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Михалкова та інші проти України

Справи, які стосуються права на життя
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У справі «Михалкова та інші проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
пані Р. Ягер,
п. К. Юнґвірт,
п. М. Віллігер,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 7 грудня 2010 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 10919/05), поданою проти України до Суду 16 березня 2005 року на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) трьома громадянами України: Ольгою Кузьмівною Михалковою
(далі — перша заявниця), Сергієм Петровичем Михалковим (далі —
заявник) і Наталією Станіславівною Бікбулатовою (Бесбулатовою)
(далі — друга заявниця).
2. Заявників представляв І. Погасій, адвокат з м. Кіровограда.
Уряд України (далі — Уряд) був представлений його Уповноваженим — п. Ю. Зайцевим.
3. Заявники стверджували, зокрема, що їхній син і брат Василь
Михалков, перебуваючи в умовах позбавлення свободи, помер в результаті поганого поводження з боку працівників міліції, і що ефективного розслідування обставин поганого поводження з ним та його
смерті проведено не було.
4. 12 листопада 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).



Михалкова та інші проти України

ФАКТи
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявники, 1938, 1968 і 1978 років народження відповідно, живуть у с. Мар’ївка.
6. 29 квітня 2003 року перша заявниця звернулася до Компаніїв
ського районного відділу міліції з проханням забрати її сина, Василя
Михалкова, 1963 року народження, який був братом заявника і другої
заявниці, до установи для витвережування, оскільки той перебував
у стані гострої алкогольної інтоксикації. На її виклик прибули двоє
працівників міліції, С. і П. За твердженням першої заявниці, вони
глузували з Василя Михалкова і били його, незважаючи на її протести, заволокли його в службову машину та відвезли до відділу міліції.
7. 30 квітня 2003 року перша заявниця приїхала до відділу міліції
і дізналась, що Василь Михалков помер.
8. В результаті розтину 14 травня 2003 року було встановлено, що
Василь Михалков помер 29 квітня 2003 року від гострої крововтрати
та розриву тонкого кишечника, спричинених травмою живота, яку
було заподіяно того самого дня.
9. У той же час, 10 травня 2003 року прокуратура Компаніївського району винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної
справи за цим фактом. 2 червня 2003 року це рішення було скасовано, а справу повернуто для додаткової перевірки.
10. 9 червня 2003 року посмертна судово-медична експертиза тіла Василя Михалкова підтвердила попередній висновок про причину
його смерті. Було також встановлено, що травму живота могло спричинити падіння на тупий предмет, яким міг бути бордюр або бетонний стовп. Інші ушкодження, виявлені на верхніх і нижніх кінцівках
та сідницях, могли виникнути в результаті волочіння тіла.
11. 10 червня 2003 року за результатами цієї експертизи прокуратура Компаніївського району знову винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи.
12. 20 червня 2003 року прокуратура Компаніївського району скасувала зазначену постанову і порушила кримінальну справу за фактом
смерті Василя Михалкова. Розслідування в цій справі досі триває.
13. Заявники не надали документів щодо перебігу розслідування, стверджуючи, що їм було відмовлено в доступі до матеріалів
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справи і позбавлено дієвої можливості брати участь у провадженні,
незважаючи на їхні неодноразові скарги до різних органів, включно
з Генеральною прокуратурою. У відповідь Генеральна прокуратура
постійно передавала їхні скарги до прокуратури Кіровоградської
області, яка без пояснень запевняла заявників, що провадження
у кримінальній справі ще триває. Перша заявниця неодноразово вимагала зустрічі з працівниками прокуратури, щоб обговорити перебіг провадження у справі, однак її заяви задоволені не були.
14. 16 грудня 2003 року перша заявниця звернулася зі скаргою до
Печерського районного суду м. Києва, вимагаючи зобов’язати Генеральну прокуратуру забезпечити дієвий контроль за провадженням
у справі та реагувати на недоліки в діяльності місцевих органів прокуратури. Вона стверджувала, зокрема, що існує достатньо доказів
для обвинувачення двох вказаних працівників міліції за зловживання службовим становищем та вчинення насильства над її сином.
15. 23 квітня 2004 року суд відмовив у задоволенні цієї скарги.
