триман-
ня заявника під вартою до 28 серпня 2004 року в зв’язку з необхідніс-
тю закінчити розслідування, тяжкістю обвинувачень та наявністю 
ризику ухилення заявника від слідства і суду, здійснення впливу на 
свідків або повторного вчинення правопорушення.

14. 22 червня 2004 року заявнику було надано доступ до ма-
теріалів справи.

15. 16 липня 2004 року апеляційний суд АРК продовжив строк 
тримання заявника під вартою до 28 листопада 2004 року за подан-
ням слідчого, який стверджував, що інші співобвинувачені потре-
бували більше часу для ознайомлення з матеріалами справи. Апеля-
ційний суд АРК відмовив у задоволенні заяви заявника про звільнен-
ня його під підписку про невиїзд з огляду на тяжкість пред’явлених 
обвинувачень та ризик його ухилення від слідства і суду.

16. У серпні 2004 року розслідування було закінчено та заявника 
разом із іншими обвинуваченими було віддано до суду.

2. протягом судового слідства

17. 13 вересня 2004 року в Центральному районному суді м. Сім-
ферополя (далі — Центральний суд) відбувся попередній розгляд 
справи, під час якого заявник знов звернувся з заявою про його звіль-
нення під підписку про невиїзд. Заявник стверджував, що всі докази 
у справі вже зібрані і, таким чином, немає жодного ризику, що він 
може їх знищити, що він мав постійне місце проживання та добре 
налагоджені соціальні зв’язки, що він ніколи не перешкоджав роз-
слідуванню і не намагався ухилитися від слідства і суду або повтор-
но вчинити правопорушення. Постановою Центрального суду було 
відмовлено в задоволенні заяви з огляду на те, що запобіжний захід 
відповідав кримінально-процесуальному законодавству.

C. засУдження заявника

18. Вироком від 29 грудня 2004 року Центральний суд визнав за-
явника винним у вчиненні хуліганства із застосуванням зброї, а та-
кож в умисному спричиненні середньої тяжкості та тяжких тілесних 
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ушкоджень і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі 
строком на вісім років.

19. 22 червня 2006 року апеляційний суд АРК залишив цей вирок 
без змін.

20. 17 травня 2007 року Верховний Суд змінив цей вирок, виз-
навши заявника винним у вчиненні хуліганства без застосування 
зброї та в умисному заподіянні середньої тяжкості тілесних ушкод-
жень і зменшивши йому покарання до трьох років та двох місяців 
позбавлення волі.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО тА ПРАКтИКА

21. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу 
в редакції, чинній станом на час подій, передбачають:

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 стат-
ті, розслідування справи закінчити неможливо, а підстав для ска-
сування чи заміни запобіжного заходу на більш м’який немає, він 
може бути продовжений:

до чотирьох місяців — за поданням, погодженим з прокурором, який 
здійснює нагляд за додержанням законів органами дізнання і досу-
дового слідства, або самим цим прокурором, суддею того суду, який 
виніс постанову про застосування запобіжного заходу;...

Строки тримання під вартою під час досудового слідства закінчу-
ються в день надходження справи до суду.

... Матеріали закінченої розслідуванням кримінальної справи по-
винні 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 обвинува-
ченому та його захисникові з додержанням місячного терміну до за-
кінчення граничного строку тримання під вартою, але його виявило-
ся недостатньо для ознайомлення з матеріалами справи, зазначений 
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строк може бути продовжено суддею апеляційного суду за поданням 
слідчого, погодженим з Генеральним прокурором України чи його за-
ступником, або поданням цього прокурора чи його заступника. Коли 
у справі беруть участь кілька обвинувачених, яких тримають під вар-
тою, і хоча б одному з них строку, передбаченого частиною шостою цієї 
статті, виявилося недостатньо для ознайомлення з матеріалами спра-
ви, то зазначене подання може бути внесено стосовно того обвинуваче-
ного 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...»

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

22. Заявник скаржився на те, що тримання його під вартою було 
свавільним. Він посилався на підпункт (c) пункту 1 статті 5 Конвен-
ції, 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:...

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до-
провадження 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;...»

A. Щодо прийнятності

23. Суд зазначає, що скарга заявника 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.

B. Щодо сУті

24. Заявник стверджував, що за обставин справи його взяття під 
варту було невиправданим та надмірним заходом.
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25. Уряд висловив заперечення, стверджуючи, що тримання за-
явника під вартою не може розглядатись як незаконне або свавільне, 
оскільки воно ґрунтувалось на постановах суду, ухвалених у від-
повідності до національного законодавства.

26. Суд наголошує, що стаття 5 Конвенції гарантує основопо-
ложне право на свободу та недоторканність, яке є найважливішим 
у «демократичному суспільстві» у розумінні Конвенції (див. рішен-
ня у справах «де Вілде, Оомс і Версип проти Бельгії» (De Wilde, Ooms 
and Versyp v. Belgium), від 18 червня 1971 року, пункт 65, Серія A № 12, 
та «Вінтерверп проти Нідерландів» (Winterwerp v. the Netherlands), від 
24 жовтня 1979 року, пункт 37, Серія A № 33). Кожен має право на 
захист цього права, що означає не бути позбавленим або не мати 
продовження позбавлення свободи, крім випадків, коли таке поз-
бавлення відбувалось за умов, встановлених у пункті 1 статті 5 Кон-
венції (див. рішення у справі «Вікс проти Сполученого Королівства» 
(Weeks v. the United Kingdom), від 2 березня 1987 року, пункт 40, Серія A 
№ 114). Цей перелік винятків є вичерпним і лише вузьке тлумачен-
ня цих винятків відповідає цілям цього положення, а саме гаранту-
вати, що нікого не буде свавільно позбавлено свободи (див. рішен-
ня у справах «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], № 26772/95, 
пункт 170, ECHR 2000-IV).

27. Для того, щоб позбавлення свободи не вважалось свавіль-
ним, додержання національного закону при його застосуванні є не-
достатнім. Такий захід має бути необхідним за конкретних обста-
вин (див. рішення у справі «Нештак проти Словаччини» (Nest’ak v. 
Slovakia), № 65559/01, пункт 74, від 27 лютого 2007 року).

28. Таким чином, Суд вважає, що тримання під вартою у відповід-
ності до підпункту (c) пункту 1 статті 5 Конвенції має задовольняти 
вимогу пропорційності (див. рішення у справі «Ладент проти Польщі» 
(Ladent v. Poland), № 11036/03, пункт 55, ECHR 2008-... (витяги)). Напри-
клад, у справі «Амбрушкевич проти Польщі» (Ambruszkiewicz v. Poland) 
(№ 38797/03, пункти 29–32, від 4 травня 2006 року) Суд розглядав 
питання, чи було взяття заявника під варту конче необхідним для 
забезпечення його присутності в суді та чи могли інші, менш суворі 
заходи бути достатніми для досягнення цієї цілі.