Він, зокрема, встановив, що розслідування ще тривало, здійснювалися необхідні слідчі дії, осіб, винних у заподіянні тілесних ушкоджень
її синові, встановлено не було, прокуратура області контролювала
перебіг провадження у справі, а Генеральна прокуратура передавала
скарги заявників до місцевих органів прокуратури для реагування.
13 серпня 2004 року апеляційний суд м. Києва та 10 жовтня 2007 року
Вищий адміністративний суд залишили скарги першої заявниці без
задоволення.
16. Уряд також не надав документів стосовно розслідування обставин смерті Василя Михалкова, посилаючись на конфіденційність
документів, які стосуються незавершеного слідства. Водночас Уряд
повідомив, що під час розслідування кримінальної справи було допитано вісімнадцятьох свідків, двічі проведено відтворення обстановки та обставин події, а також здійснено шість експертиз. Уряд
також надав стислий виклад відповідних експертних висновків.
17. За наданою Урядом інформацією у висновку експерта від
23 жовтня 2003 року було вказано, що смерть Василя Михалкова
була безпосередньо спричинена закритою травмою живота і гострою крововтратою. Ці ушкодження могли виникнути внаслідок
падіння.
18. 12 грудня 2003 року додаткова експертиза підтвердила результати попередньої експертизи.
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19. 12 травня 2004 року ще однією експертизою було встановлено, що ушкодження живота виникло від удару значної сили, завданого під гострим кутом тупим предметом з обмеженою контактуючою поверхнею, ймовірно взутою ногою. Таке ушкодження не могло
виникнути в результаті простого падіння на рівну чи випуклу поверхню.
20. 23 січня 2006 року додатковою експертизою було встановлено, що тілесне ушкодження могло виникнути за обставин, викладених першою заявницею.
21. Згідно з висновком наступної експертизи, проведеної
11 лютого 2008 року, зазначене ушкодження могло виникнути
внаслідок впливу сукупності ударів за обставин, на які вказала
перша заявниця.
22. 6 квітня 2009 року було призначено додаткову експертизу
з метою детального дослідження, яким чином у Василя Михалкова
виникли ушкодження на нижніх і верхніх кінцівках. Після цієї експертизи 8 червня 2010 року було призначено ще одну експертизу,
проведення якої на сьогодні ще не закінчено.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
23. Відповідні положення Конституції та Кримінально-процесуального кодексу викладені в рішенні Суду у справі «Сергій Шевченко
проти України» ((Sergey Shevchenko v. Ukraine), заява № 32478/02, пункти 36–39, від 4 квітня 2006 року).

ПРАВо
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ
КОНВЕНЦІЇ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СМЕРТЮ ВАСИЛЯ МИХАЛКОВА
ТА НЕПРОВЕДЕННЯМ РОЗСЛІДУВАННЯ
ЇЇ ОБСТАВИН
24. Заявники стверджували, що Василь Михалков помер внаслідок поганого з ним поводження працівників міліції. Вони також скаржилися, що ефективного розслідування обставин його смерті прове-
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дено не було. У зв’язку з цим вони посилались на статтю 2, пункт 1
статті 6 і статтю 13 Конвенції.
25. Суд, що є головний у наданні юридичної кваліфікації фактам
справи (див., як один із нещодавніх прецедентів, рішення у справі
«Дрозд проти України» (Drozd v. Ukraine), заява № 12174/03, пункт 49,
від 30 липня 2009 року), вважає, що відповідним положенням, в контексті якого слід розглядати зазначені скарги, є стаття 2 Конвенції,
яка передбачає:
«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може
бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні
злочину, за який закон передбачає таке покарання.
2. Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного
застосування сили:
a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства;
b) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою;
c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або
повстання».
А. Щодо прийнятності

26. Уряд стверджував, що ця частина заяви є неприйнятною з огляду на невичерпання національних засобів юридичного захисту.
Зокрема, заявники повинні були оскаржити стверджувану бездіяльність слідчих органів до національних судів. Згідно з застосовним
законодавством суди могли визнати таку бездіяльність незаконною
і присудити заявникам відшкодування шкоди, заподіяної порушенням їхніх прав.