29. Повертаючись до справи, яка розглядається, Суд зазначає, 
що на момент взяття заявника під варту йому було близько двадця-
ти років, він не мав судимості та мав постійне місце проживання, 
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де, як підтвердили місцеві органи влади, він мав добре налагоджені 
соціальні зв’язки. Як вбачається з відповідних постанов суду (див. 
вище пункти 10 та 11), жоден із цих факторів не брався до уваги на-
ціональними судами при ухваленні ними рішення про взяття заяв-
ника під варту. Крім того, здійснюючи оцінку особистості заявни-
ка, національні суди вирішили посилатися виключно на негативні 
характеристики та не враховували позитивні (див. вище пункт 10). 
Посилаючись на тяжкість обвинувачень та наявність ризику його 
ухилення від слідства і суду, національні суди не надали жодної оцін-
ки беззаперечному дотриманню заявником вимог слідчого щодо яв-
ки до нього протягом більше ніж місяця до його затримання, а також 
відсутності будь-яких спроб з його сторони вплинути у будь-який 
спосіб на хід розслідування (див., для порівняння, рішення у справі 
«Павлік проти Словаччини» (Pavlik v. Slovakia), № 74827/01, пункт 95, від 
30 січня 2007 року). Також не було розглянуто можливість застосу-
вання менш суворих запобіжних заходів, таких як підписка про не-
виїзд або застава, які могли б забезпечити доступність заявника для 
розслідування та судового розгляду.

30. У світлі вищезазначеного Суд вважає, що за обставин цієї 
справи національні органи влади не надали належного обґрунтуван-
ня для виправдання позбавлення заявника свободи, яке відповідно 
вважається свавільним.

31. Відповідно Суд вважає, що у цій справі мало місце порушен-
ня пункту 1 статті 5 Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 3 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

32. Заявник скаржився на те, що його продовжуване тримання 
під вартою не ґрунтувалось на достатніх та відповідних підставах. 
Він посилався на пункт 3 статті 5 Конвенції, який передбачає:

«Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями 
підпункту «c» 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».

33. Хоча заявник додатково скаржився за статтею 13 Конвенції 
стосовно стверджуваного неналежного обґрунтування органами 



���

справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

державної влади відмов в задоволенні його заяв про звільнення під 
час провадження, Суд вважає, що ця скарга поглинається тою, що 
подана за пунктом 3 статті 5 Конвенції, та буде її розглядати тільки 
в межах цього положення.

A. Щодо прийнятності

34. Суд зазначає, що скарга заявника не є явно необґрунтованою 
у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Вона також не є неприй-
нятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути оголошена 
прийнятною.

B. Щодо сУті

35. Заявник підтримав свою скаргу. Він стверджував, що період, 
який має розглядатись, мав місце з 28 квітня 2004 року до 17 травня 
2007 року.

36. Уряд стверджував, що загальна тривалість тримання заявни-
ка під вартою не була нерозумною з огляду на тяжкість пред’явлених 
йому обвинувачень та належну сумлінність органів слідства щодо 
розслідування цієї справи.

37. Суд зазначає, що період, який має розглядатись у цій справі, 
розпочався 28 квітня 2004 року, коли заявника було взято під варту, 
та закінчився 29 грудня того ж року, коли його було засуджено судом 
першої інстанції (див., mutatis mutandis, «Кудла проти Польщі» (Kudla 
v. Poland) [GC], № 30210/96, пункт 104, ECHR 2000-XI). Таким чином, 
заявник тримався під вартою вісім місяців.

38. Хоча така тривалість може здаватись коротшою, ніж у біль-
шості справ, пов’язаних із тривалістю тримання під вартою, Суд 
підкреслює, що розумність строку тримання під вартою ніколи не 
оцінюється in abstracto. Іншими словами, пункт 3 статті 5 Конвен-
ції не може вважатися таким, що безумовно дозволяє тримання під 
вартою, якщо тривалість такого тримання не перевищує певного 
строку. Виправдання будь-якого періоду тримання під вартою, не-
залежно від того, наскільки воно коротке, має бути переконливо 
продемонстроване органами державної влади (див. рішення у справі 
«Шишков проти Болгарії» (Shishkov v. Bulgaria), № 38822/97, пункт 66, 
ECHR 2003-I (витяги)).
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39. Існує презумпція на користь звільнення. Суд постійно зазна-
чав у своїй практиці, що другий аспект пункту 3 статті 5 Конвенції 
не надає судам вибір між притягненням обвинуваченого до відпові-
дальності в розумний строк та тимчасовим його звільненням під час 
провадження. До засудження обвинувачений має вважатися невин-
ним і мета цього положення, по суті, вимагає його тимчасового звіль-
нення з-під варти, як тільки його подальше тримання під вартою 
перестає бути обґрунтованим (див. рішення у справі «Власов проти 
Росії» (Vlasov v. Russia), № 78146/01, пункт 104, від 12 червня 2008 року, 
з подальшими посиланнями).

40. Національні органи влади зобов’язані встановити наявність 
конкретних фактів, відповідних підставам для подальшого триман-
ня під вартою. Перекладення тягаря доведення щодо цього на особу, 
яка перебуває під вартою, рівноцінно порушенню принципу статті 5 
Конвенції — положення, яке робить тримання під вартою винятко-
вим відступом від права на свободу та таким, що дозволяється лише 
у вичерпно перерахованих та чітко визначених випадках (див. рі-
шення у справах «Рохліна проти Росії» (Rokhlina v. Russia), № 54071/00, 
пункт 67, від 7 квітня 2005 року, та «Ілійков проти Болгарії» (Ilijkov v. 
Bulgaria), № 33977/96, пункти 84–85, від 26 липня 2001 року).

41. Суд зазначає, що у справі, яка розглядається, суди виправдо-
вували продовжуване тримання заявника під вартою головним чи-
ном тяжкістю пред’явлених заявнику обвинувачень. Відмовляючи 
у задоволенні його клопотань про звільнення та подовжуючи строк 
його тримання під вартою без посилання на будь-які конкретні фак-
ти, вони вважали, що цієї єдиної підстави було достатньо для пре-
зумпції, що він може ухилятися від слідства і суду або іншим чином 
перешкоджати ходу розслідування (див. вище пункти 12 та 13). Крім 
того, подовження строку на три місяці було здебільшого виправдане 
необхідністю ознайомлення з матеріалами справи інших обвинува-
чених (див. вище пункт 15). Що стосується тримання заявника під 
вартою протягом судового розгляду до винесення вироку, єдине, на 
що посилався суд, було те, що запобіжний захід вважався виправда-
ним, не надаючи будь-якої оцінки його виправданості з урахуван-
ням спливу часу та прогресу в розгляді справи (див. вище пункт 17). 
Суд не вважає ці підстави для продовжуваного тримання заявника 
під вартою «відповідними та достатніми».
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42. Крім того, Суд не може не відмітити той факт, що протягом 
всього періоду, який розглядається, національні органи влади ні-
коли не розглядали можливість забезпечення явки заявника в суд 
шляхом застосування альтернативних запобіжних заходів, таких як 
підписка про невиїзд або застава, про застосування яких чітко про-
сив заявник (див. вище пункти 11, 15, 17 та 29, та, щодо практики Су-
ду, «Яблонський проти Польщі» (Jablonski v. Poland), № 33492/96, пункт 
83, від 21 грудня 2000 року).

43. Цих підстав достатньо, щоб Суд дійшов висновку про пору-
шення пункту 3 статті 5 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 пе-
редбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, на-
дає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A. Шкода

45. Заявник вимагав 5000 євро відшкодування моральної шкоди.
46. Уряд висловив заперечення проти цієї вимоги.
47. Суд вважає, що заявник зазнав моральної шкоди, яку немож-

ливо компенсувати лише визнанням порушення його прав, гаранто-
ваних Конвенцією. Беручи до уваги обставини справи і здійснюючи 
оцінку на засадах справедливості, як цього вимагає стаття 41 Кон-
венції, Суд присуджує заявнику суму, яку він вимагав.

B. сУдові витрати

48. Заявник також вимагав 1000 євро як компенсацію витрат, по-
несених на юридичну допомогу. Для підтвердження своєї вимоги він 
представив договір про надання юридичних послуг протягом про-
вадження в Суді від 1 жовтня 2004 року, відповідно до якого він мав 
виплатити своєму представнику, пану Лісовому, 10 000 українських 
гривень. Як було також передбачено договором та підтверджено на-
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писаною від руки розпискою, заявник виплатив пану Лісовому 1000 
грн авансу та був зобов’язаний виплатити решту суми після завер-
шення провадження у Страсбурзі.

49. Уряд вважав, що заявник не довів, що витрати, які він вима-
гав компенсувати, були обґрунтованими та фактично понесеними.

50. Відповідно до практики Суду заявник має право на ком-
пенсацію судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати бу-
ли фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. Суд 
зазначає, що, хоча заявник фактично ще не поніс витрати в повно-
му обсязі, він був зобов’язаний оплатити їх відповідно до договір-
ного зобов’язання. Як вбачається з матеріалів справи, пан Лісовий 
представляв заявника під час провадження в Суді і, таким чином, 
має право вимагати оплати своїх послуг відповідно до договору, 
що згідно з теперішнім курсом валют становить близько 1000 євро. 
Відповідно Суд вважає, що ці витрати були «фактично понесеними» 
(див. рішення у справі «Тебієті Мюхафізе Джемієті та Ісрафілов про-
ти Азербайджану» (Tebieti Muhafize Cemiyyeti and Israfilov v. Azerbaijan), 
№ 37083/03, пункт 106, ECHR 2009-...). Крім того, беручи до уваги 
юридичну роботу, проведену у справі, яка розглядається, Суд не вва-
жає, що ця вимога є надмірною, та присуджує суму, що вимагається, 
в повному обсязі.

C. пеня

51. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з розмі-
ру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку 
плюс три відсоткові пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує скаргу заявника прийнятною.
2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 

статті 5 Конвенції.
3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 3 

статті 5 Конвенції.
4. Постановляє, що:
a) протягом трьох місяців від дня, коли рішення стане остаточ-

ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-від-
повідач має сплатити наведені нижче суми, які мають бути 
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конвертовані у національну валюту держави-відповідача на 
день здійснення платежу:
i) 5000 (п’ять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди 

плюс будь-який податок, який може бути стягнуто;
ii) 1000 (одна тисяча) євро компенсації судових витрат плюс 

будь-який податок, який може бути стягнуто;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного 

розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсо-
ток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Єв-
ропейського центрального банку, яка діятиме в цей період, 
плюс три відсоткових пункти.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 14 жовтня 
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «корнЄВ І карпенко проти України»

(Заява № 17444/04)

Рішення

Страсбург 
21 жовтня 2010 року

ОСТАТОЧНЕ 
21 січня 2011 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.

У справі «Корнєв і Карпенко проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи пала-
тою, 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 28 вересня 2010 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за заявою (№ 17444/04), поданою проти Ук-
раїни до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод (далі — Конвенція) двома громадянами 
України, Денисом Євгеновичем Корнєвим (далі — заявник) та Лари-
сою Іванівною Карпенко (далі — заявниця), 27 квітня 2004 року.

2. Заявників, яким було надано юридичну допомогу, представ-
ляв А. П. Бущенко, юрист, що практикує в м. Харкові. Уряд України 
(далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев.

3. Заявники стверджували, зокрема, що стосовно них мали міс-
це кілька порушень статей 5 і 6 Конвенції.

4. 14 вересня 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).

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявники, 1984 і 1951 років народження відповідно, прожива-
ють у м. Харкові.

а. провадження У кримінальній справі заявника

6. 16 травня 2003 року пані Щ., діючи згідно з настановами пра-
цівників міліції, придбала у заявника чотири грами марихуани. 



���

корнєв і карпенко проти України

Після цього працівники міліції заарештували заявника за підоз-
рою у незаконному збуті наркотиків. У нього виявили 20-гривневу 
купюру (українські гривні), яку працівники міліції дали пані Щ. 
для придбання наркотику. Пізніше того самого дня під час обшуку, 
проведеного в приміщенні, де проживав заявник, було виявлено ще 
двадцять грамів марихуани.

7. Під час досудового слідства заявник зізнався у продажі нарко-
тиків пані Щ., яку він знав на ім’я, та у зберіганні наркотиків у себе 
вдома.

8. 19 травня 2003 року заявника було звільнено із застосуванням 
підписки про невиїзд.

9. 23 липня 2003 року порушену щодо заявника кримінальну спра-
ву було направлено до Червонозаводського районного суду м. Харко-
ва (далі — районний суд).

10. Наприкінці листопада заявника викликали в судове засі-
дання, яке мало відбутися 2 грудня 2003 року. За твердженням за-
явника, 31 листопада 2003 року він захворів. Наступного дня лікар 
видав йому лікарняний лист.

11. 2 грудня 2003 року, незважаючи на те, що заявниця повідо-
мила районний суд про причини відсутності заявника, районний 
суд вирішив замінити запобіжний захід з підписки про невиїзд на 
взяття під варту.

12. 8 грудня 2003 року заявника було взято під варту, а 16 грудня 
2003 року він постав перед суддею, який відмовив у задоволенні йо-
го клопотання про звільнення з-під варти.

13. Під час засідання 16 грудня 2003 року суд відмовив у задо-
воленні клопотання заявника про виклик Щ., пославшись на те, що 
відповідно до закону особа, яка була покупцем під час контрольної 
закупівлі наркотиків, у судове засідання не викликається.

14. 26 січня 2004 року районний суд відмовив у задоволенні ще 
одного клопотання заявника про звільнення з-під варти.

15. 19 липня 2004 року районний суд визнав заявника винним 
у збуті наркотичних засобів і призначив йому покарання у вигляді 
позбавлення волі строком на п’ять років з конфіскацією майна. Суд 
встановив, що 11 травня 2003 року заявник придбав марихуану в не-
відомої особи та зберігав її вдома для продажу. 16 травня 2003 ро-
ку він продав певну кількість марихуани пані Щ., а вдома у нього 
було виявлено ще більшу кількість цього наркотику. Районний суд 
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зазначив, що під час судового розгляду заявник відмовився від свого 
зізнання та вперше заявив, що зберігати у себе наркотики його при-
мусив якийсь пан А. та що пані М. взяла їх у нього. Потім заявник 
повністю заперечував, що коли-небудь мав наркотики, і заявив, що 
працівники міліції підкинули йому гроші та наркотики і примуси-
ли його зізнатись у вчиненні злочину. Районний суд вирішив, що, не-
зважаючи на відмову від зізнання, вина заявника підтверджувалась 
сукупністю доказів, серед яких були письмові показання пані Щ., 
а також надані в судовому засіданні показання працівників міліції 
Н. і К., які проводили операцію, та свідків К. і Є., яких міліція запро-
сила як понятих під час операції. Усі вони підтвердили, що пані Щ. 
підійшла до заявника з купюрою і повернулася з пакетом речовини, 
яка, як було встановлено пізніше, була марихуаною.