27. Заявники не погодились. Вони стверджували, що скаржилися
на бездіяльність слідчих органів до Генеральної прокуратури, але вона відмовила у розгляді їхніх скарг по суті. Національні суди, у свою
чергу, відмовили у задоволенні скарг заявників щодо недоліків з боку Генеральної прокуратури. Оскільки невстановлення слідчими органами обставин смерті Василя Михалкова було навмисним і мало
на меті приховати злочин, вчинений працівниками міліції, будь-яке
подальше провадження в національних судах було б марним.
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28. Суд зазначає, що згідно зі статтею 35 Конвенції скарги, які
подані до Суду, мають спочатку заявлятися у відповідному національному органі, принаймні по суті, з дотриманням формальних
вимог та строків, встановлених національним законодавством, а також мають бути використані будь-які процесуальні засоби, здатні
запобігти порушенню Конвенції (див. рішення у справі «Кардо проти
Франції» (Cardot v. France), від 19 березня 1991 року, пункт 34, Серія А,
№ 200). Як правило, заявникові слід використовувати засоби юридичного захисту, які є доступними і належними для цілей виправлення стверджуваних порушень. Існування таких засобів має бути
достатньо визначеним не лише в теорії, а й на практиці, інакше вони не будуть доступними та ефективними (див., наприклад, рішення у справі «Владімір Федоров проти Росії» (Vladimir Fedorov v. Russia),
№ 19223/04, пункт 38, від 30 липня 2009 року).
29. Уряд, який заявляє про невичерпання таких засобів, повинен
переконати Суд у тому, що на час подій у справі відповідний засіб
юридичного захисту був ефективним та існував як у теорії, так і на
практиці; тобто, що він був доступним, здатним забезпечити заявникові відшкодування у зв’язку з його скаргами і надавав достатні
шанси на успіх. У разі якщо умову тягаря доведення виконано, заявник, у свою чергу, повинен довести, що вказаний Урядом засіб юридичного захисту було фактично вичерпано, або він з якихось причин
був неадекватним і неефективним за конкретних обставин справи,
або існували особливі обставини, які виправдовували недотримання ним або нею цієї вимоги (див. там само, пункт 39).
30. Повертаючись до обставин справи, що розглядається, Суд
зауважує, що Уряд без будь-якого додаткового пояснення послався
на те, що звернення зі скаргою щодо бездіяльності слідчих органів
та з позовом про відшкодування шкоди могло б бути ефективним
засобом юридичного захисту в справі заявників щодо їх скарг на
те, що смерть їхнього родича мала місце внаслідок поганого поводження з ним під час тримання у міліції. Проте Уряд не пояснив, яким чином використання цього засобу у випадку успішного
результату сприяло б встановленню обставин смерті Василя Михалкова, встановленню та покаранню осіб, винних у поганому поводженні з ним (якщо такі були). Так само Уряд не надав будь-яких
доказів існування відповідної національної практики з вирішення
таких питань.
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31. Крім того, Суд нагадує свою позицію у низці справ, що
у ситуації, коли смерть мала місце внаслідок умисного поганого
поводження, порушення Конвенції неможливо виправити лише
шляхом надання компенсації потерпілій особі. Якби органи влади
реагували на такі інциденти, що мали місце з вини представників держави, лише виплатою компенсації, не вживаючи при цьому
достатніх заходів для кримінального переслідування і покарання
винних осіб, тоді в деяких випадках представники держави могли б
фактично безкарно порушувати права тих, хто перебуває під їхнім
контролем (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справах
«Велікова проти Болгарії» (Velikova v. Bulgaria), № 41488/98, пункт 89,
ECHR 2000-VI, і «Салман проти Туреччини» (Salman v. Turkey) [GC],
№ 21986/93, пункт 83, ECHR 2000-VII). Беручи до уваги вищезазначене, а також доводи заявників, Суд вважає, що заявники не були
зобов’язані використовувати засіб юридичного захисту, про який
зазначав Уряд.
32. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою в розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає,
що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона
оголошується прийнятною.
В. Щодо суті

1. Сторони
33. Заявники стверджували, що Василь Михалков помер внаслідок поганого поводження з ним працівників міліції. Вони також зазначили, що розслідування обставин його смерті було повільним,
упередженим і спрямованим на те, щоб не притягувати працівників
міліції до відповідальності за смерть Василя Михалкова. Саме для
того, щоб приховати недоліки слідства, заявників було позбавлено
доступу до документів і можливості дієво брати участь у кримінальному провадженні.