16. Заявник оскаржив цей вирок, стверджуючи, зокрема, що 
попри численні клопотання, подані від його імені, суд не викли-
кав і не допитав пані Щ., а також не було доведено, що він продав 
їй наркотики.

17. 29 липня 2005 року апеляційний суд Харківської області змі-
нив вирок, звільнивши заявника від відбування призначеного пока-
рання з випробувальним строком на 3 роки. Суд не надав коментарів 
щодо скарги заявника про те, що свідок пані Щ. не була допитана 
в судовому засіданні.

18. Заявник подав касаційну скаргу, скаржачись так само на те, 
що пані Щ. не була допитана в судовому засіданні.

19. 25 квітня 2006 року Верховний Суд України залишив рішення 
апеляційного суду без змін. Заявник не отримав відповіді на свою 
скаргу про те, що пані Щ. не була викликана і допитана в судовому 
засіданні.

в. адміністративне провадження стосовно заявниці

20. 2 грудня 2003 року заявниця прийшла до районного су-
ду і повідомила суддю О., що заявник захворів. Її супроводжували 
п’ятеро осіб. За твердженням заявниці, всіх їх запросили до кабіне-
ту судді, але згодом він попросив їх залишити кабінет, чого вони не 
змогли зробити, оскільки працівники міліції загородили вихід. Того 
самого дня секретар судді склав протокол про вчинене заявницею 
адміністративне правопорушення. Протокол було передано судді Щ., 
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який допитав заявницю, визнав її винною у вчиненні неповаги до 
суду і виніс постанову про застосування до неї адміністративного 
арешту строком на п’ятнадцять діб. У своєму рішенні суддя Щ. за-
значив, що приблизно о 10 годині ранку того дня заявниця зайшла 
до кабінету судді О. з «групою підтримки» у складі пані М., пані І., 
пані Г., пана К. і пана П. з метою чинення тиску на зазначеного суд-
дю в кримінальній справі її сина (заявника) і відмовилась залишити 
кабінет, коли суддя, його секретар і охорона суду звернулися до неї 
з такою вимогою. Суд встановив, що заявниця залишалася в кабінеті 
судді О. протягом сорока хвилин і перешкоджала йому розпочати 
судове засідання.

21. Після винесення цього рішення заявниці стало зле і її відвез-
ли до лікарні.

22. 17 січня 2004 року заступник Голови апеляційного суду Хар-
ківської області залишив без задоволення заяву заявниці про пере-
гляд в порядку виключного провадження постанови від 2 грудня 
2003 року про застосування до неї адміністративного арешту.

23. 27 січня 2004 року прокурор Червонозаводського району 
звернувся до суду, вимагаючи зменшити міру покарання для заяв-
ниці у зв’язку зі станом її здоров’я. Ця вимога була задоволена, а ад-
міністративний арешт було замінено штрафом у розмірі 136 гривень.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

а. кримінально-процесУальний кодекс

24. Відповідні положення Кодексу передбачають:

Стаття 52-1. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві

«Особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у разі наяв-
ності реальної загрози їх життю, здоров’ю, житлу чи майну мають 
право на забезпечення безпеки.

Право на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав 
мають:

...особа, яка заявила до правоохоронного органу про злочин або в ін-
шій формі брала участь у виявленні, запобіганні, припиненні і роз-
критті злочину чи сприяла цьому...»
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Стаття 52-3. Нерозголошення відомостей про особу, 
щодо якої здійснюються заходи безпеки

«Нерозголошення відомостей про особу, взяту під захист, може за-
безпечуватися шляхом обмеження відомостей про неї в матеріалах 
перевірки (заявах, поясненнях тощо), а також протоколах слідчих дій 
та судових засідань. Орган дізнання, слідчий, прокурор, суд (суддя), 
прийнявши рішення про застосування заходів безпеки, виносить мо-
тивовану постанову, ухвалу про заміну прізвища, імені, по батькові 
особи, взятої під захист, на псевдонім. Надалі у процесуальних доку-
ментах зазначається лише псевдонім, а справжні прізвище, ім’я, по 
батькові (рік, місяць і місце народження, сімейний стан, місце робо-
ти, рід занять або посада, місце проживання та інші анкетні дані, що 
містять інформацію про особу, яка перебуває під захистом) вказують-
ся лише у постанові (ухвалі) про заміну анкетних даних. Ця постано-
ва (ухвала) до матеріалів справи не додається, а зберігається окремо 
в органі, у провадженні якого перебуває кримінальна справа. У разі 
заміни прізвища особи, взятої під захист, на псевдонім з матеріалів 
справи вилучаються протоколи слідчих дій та інші документи, в яких 
зазначено достовірні відомості про цю особу, і зберігаються окремо, 
а до матеріалів справи додаються копії цих документів із заміною 
справжнього прізвища на псевдонім.

Відомості про заходи безпеки та осіб, взятих під захист, є інформа-
цією з обмеженим доступом. На документи, що містять таку інфор-
мацію, не поширюються правила, передбачені частиною другою стат-
ті 48, статтями 217–219 і 255 цього Кодексу».

в. кодекс України про адміністративні 

правопорУШення 1984 рокУ

25. Частина перша статті 185-3 Кодексу передбачає:

«Неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд 
свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазна-
чених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в по-
рушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення 
будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановле-
них 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».
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26. Частина перша статті 268 Кодексу передбачає, зокрема, 
такі права особи, яка притягається до адміністративної відпові-
дальності:

«Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має 
право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, пода-
вати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користува-
тися юридичною допомогою адвоката...»

27. Право мати захисника у справі про адміністративне право-
порушення також гарантується статтею 271 Кодексу.

28. Згідно зі статтею 277 Кодексу справи про адміністративні 
правопорушення, передбачені частиною першою статті 185-3, роз-
глядаються протягом доби.

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 3 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

29. Посилаючись на пункт 3 статті 5 Конвенції, заявник скаржив-
ся, що він не постав перед суддею протягом шести днів після взяття 
під варту. Стаття 5 у відповідній частині передбачає:

«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 закон-
ного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого 
обов’язку, встановленого законом;

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до-
провадження 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 



��0

справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судо-
ву владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж 
розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнен-
ня може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання.».

30. Уряд заперечив проти цих тверджень.

а. Щодо прийнятності

31. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у зна-
ченні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не 
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Таким чином, вона має 
бути визнана прийнятною.

в. Щодо сУті

1. чи було позбавлення свободи виправданим 
з точки зору підпунктів «b» або «c» пункту 1 статті 5 конвенції

32. Заявник стверджував, що рішення національного суду про 
взяття його під варту явно вказувало на те, що він мав триматися під 
вартою як обвинувачений за відповідними статтями Кримінально-
процесуального кодексу.

33. Уряд зазначив, що пункт 1(с) статті 5 Конвенції стосується 
безпосередньо досудового ув’язнення, тобто коли особа тримається 
під вартою до направлення її кримінальної справи до суду для роз-
гляду по суті. У справі, що розглядається, заявника було взято під 
варту, коли досудове слідство було закінчено, а справа розглядалась 
судом. Отже, на думку Уряду, мета позбавлення заявника свободи 
була іншою, ніж та, що передбачена пунктом 1(с) статті 5 Конвенції.

34. Уряд зауважив, що з 19 травня 2003 року до заявника за-
стосовувався запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, що 
передбачало, зокрема, зобов’язання з’явитися в судове засідання 
за викликом суду. 2 грудня 2003 року заявник не виконав такого 
зобов’язання, тому його було заарештовано з метою забезпечення 
виконання ним зобов’язання з’явитися в судове засідання за пер-
шою вимогою суду. Уряд вважав, що позбавлення заявника свобо-
ди відповідало пункту 1(b) статті 5 Конвенції, тому пункт 3 статті 5 
Конвенції в його справі незастосовний.
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35. Суд повторює: пункт 1 статті 5 Конвенції вимагає, щоб поз-
бавлення свободи було «законним», що включає умову дотриман-
ня «процедури, встановленої законом». У цьому Конвенція в біль-
шій мірі відсилає до національного законодавства та встановлює 
зобов’язання забезпечувати дотримання матеріально-правових 
і процесуальних норм законодавства, але, на додаток до цього, во-
на також вимагає, аби при будь-якому позбавленні свободи забез-
печувалася мета статті 5 Конвенції, а саме захист осіб від свавілля. 
Більше того, саме національні органи, передовсім суди, повинні тлу-
мачити і застосовувати національний закон (див. рішення у справі 
«Бенхем проти Сполученого Королівства» (Benham v. the United Kingdom) 
від 10 червня 1996 року, Reports of Judgments and Decisions 1996-III, 
с. 752–753, пп. 40–41).

36. Пункт 1 статті 5 містить вичерпний перелік підстав для 
позбавлення свободи. Однак застосовність однієї підстави не обо-
в’язково унеможливлює застосовність іншої; позбавлення свободи 
може, залежно від певних обставин, бути виправданим за більш ніж 
одним підпунктом (див., для порівняння, рішення у справах «Еріксен 
проти Норвегії» (Eriksen v. Norway) від 27 травня 1997 року, Reports of 
Judgments and Decisions 1997-III, сс. 861–862, п. 76, і «Енхорн проти 
Швеції» (Enhorn v. Sweden), № 56529/00, п. 34, ECHR 2005...). Враховую-
чи те, що застосовність підпункту «с» пункту 1 статті 5 також активі-
зує захист, гарантований пунктом 3 статті 5, що становить важливу 
додаткову гарантію для затриманої особи, Суд вважає за доцільне 
спочатку проаналізувати, чи застосовний цей підпункт у справі, 
що розглядається.

37. Суд зауважує, що у цій справі заявник мав обов’язок з’явитись 
в судове засідання районного суду, в якому мало розглядатись вису-
нуте проти нього кримінальне обвинувачення. Однак він не з’явився. 
Пізніше, 2 грудня 2003 року, зазначений вище суд, керуючись від-
повідними положеннями Кримінально-процесуального кодексу, 
обрав для нього запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Ніщо 
не свідчить про те, що передбачену національним законодавством 
процедуру не було дотримано.

38. Суд зазначає, що районний суд викликав заявника у зв’язку 
з провадженням у порушеній щодо нього кримінальній справі. Крім 
того, його було взято під варту на підставі положень Кримінально-
процесуального кодексу, які передбачають можливість взяття під 
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варту підсудного у справі. Фактично іншої причини примушува-
ти заявника з’явитися до районного суду, окрім його кримінальної 
справи, не існувало. Суд доходить висновку, що позбавлення заяв-
ника свободи підпадає під дію пункту 1(с) статті 5 Конвенції.

39. Суд не вбачає підстав не погоджуватись з аргументом Уря-
ду про те, що пункт 1(b) статті 5 Конвенції також застосовний до 
цієї справи. Однак, визнавши застосовність підпункту «с», Суд далі 
з’ясовуватиме, чи було дотримано більш вагомих гарантій, які пере-
дбачає пункт 3 статті 5.

2. чи було дотримано гарантій пункту 3 статті 5 конвенції

40. Заявник зазначив, що він не постав перед судом негайно. 
На його думку, те, що взяття його під варту було здійснено на під-
ставі рішення суду, не могло звільнити державні органи від обов’язку 
за пунктом 3 статті 5 Конвенції забезпечити, щоб він негайно постав 
перед суддею після взяття під варту.

41. Уряд зазначив, не надаючи подальших пояснень, що заявник 
постав перед суддею негайно.

42. Суд повторює, що пункт 3 статті 5 Конвенції гарантує кож-
ному, кого заарештовано або затримано за підозрою у вчиненні 
злочину, захист від свавільного чи необґрунтованого позбавлення 
свободи (див., наприклад, рішення у справі «Акіліна проти Мальти» 
(Aquilina v. Malta) [GC], № 25642/94, п. 47, ECHR 1999 III).

43. Пункт 3 статті 5 Конвенції має на меті забезпечення негай-
ного й автоматичного судового контролю за затриманням особи 
поліцією чи адміністративним затриманням, здійсненим відповідно 
до підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції (див. рішення у справі 
«Де Йонґ, Бальєт і Ван ден Брінк проти Нідерландів» (De Jong, Baljet and Van 
den Brink v. the Netherlands) від 22 травня 1984 року, серія А, № 77, с. 24, 
п. 51, та у згаданій вище справі «Акіліна проти Мальти», пп. 48–49).

44. Суд зазначив, що пункт 3 статті 5 містить як процесуальну, 
так і матеріально-правову вимоги. Процесуальна вимога покладає на 
«посадову особу» обов’язок особисто заслухати доставлену до неї осо-
бу; матеріально-правова вимога покладає на неї обов’язок проаналі-
зувати обставини «за» і «проти» рішення про позбавлення свободи, 
вирішити, посилаючись на юридичні критерії, чи існують підстави 
для позбавлення свободи, та винести рішення про звільнення, якщо 
таких підстав немає (див. рішення у справі «Шіссер проти Швейцарії» 
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(Schiesser v. Switzerland) від 4 грудня 1979 року, серія А, № 34, сс. 13–14, 
п. 31, з подальшими посиланнями)).

45. Позбавлення заявника свободи у справі, що розглядається, 
від самого початку здійснювалося на підставі рішення суду. Отже, 
Суд має визначити, чи була участь судового органу в затриманні за-
явника достатньою для дотримання вимог пункту 3 статті 5.