34. Уряд стверджував, що оскільки досудове слідство у справі
ще триває, було неможливо дійти будь-яких висновків щодо відповідальності держави за смерть Василя Михалкова. Уряд також зауважив, що органи влади робили все від них залежне для того, щоб
встановити причину та обставини його смерті.
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2. Оцінка Суду
а) Відповідальність держави за смерть Василя Михалкова
35. Суд зазначає, що стаття 2 Конвенції, яка захищає право на
життя, є одним з найважливіших основоположних положень Конвенції. Разом зі статтею 3 Конвенції вона втілює одну з основних
цінностей демократичних суспільств, які входять до складу Ради
Європи. Предмет і мета Конвенції як інструмента захисту осіб також
вимагають, щоб стаття 2 Конвенції тлумачилась і застосувалась таким чином, аби забезпечувати реальність і ефективність її гарантій
(див., наприклад, рішення у справі «МакКанн та інші проти Сполученого Королівства» (McCann and Others v. the United Kingdom), від 27 вересня 1995 року, пункти 146–147, Серія А, № 324, та згадане вище рішення у справі «Салман проти Туреччини», пункт 97).
36. У світлі важливості захисту, якого надає стаття 2 Конвенції,
Суд повинен досліджувати скарги про позбавлення життя якомога
ретельніше, особливо коли йдеться про умисне застосування летальної сили, і взяти при цьому до уваги не лише дії представників дер
жави, які фактично застосували таку силу, а й усі супутні обставини,
включаючи такі питання, як планування і контроль дій, що розглядаються (див. рішення у справі «МакКанн та інші проти Сполученого
Королівства» (McCann and Others v. the United Kingdom), від 27 вересня
1995 року, пункт 150, Серія А, № 324, № 45661/99).
37. Суд також повторює, що у випадку, коли — як це має місце у справі, що розглядається, — заявник звертається зі справою
prima facie, а Суд не може дійти висновку щодо фактичних обставин справи через ненадання Урядом документів для ознайомлення
(див. пункт 16 вище), саме Уряд повинен обґрунтовано довести, чому ці документи не можуть використовуватись для підтвердження
тверджень заявника, або надати належне і переконливе пояснення
того, як саме відбувалися відповідні події. Таким чином, тягар доведення переходить до Уряду і, якщо він не в змозі аргументувати свою
позицію, виникають питання за статтею 2 та/або статтею 3 Конвенції
(див., наприклад, рішення у справі «Пухігова проти Росії» (Pukhigova v.
Russia), № 15440/05, пункт 84, від 2 липня 2009 року).
38. Досліджуючи обставини справи, що розглядається, у світлі
згаданих вище принципів, Суд зазначає передусім, що Василь Михалков помер 29 квітня 2003 року в державній установі для витвере-
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жування. Сторони не заперечують того факту, що його смерть настала внаслідок травми живота, якої він зазнав у зазначений день.
39. Згідно з версією подій, яку висунули заявники, цю травму
заподіяли йому двоє працівників міліції, які перед тим, як відвезти
Василя Михалкова до вказаної установи, побили його ногами, тоді
як він перебував у стані гострої алкогольної інтоксикації і був безпорадний. Ця версія є послідовною і після події заявники постійно
її дотримувались, а перша заявниця стверджувала, що була свідком
побиття. Версія заявників узгоджується з висновками судових експертиз, які стисло виклав Уряд. Зокрема, 12 травня 2004 року було
встановлено, що Василь Михалков зазнав ушкодження тонкого кишечника внаслідок значної сили удару, завданого під гострим кутом
тупим предметом з обмеженою контактуючою поверхнею, можливо
взутою ногою. Таке ушкодження не могло виникнути внаслідок випадкового одиничного падіння. Крім того, експертизи від 23 січня
2006 року та 11 лютого 2008 року підтвердили, що версія заявників
щодо події була правдоподібною і що травма живота могла виникнути внаслідок сукупної дії низки ударів.
40. Уряд не надав жодного правдоподібного альтернативного
пояснення тілесних ушкоджень Василя Михалкова або доказів того, що при його затриманні міліція уникала застосування сили або
що силу було застосовано виключно тією мірою, яка була необхідна
в контексті супутніх обставин. Уряд також не надав деталізованої
інформації щодо медичної допомоги і догляду, якими Василя Михалкова забезпечували у вказаній установі, щоб не допустити летального наслідку отриманих ним травм.