46. Суд зауважує, по-перше, що згідно з текстом пункту 3 стат-
ті 5 після затримання особи або взяття її під варту вона має негай-
но постати перед суддею чи іншою посадовою особою. Текст цього 
положення не передбачає жодних можливих винятків щодо цієї ви-
моги, навіть на підставах попереднього залучення судового органу. 
Інший висновок суперечив би чіткому значенню тексту цього поло-
ження. Крім того, Суд повторює, що згідно з його практикою судовий 
контроль, передбачений пунктом 3 статті 5, має відповідати певним 
вимогам, одна з яких полягає в тому, що до винесення відповідного 
рішення посадова особа, яка здійснює судову владу, повинна осо-
бисто заслухати затриману особу (див. згадані вище рішення у спра-
вах «Де Йонґ, Бальєт і Ван ден Брінк проти Нідерландів», п. 51, і «Акіліна 
проти Мальти», п. 50). Суд зазначає, що у справі, яка розглядається, 
заявник не з’явився в судове засідання, коли було винесено рішення 
щодо взяття його під варту. Сам цей факт не призводить до пору-
шення питання за пунктом 3 статті 5 Конвенції, оскільки з Конвен-
ції не може випливати вимога, щоб особа, яка ухиляється від судо-
вого провадження, була присутньою в судовому засіданні під час 
розгляду питання щодо її арешту (див. ухвалу у справі «Гаркманн 
проти Естонії» (Harkmann v. Estonia), № 2192/03, від 1 березня 2005 ро-
ку). Однак Суд зауважує, що, незважаючи на обов’язок органів влади 
за пунктом 3 статті 5 Конвенції надати заявнику можливість бути 
заслуханим, у нього не було можливості повідомити суд про мож-
ливі особисті чи інші обставини, що свідчили проти його ув’язнення 
після фактичного арешту 8 грудня 2003 року.

47. Суд зазначає, що станом на 16 грудня 2003 року, коли заявник 
постав перед судом, який розглядав питання про законність взяття 
його під варту, він вже вісім днів перебував під вартою. Суд вважає, 
що такий строк не відповідає вимозі «негайності» за пунктом 3 стат-
ті 5 Конвенції (див., наприклад, рішення у справі «Броган та інші про-
ти Сполученого Королівства» (Brogan and Others v. the United Kingdom) 
від 29 листопада 1988 року, серія А, № 145-B, сс. 33–34, п. 62).
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48. Отже, в цій справі мало місце порушення пункту 3 статті 5 
Конвенції.

ІІ. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ 
СтОСОВНО ЗАяВНИКА

49. Заявник також скаржився, що кримінальне провадження 
було несправедливим, стверджуючи, зокрема, що він не мав змоги 
допитати свідка Щ. Він посилався на пункт 3(d) статті 6 Конвенції, 
який передбачає:

«3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення має щонайменше такі права:

...

d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допита-
ли, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих са-
мих умовах, що й свідків обвинувачення...»

а. Щодо прийнятності

50. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у зна-
ченні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не 
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Таким чином, вона має 
бути визнана прийнятною.

в. Щодо сУті

51. Заявник стверджував, що його засудження за збут нарко-
тиків, що протиставлялось їх зберіганню, засновувалося головним 
чином на показаннях свідка Щ., які вона дала на стадії досудового 
слідства. Єдиним іншим доказом було його власне зізнання в тому, 
що він перебував на місці злочину, але це не можна було брати до 
уваги, оскільки на стадії судового розгляду справи він відмовив-
ся від свого зізнання і заявив, що воно було отримано в результаті 
застосування слідством тиску. Він вважав, що без показань свідка Щ. 
державні органи не змогли б домогтись його засудження за збут нар-
котиків, оскільки на місці злочину більше нікого не було. До того ж 
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усі інші свідки — це працівники міліції, які не були безсторонніми 
і не були очевидцями стверджуваного злочину.

52. Заявник також зазначив, що у своїх показаннях він визнав, 
що у відповідний час і відповідному місці він зустрівся зі своєю од-
нокласницею М., яку добре знав. Він не зустрічався з жодною іншою 
особою, тому дійшов висновку, що під вигаданим ім’ям «Щ.» як ос-
новний свідок діяла саме М. Той факт, що М. не допитали під час про-
вадження у справі, незважаючи на чітку вимогу заявника, підтвер-
див його підозри. Тому заявник поставив під сумнів обґрунтованість 
заходів безпеки стосовно свідка Щ., якщо це насправді була М., яку 
він добре знав. У разі якщо Щ. і М. були дійсно двома різними особа-
ми, допит М. був також важливим, оскільки вона могла підтвердити 
його алібі. Однак, як уже було зазначено вище, національні суди не 
допитували ані Щ., ані М. У підсумку він зазначив, що такий недолік 
непоправно зашкодив справедливості провадження щодо нього.

53. Уряд погодився з тим, що заявник не мав можливості до-
питати свідка Щ. у судовому засіданні, оскільки до неї як до свідка 
було застосовано заходи безпеки, передбачені статтями 52-1 і 52-3 
Кримінально-процесуального кодексу. Водночас Уряд зазначив, що 
Щ. була одним із шести свідків у кримінальній справі проти заяв-
ника і що показання, які вона дала на стадії досудового слідства, 
узгоджувались з показаннями п’ятьох інших свідків, яких заявник 
мав змогу допитати в суді та дійсно робив це. Крім того, засуджен-
ня заявника ґрунтувалось на сукупності доказів, а не виключно чи 
вирішальною мірою на показаннях свідка Щ. Уряд стверджував, що 
якби в цій кримінальній справі були процесуальні порушення, суди 
вищого рівня могли їх виправити; вони не виявили жодних проце-
суальних порушень і підтвердили, що рішення суду першої інстан-
ції було правильним. У підсумку Уряд зазначив, що право заявника, 
передбачене пунктом 3(d) статті 6 Конвенції, порушено не було.

54. Суд повторює, що докази мають, як правило, подаватись у від-
критому судовому засіданні у присутності обвинуваченого з розра-
хунку на аргумент у відповідь. З цього правила існують винятки, 
але вони не можуть порушувати права захисту. Як загальне прави-
ло пункти 1 і 3 (d) статті 6 Конвенції вимагають надання підсудно-
му відповідної та належної можливості заперечувати докази свідка 
обвинувачення і допитати його або під час надання останнім своїх 
показань, або пізніше (див. рішення у справі «Люді проти Швейцарії» 
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(Ludi v. Switzerland) від 15 червня 1992 року, серія А, № 238, с. 21, п. 49). 
Засудження не може ґрунтуватись виключно чи вирішальною мірою 
на показаннях, які сторона захисту не може заперечити (див., mutatis 
mutandis, рішення у справі «Дорсон проти Нідерландів» (Doorson v. the 
Netherlands) від 26 березня 1996 року, Reports 1996-II, ст. 472, п. 76).

55. Суд уже неодноразово зазначав (див., зокрема, згадане вище 
рішення у справі «Люді проти Швейцарії», ст. 21, п. 47), що за певних 
обставин може виникнути потреба послатись на показання, отри-
мані на стадії досудового слідства. Якщо підсудному було надано 
відповідні й належні можливості заперечити такі показання, чи то 
при їх наданні, чи на пізнішому етапі, прийняття їх як доказів не су-
перечитиме саме по собі вимогам пунктів 1 і 3 (d) статті 6 Конвенції. 
Але з цього випливає, що якщо засудження виключно або вирішаль-
ною мірою ґрунтується на показаннях особи, допитати яку чи домог-
тися допиту якої підсудний не мав можливості ані під час досудового 
слідства, ані під час судового розгляду, права захисту виявляються 
обмеженими в тій мірі, що є несумісною з гарантіями, передбаче-
ними статтею 6 Конвенції (див. рішення у справах «Унтерпертингер 
проти Австрії» (Unterpertinger v. Austria) від 24 листопада 1986 ро-
ку, серія А, № 110, сс. 14–15, пп. 31–33, «Саїді проти Франції» (Saїdi v. 
France) від 20 вересня 1993 року, серія A, № 261-C, сс. 56–57, пп. 43–
44, «Лука проти Італії» (Luca v. Italy), № 33354/96, п. 40, від 27 лютого 
2001 року, та згадане вище рішення у справі «Солаков проти «Колиш-
ньої Югославської Республіки Македонії», п. 57).