41. З огляду на все вищезазначене Суд визнає версію заявників
правдоподібною і вважає, що держава є відповідальною за смерть
Василя Михалкова в порушення статті 2 Конвенції.
b) Щодо ефективності розслідування
42. Суд повторює, що обов’язок захищати право на життя за статтею 2 Конвенції, розтлумаченою у поєднанні з загальним обов’язком
держави за статтею 1 Конвенції, яка зобов’язує «гарантувати кожному, хто перебуває під [її] юрисдикцією, права і свободи, визначені
у Конвенції», також опосередковано вимагає наявності будь-якої
форми ефективного розслідування, коли особу вбито в результаті
застосування сили. Розслідування має бути, inter alia, ретельним,
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безстороннім і сумлінним (див. згадане вище рішення у справі «МакКанн та інші проти Сполученого Королівства», пункти 161–163, рішення
у справі «Кая проти Туреччини» (Kaya v. Turkey), від 19 лютого 1998 року,
пункт 105, Reports of Judgments and Decisions 1998-I, та у справі «Чакічі
проти Туреччини» (Çakici v. Turkey) [GC], заява № 23657/94, пункт 86,
ECHR 1999-IV). За загальним правилом вважається необхідним, щоб
особи, які відповідальні за розслідування і здійснюють його, були
незалежними від тих, хто причетний до відповідних подій (див., наприклад, рішення у справах «Ґулеч проти Туреччини» (Gulec v. Turkey),
пункти 81–82, Reports 1998-IV, та «Оґур проти Туреччини» (Ogur v.
Turkey) [ВП], заява № 21594/93, пункти 91–92, ECHR 1999-III). Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні були вжити всіх заходів
для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події,
inter alia, показань очевидців, доказів експертиз і, в разі потреби,
висновків розтину тіла, які надають повну і точну інформацію про
тілесні ушкодження, а також результати об’єктивного аналізу медичних висновків, включно з висновками про причину смерті (див.,
наприклад, рішення у справі «Карабуля проти Румунії» (Carabulea v.
Romania), № 45661/99, пункт 130, від 13 липня 2010 року). Будь-які
недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити
причину смерті або відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
43. Насамкінець, аби розслідування було ефективним, має бути суттєвий елемент громадського контролю для забезпечення підзвітності як на практиці, так і в теорії, для підтримки громадської
впевненості у дотриманні органами державної влади принципу верховенства права та для попередження будь-яких ознак пособництва
незаконним діям або толерантного відношення до них. Ступінь такого громадського контролю може бути різним в залежності від обставин кожної окремої справи. Однак у всіх справах близький родич
потерпілого має бути залучений до відповідного провадження тією
мірою, якою це необхідно для забезпечення його легітимних інтересів (див., наприклад, згадане вище рішення у справі «Карабуля проти
Румунії», пункт 131).
44. Суд зазначає, що Василь Михалков помер 29 квітня 2003 року.
Розпочате у зв’язку з цим розслідування триває вже понад сім років
і досі немає будь-якого висновку щодо обставин, за яких він зазнав
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смертельних ушкоджень, і не встановлено осіб, винних в їх заподіянні.
45. Наскільки це вбачається із зауважень Уряду, заходи, проведені слідчими органами, включають вісімнадцять допитів невизначених свідків, два відтворення обстановки та обставин подій
та шість судово-медичних експертиз. У зв’язку з відмовою Уряду
надати підтверджувальні документи Суд не має доказів, які дали б
йому змогу переконатися, що для вжиття цих заходів було потрібно
сім років, і немає нічого, що призводить до встановлення правдоподібної версії щодо обставин, за яких у державній установі настала
смерть. Суд особливо зважає на той факт, що протягом цього часу
слідчі органи виявилися неспроможними сформулювати позицію
щодо правдоподібної версії, запропонованої очевидцем подій (перша заявниця), який вказав на двох можливих винуватців, які також
є представниками держави.
46. Суд зазначає, що, як свідчать матеріали, протягом значних проміжків часу слідство не проводилось через очікування результатів численних і тривалих судових експертиз, висновки яких
здебільшого повторювали висновки попередніх експертиз. У тій
мірі, в якій додаткові висновки отримувались в ході подальших експертиз, Суду не було надано пояснення, чому слідчі органи не по
ставили відповідні запитання раніше.
47. Виходячи з наявних матеріалів, Суд не може дійти висновку,
чи зробили слідчі органи все від них залежне для того, щоб своєчасно та належним чином встановити обставини смерті Василя Михалкова.
48. Суд також зазначає, що заявникам неодноразово було відмовлено в доступі до матеріалів справи (див. пункти 13 і 33 вище) і позбавлено можливості дієво брати участь у провадженні
щодо встановлення обставин смерті їхнього родича. Суд вважає,
що така поведінка органів влади стосовно заявників не могла не
зашкодити ефективності розслідування і суперечила положенням
Конвенції.
49. У світлі вищезазначеного Суд доходить висновку, що розслідування обставин смерті Василя Михалкова не відповідало
мінімальним стандартам ефективності. Отже, в цій справі мало
місце порушення статті 2 Конвенції щодо ефективності розслі
дування.
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ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
50. Заявники також скаржилися, що перед смертю Василя Михалкова було піддано жорсткому поводженню, а саме, що його побили працівники міліції, а органи влади не провели ефективного розслідування за цією скаргою. Вони посилалися на статтю 3 Конвенції,
яка проголошує:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».

51. Заявники доводили, що тілесні ушкодження, виявлені на тілі
Василя Михалкова, виникли внаслідок побиття його двома працівниками міліції та волочіння його тіла, очевидцем чого була перша
заявниця. Посилаючись на свої аргументи щодо розслідування в контексті статті 2 Конвенції, заявники стверджували, що в цій справі також мало місце порушення органами влади свого обов’язку провести
ефективне розслідування за скаргою про погане поводження з Василем Михалковим.
52. Уряд посилався на свої аргументи щодо прийнятності заяви
і стверджуваних порушень статті 2 Конвенції.
53. Суд вважає, що ця скарга пов’язана зі скаргою, розглянутою
вище за статтею 2 Конвенції. Вона не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції і не є неприйнятною з інших підстав. Отже, Суд оголошує її прийнятною.
54. Суд вже встановив, що Уряд не надав правдоподібного пояснення виникненню смертельної травми живота та інших ушкоджень,
виявлених на тілі Василя Михалкова, або принаймні будь-яких документів, які спростовували б версію подій, викладену заявниками
(див. пункти 40–41 вище).
55. Згідно з цією версією такі ушкодження свідчили про нелюдське поводження, яке за рівнем жорстокості виходило за межі допустимого за статтею 3 Конвенції.
56. Отже, мало місце порушення цього положення.
57. Суд не вважає за необхідне формулювати окремий висновок
за статтею 3 Конвенції стосовно недоліків розслідування, оскільки
це питання уже було розглянуто з точки зору положень статті 2 Конвенції (див., наприклад, рішення у справі «Огнянова і Чобан проти
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Болгарії» (Ognyanova and Choban v. Bulgaria), заява № 46317/99, п. 124,
від 23 лютого 2006 року).
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
58. Посилаючись на пункт 1 статті 5 Конвенції, заявники також
скаржилися на те, що поміщення Василя Михалкова до установи для
витвережування та тримання його там не було здійснено відповідно
до вимог закону.
59. Розглянувши скарги заявників з урахуванням усіх наявних
у нього матеріалів та настільки, наскільки вони охоплювалися його
компетенцією, Суд визнає, що вони не свідчать про наявність будьяких ознак порушення прав і свобод, проголошених Конвенцією.
60. Тому відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
61. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

62. Заявники вимагали 130 000 євро відшкодування матеріальної шкоди, яка за їхнім твердженням включала орієнтовну суму
матеріальних збитків, понесених сім’єю, що проживає в сільській
місцевості, у зв’язку зі смертю працездатного члена сім’ї. Вони
стверджували, що ця сума включає 914 880 гривень — орієнтовний розмір його втраченого заробітку, обчислений з урахуванням
середньої зарплатні в Україні, помноженої на середню тривалість
життя (80 років). Вони також вимагали 280 000 євро відшкодування
моральної шкоди.
63. Уряд зазначив, що ці вимоги були надмірними та необґрунтованими.