56. Суд зазначає, що у справі, що розглядається, до головного 
свідка обвинувачення було застосовано заходи безпеки і вона вза-
галі не з’являлась в національних судах. Суд не вважає за необхідне 
розглядати аргумент заявника щодо невиправданості застосуван-
ня до свідка заходів безпеки, оскільки він знав, ким насправді була 
свідок Щ. Важливим є те, що її показання були вагомими для вирі-
шення справи, оскільки вона була єдиною особою, яка безпосеред-
ньо брала участь у купівлі наркотиків у заявника і могла засвідчити, 
що він продав їй наркотики. Завданням Суду не є заміщення націо-
нальних судів в оцінці доказів або в наданні конкретного вирішен-
ня питання щодо балансу інтересів сторін. Однак Суд зауважує, що 
заявникові та його захиснику не надали можливості допитати цього 
свідка на тому чи іншому етапі провадження, навіть як анонімного 
свідка, і самі національні суди ґрунтували свої висновки у справі на 
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її письмових показаннях, які вона дала на етапі досудового слідства. 
Крім того, органи влади не заявляли про те, що існувала необхід-
ність забезпечення балансу інтересів різних осіб, яких це стосувало-
ся, і, зокрема, інтересів свідка Щ.

57. Суд не є переконаним в тому, що заявникові надали адек-
ватну і належну можливість заперечити показання, на яких ґрун-
тувалось його засудження. Отже, мало місце порушення пункту 3(d) 
статті 6 Конвенції.

ІІІ. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ 
СтОСОВНО ЗАяВНИЦІ

58. Заявниця скаржилася, посилаючись на пункт 3(b) стат-
ті 6 Конвенції, що вона не мала часу для підготовки свого захисту; 
посилаючись на пункт 3(с) статті 6, що вона не мала захисника і їй не 
надали часу для забезпечення такого представництва; посилаючись 
на пункт 3(d) статті 6, що вона не мала можливості допитати жодних 
свідків. Відповідні положення пункту 3 статті 6 Конвенції передба-
чають таке:

«3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення має щонайменше такі права:
...

b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;

c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу 
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достат-
ніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержу-
вати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси 
правосуддя;

d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допи-
тали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих 
самих умовах, що й свідків обвинувачення...»

а. Щодо прийнятності

59. Уряд заперечував проти застосовності кримінально-право-
вого аспекту статті 6 до ініційованого щодо заявниці провадження 
про адміністративне правопорушення. Уряд стверджував, що згідно 
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з національним законом провадження стосовно заявниці було ад-
міністративним, а не кримінальним. Уряд також посилався на те, що 
зрештою заявниця була покарана шляхом накладення штрафу в роз-
мірі 136 гривень, внаслідок чого правопорушення, вчинене заявни-
цею, вже відносилось до категорії незначних.

60. Заявниця не погодилась. Вона зазначила, що максимальною 
мірою покарання за статтею 185-3 було позбавлення свободи стро-
ком до п’ятнадцяти діб і, відповідно, суворість передбаченого пока-
рання призводить до застосовності кримінально-правового аспекту 
статті 6. Крім того, із самого початку до неї було застосовано цю мак-
симальну міру покарання, а постанову про адміністративний арешт 
не було виконано лише у зв’язку з тим, що її було госпіталізовано.

61. Суд зауважує, що в деяких інших справах проти України 
він уже розглядав подібні питання стосовно такої ж категорії про-
ваджень і такої самої статті Кодексу про адміністративні правопо-
рушення і визнавав, що з огляду на суворість передбаченого пока-
рання правопорушення, про яке йдеться в статті 185-3, не є незнач-
ним (див. рішення у справі «Гурепка проти України (№ 2)» (Gurepka v. 
Ukraine (no. 2)), № 38789/04, п. 33, від 8 квітня 2010 року) та таке ад-
міністративне провадження слід вважати по суті кримінальним і та-
ким, що вимагає застосування всіх гарантій статті 6 Конвенції (див. 
«Гурепка проти України», № 61406/00, п. 55, від 6 вересня 2005 року). 
У справі, що розглядається, Суд не вбачає підстав відходити від своїх 
висновків і визнає статтю 6 Конвенції застосовною до провадження 
у справі заявниці.

62. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у зна-
ченні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не 
є неприйнятною з будь-яких інших причин. Таким чином, вона має 
бути визнана прийнятною.

в. Щодо сУті

63. Суд повторює, що вимоги пункту 3 статті 6 Конвенції слід 
розглядати як конкретний аспект права на справедливий судовий 
розгляд, гарантований пунктом 1 статті 6 Конвенції. Відповідно 
Суд розглядатиме відповідні скарги за обома цими пунктами стат-
ті 6 Конвенції, взятими разом (див., серед інших джерел, рішення 
у справах «F. C. B. проти Італії» (F. C. B. v. Italy) від 28 серпня 1991 року, 
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серія А, № 208-B, с. 20, п. 29, і «Пуатрімоль проти Франції» (Poitrimol v. 
France) від 23 листопада 1993 року, серія A, № 277-A, с. 13, п. 29).

1. право мати час та можливості, 
необхідні для підготовки свого захисту

64. Заявниця стверджувала, що проміжок часу між стверджу-
ваним правопорушенням і судовим розглядом був надто коротким, 
аби вона мала змогу належним чином підготувати позицію захисту. 
Вона пояснила, що згідно з відповідним законом її адміністратив-
на справа мала бути розглянута впродовж одного дня, і що винятків 
з цього правила не було. Крім того, Кодекс про адміністративні пра-
вопорушення не містив положення, яке б чітко передбачало її право 
вимагати відкладення розгляду її справи з метою підготовки пози-
ції захисту.

65. Уряд не надав зауважень щодо суті, вважаючи статтю 6 Кон-
венції незастосовною в цій справі.