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64. Суд зазначає, що заявники не надали переконливих доказів
на обґрунтування своєї вимоги щодо відшкодування заподіяної їм
матеріальної шкоди. Тому Суд відхиляє цю вимогу. Водночас Суд вважає, що у зв’язку зі смертю свого родича та непроведенням органами
влади розслідування їхніх скарг про погане поводження та обставин
його смерті заявники зазнали страждань і відчаю. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд призначає першій заявниці (Ользі Кузьмівні Михалковій) 50 000 євро, заявникові (Сергію Петровичу
Михалкову) 20 000 євро, другій заявниці (Наталії Станіславівні Бікбулатовій (Бесбулатовій)) 20 000 євро в зв’язку із зазначеними порушеннями Конвенції.
B. Судові витрати

65. Заявники також вимагали 11 250 гривень компенсації ви
трат, понесених ними під час провадження в національних судах,
і 25 000 гривень компенсації витрат, понесених під час провадження
у Суді. На підтвердження своїх вимог заявники подали детальний
перелік консультацій і процесуальних документів, підготовлених їхнім адвокатом, та копії договорів із зазначенням вартості кожного
підготовленого документа чи наданої послуги. Вони також вимагали
25,20 грн компенсації поштових витрат.
66. Уряд не заперечував проти присудження компенсації поштових витрат. Уряд також стверджував, що вимоги щодо компенсації
витрат на юридичні послуги є необґрунтованими і недостатньо підтвердженими доказами.
67. Суд повторює, що судові та інші витрати підлягатимуть компенсації за статтею 41, якщо доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим (див., наприклад, рішення у справах «Нільсен і Йонсен проти Норвегії» (Nilsen and
Johnsen v. Norway) [ВП], заява № 23118/93, пункт 62, ECHR 1999-VIII,
та «Бойченко проти Молдови» (Boicenco v. Moldova), заява № 41088/05,
пункт 176, від 11 липня 2006 року). Згідно з пунктом 2 правила 60
Регламенту Суду має бути поданий детальний перелік усіх компенсаційних вимог, а в разі його неподання Суд може відхилити таку
вимогу повністю або частково.
68. У справі, що розглядається, беручи до уваги зазначені вище
критерії, поданий заявниками детальний перелік, а також кількість
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та складність питань факту і права, що розглядалися, Суд визнає вимогу заявників обґрунтованою і відповідно присуджує їм солідарно
3300 євро компенсації судових та інших витрат з урахуванням будьякого податку, який може бути стягнуто з цієї суми.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скарги щодо відповідальності держави за погане поводження і смерть Василя Михалкова та неефективності розслідування відповідних тверджень, а решту скарг у заяві —
неприйнятними.
2. Постановляє, що в цій справі мало місце порушення статті 2
Конвенції у зв’язку зі смертю Василя Михалкова.
3. Постановляє, що в цій справі мало місце порушення статті 2
Конвенції у зв’язку з непроведенням державними органами ефективного розслідування обставин смерті Василя Михалкова.
4. Постановляє, що в цій справі мало місце порушення статті
3 Конвенції з огляду на нелюдське поводження з Василем Михалковим.
5. Постановляє, що немає потреби розглядати за статтею 3 Конвенції скаргу про непроведення державними органами ефективного розслідування обставин поганого поводження з Василем Михалковим.
6. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має виплатити заявникам наступні суми, які
мають бути конвертовані в національну валюту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу:
і) Ользі Кузьмівні Михалковій — 50 000 (п’ятдесят тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та по 20 000 (двадцять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди Сергію
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Петровичу Михалкову і Наталії Станіславівні Бікбулатовій (Бесбулатовій);
ii) 3300 (три тисячі триста) євро компенсації судових витрат
всім заявникам спільно з урахуванням будь-якого податку, який може бути стягнуто з присуджених заявникам
сум;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.
7. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 13 січня
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік

П. Лоренцен

секретар

голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «МЕРКУЛОВА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 21454/04)
8 червня 2011 року до тексту рішення
були внесені зміни
відповідно до правила 81 Регламенту Суду
Рішення
Страсбург
3 березня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
3 червня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.
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У справі «Меркулова проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, п. К. Юнґвірт,
п. М. Віллігер,		
пані І. Берро-Лефевр,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 8 лютого 2011 року
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа була розпочата за заявою (№ 21454/04) ), яку 4 червня
2004 року подала до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянка України пані Наталія Володимирівна Меркулова
(далі — заявниця).