66. Суд повторює, що пункт 3(b) статті 6 гарантує обвинувачено-
му «мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», 
а отже, ця гарантія означає, що підготовка основного захисту в його 
інтересах охоплює все, що є «необхідним» для підготовки основного 
розгляду справи судом. Обвинувачений повинен мати можливість 
організувати свій захист належним чином і без обмежень можли-
вості надання суду, який розглядає справу, всіх відповідних аргу-
ментів захисту і, таким чином, вплинути на результат провадження 
(див. «Кан проти Австрії» (Can v. Austria), № 9300/81, доповідь Комісії 
від 12 липня 1984 року, серія A, № 96, п. 53, ухвалу у справі «Коннолі 
проти Сполученого Королівства» (Connolly v. the United Kingdom), 
№ 27245/95, від 26 червня 1996 року, і «Майзіт проти Росії» (Mayzit v. 
Russia), № 63378/00, п. 78, від 20 січня 2005 року). Крім того, можли-
вості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, мають включати ознайомлення — для цілей 
підготовки свого захисту — з результатами розслідувань, які прово-
дилися протягом усього провадження у справі (див. ухвалу у справі 
«C. G. P. проти Нідерландів» (C. G. P. v. the Netherlands), № 29835/96, від 
15 січня 1997 року, і рішення у справі «Фуше проти Франції» (Foucher v. 
France) від 18 березня 1997 року, Reports 1997-II, пп. 26–38). Питання 
адекватності часу та можливостей, наданих обвинуваченому, слід 
вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи.
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67. У справі, що розглядається, Суд зазначає, що, хоча немає чіткої 
інформації про те, скільки саме часу минуло на момент розгляду ад-
міністративної справи заявниці після вчинення нею правопорушен-
ня, очевидним є те, що цей проміжок часу не перевищував кількох го-
дин. Навіть якщо припустити, що справа заявниці була нескладною, 
Суд має сумніви в тому, що обставини, за яких проводився розгляд 
справи заявниці, дали їй змогу належним чином ознайомитися з ви-
сунутими проти неї обвинуваченнями та доказами, а також адекват-
но їх оцінити і розробити серйозну юридичну стратегію свого захисту.

68. Суд доходить висновку, що заявниці не було надано часу 
та можливостей, необхідних для підготовки її захисту. Отже, мало 
місце порушення пункту 3 статті 6 Конвенції, взятого в поєднанні 
з пунктом 1 статті 6 Конвенції.

2. право захищати себе особисто чи використовувати 
юридичну допомогу захисника, обраного на власний розсуд, 
і право допитувати свідків або вимагати, щоб їх допитали

69. Заявниця стверджувала, що хоча вона не зверталася з клопо-
таннями про забезпечення юридичного представництва її інтересів 
у справі або про виклик свідків, їй не можна дорікати за це, оскіль-
ки, як було вже зазначено вище, вона не мала часу оцінити ситуацію 
й усвідомити необхідність та важливість таких клопотань для роз-
гляду її справи. Отже, вона вважала, що її бездіяльність не звільняє 
державу від відповідальності за порушення її процесуальних прав.

70. Уряд не надав зауважень щодо суті, вважаючи статтю 6 Кон-
венції незастосовною в цій справі.

71. З огляду на висновок щодо права заявниці мати час і можли-
вості, необхідні для підготовки свого захисту, Суд не вважає за необ-
хідне розглядати інші стверджувані порушення пункту 3 статті 6 Кон-
венції (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Ашугян проти Вірменії» 
(Ashughyan v. Armenia), № 33268/03, пп. 67–68, від 17 липня 2008 року).

IV. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

72. Заявник також скаржився за пунктом 1(с) статті 5 Конвен-
ції щодо свавільності та незаконності тримання його під вартою, 
за пунктом 3 статті 5 щодо тривалості тримання його під вартою 
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і за пунктом 4 статті 5 щодо непроведення періодичного судового 
перегляду підстав тримання його під вартою. Посилаючись на стат-
тю 6 Конвенції, він також скаржився, що суд не був безстороннім, 
що провадження у справі було надмірно тривалим, що йому негай-
но не надали детальної інформації стосовно висунутих проти нього 
обвинувачень, і що він не мав достатньо часу, щоб підготуватися до 
захисту. Заявниця скаржилась, що ставлення судді було агресивним 
і мало обвинувальний характер, а отже, він не був безстороннім, 
як цього вимагає пункт 1 статті 6 Конвенції.

73. Уважно розглянувши ці скарги заявників, з урахуванням 
усіх наявних у нього матеріалів та в тій мірі, в якій вони охоплю-
ються 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 
оголошується неприйнятною як явно необґрунтована.

V. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

74. 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

75. Кожен із заявників вимагав 500 000 євро відшкодування мо-
ральної шкоди.

76. Уряд вважав цю вимогу необґрунтованою, а заявлений роз-
мір відшкодування — надмірним.

77. 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. рішення у справі «Надточій проти України» (Nadtochiy 
v. Ukraine), № 7460/03, п. 55, від 15 травня 2008 року). Отже, Суд вва-
жає, що констатація порушення сама по собі становить справедли-
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справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

ву сатисфакцію за шкоду, завдану заявникам внаслідок порушення 
статті 6 Конвенції. Суд також вважає, що заявник зазнав моральної 
шкоди внаслідок порушень статті 5 Конвенції. Здійснюючи оцінку на 
засадах справедливості, як цього вимагає стаття 41 Конвенції, Суд 
присуджує заявникові 800 євро відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові та інШі витрати

78. Заявники також вимагали 30 гривень (приблизно 3 євро) ком-
пенсації дорожніх витрат, 1176 гривень 81 копійку (приблизно 118 єв-
ро) компенсації поштових витрат, 2700 гривень (приблизно 270 євро) 
компенсації судових витрат, пов’язаних із розглядом справи в націо-
нальних органах, та 4256 євро як компенсацію витрат, пов’язаних із 
розглядом справи в Суді.

79. Уряд вважав, що не всі ці витрати мають відношення до за-
яви. Крім того, Уряд зазначив, що заявникам було надано право на 
безоплатну юридичну допомогу щодо провадження в Суді, тому їхні 
вимоги про компенсацію судових та інших витрат слід відхилити.

80. Відповідно до практики Суду заявник має право на компен-
сацію 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 заяв-
никам разом 2000 євро як відшкодування всіх згаданих витрат.

C. пеня

81. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розмі-
ру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку 
плюс три відсоткових пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує прийнятними скарги заявника за пунктом 3 статті 5 
і пунктом 3(d) статті 6 Конвенції та скаргу заявниці за пунктами 1 
і 3 статті 6 Конвенції щодо справедливості розгляду справи про ад-
міністративне правопорушення і допущених при цьому процесуаль-
них порушень, а решту скарг у заяві — неприйнятними.

2. Постановляє, що в цій справі мало місце порушення пункту 3 
статті 5 Конвенції щодо заявника.
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3. Постановляє, що в цій справі мало місце порушення пункту 
3(d) статті 6 Конвенції щодо заявника.

4. Постановляє, що мало місце порушення пункту 1 статті 6 Кон-
венції у поєднанні з пунктом 3(b) статті 6 Конвенції, оскільки через 
ненадання заявниці достатнього часу і можливостей для підготовки 
свого захисту вона не мала справедливого судового розгляду.

5. Постановляє, що немає необхідності розглядати інші скарги 
заявниці за пунктом 3 статті 6 Конвенції.

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

точним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держа-
ва-відповідач мав виплатити заявнику 800 (вісімсот) євро 
відшкодування моральної шкоди з урахуванням будь-якого 
податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми; ця су-
ма має бути конвертована в національну валюту держави-
відповідача за курсом на день здійснення платежу;

b) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане оста-
точним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-
відповідач має виплатити заявникам 2000 (дві тисячі) євро 
відшкодування судових витрат з урахуванням будь-якого 
податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми; ця су-
ма має бути конвертована в національну валюту держави-
відповідача за курсом на день здійснення платежу;

c) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточно-
го розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий від-
соток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки 
Європейського центрального банку, яка діятиме в період не-
сплати, плюс три відсоткові пункти.

7. Відхиляє решту вимог заявників, стосовно справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 жовтня 
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік П. Лоренцен
секретар голова
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