2. Заявницю представляв п. С. Кириченко — юрист, який практикує у м. Херсоні. Уряд України (далі — Уряд) представляв його
Уповноважений — п. Ю. Зайцев з Міністерства юстиції.
3. Заявниця стверджувала, зокрема, що розслідування у кримінальній справі щодо обставин передчасної смерті її сина було неефективним та що тривалість відповідних проваджень, у яких вона
була цивільним позивачем, була надмірною.
4. 21 жовтня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Було також вирішено розглядати питання щодо прийнятності та суті заяви одночасно (пункт 1 статті 29 Конвенції).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявниця народилася у 1955 році та проживає у с. Дударків.


Виправлено 8 червня 2011 року: у тексті було зазначено «пан С. Кірпіченко».
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6. 30 квітня 1997 року син заявниці, Олександр Ланецький, був побитий своїм знайомим А. Я. Наступного дня його стан погіршився та його
було поміщено до лікарні на стаціонарне лікування. 14 травня 1997 року
після декількох операцій Олександр Ланецький помер у лікарні.
7. 15 травня 1997 року прокуратурою Білозерського району щодо А. Я. було порушено кримінальну справу у зв’язку із завданням
Олександру Ланецькому тяжких тілесних ушкоджень. У той самий
день заявницю було визнано потерпілою у справі.
8. 19 травня 1997 року А. Я. було обрано запобіжний захід у ви
гляді підписки про невиїзд.
9. 20 травня 1997 року було проведено судово-медичну експертизу, згідно з якою смерть Олександра Ланецького була прямим наслідком ушкоджень, завданих йому А. Я.
10. 16 жовтня 1997 року комісією експертів було проведено ще
одну судово-медичну експертизу, яка підтвердила існування безпосереднього зв’язку між ушкодженнями та наступною смертю Олександра Ланецького.
11. 27 жовтня 1997 року заявницю було визнано цивільним позивачем.
12. У період з травня по листопад 1997 року слідчі органи провели численні допити свідків, два відтворення обстановки і обставин
події та інші заходи. 17 листопада 1997 року справу було направлено
для розгляду до суду.
13. 20 березня 1998 року Новокаховський міський суд направив
справу на додаткове розслідування на підставі численних процесуальних недоліків у розслідуванні.
14. У невизначену дату А. Я. зник та 16 квітня 1998 року його було
оголошено у розшук.
15. Декілька разів заявниця скаржилася до різних органів на
бездіяльність міліції при встановленні місця перебування А. Я., зокрема щодо недостатньо швидкої реакції, коли заявниця повідомила
міліцію про те, що він, ймовірно, навідувався додому.
16. Після зникнення А. Я. слідство було зупинене. Проте воно
неодноразово відновлювалося для проведення певних слідчих заходів — таких, як допити додаткових свідків.
17. 27 серпня 2000 року та 20 листопада 2001 року Генеральна
прокуратура визнавала, що міліція не вжила усіх необхідних кроків
для того, щоб знайти А. Я.
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18. 16 жовтня 2002 року недоліки роботи міліції були також визнані Управлінням МВС в Херсонській області, яке вирішило передати
ведення розслідування управлінню карного розшуку УМВС України
в Херсонській області та запропонувало йому вжити додаткових заходів для встановлення місця перебування А. Я.
19. У травні 2003 року заявниця звернулася до суду з цивільним
позовом проти УМВС України в Херсонській області та Державного
казначейства, вимагаючи відшкодування шкоди, завданої внаслідок
бездіяльності міліції під час розслідування кримінальної справи щодо А. Я. Її позови були відхилені судами трьох інстанцій, а остаточне
рішення було ухвалене 5 жовтня 2005 року Верховним Судом України.
20. Тим часом 19 червня 2003 року А. Я. був затриманий в Магаданській області Російської Федерації та взятий під варту в очікуванні екстрадиції в Україну.
21. 6 жовтня 2003 року Магаданський обласний суд звільнив А. Я.
з-під варти на підставі спливу терміну, встановленого положеннями
відповідного двостороннього договору про екстрадицію, що стосуються підготовки відповідних документів.
22. 17 листопада 2003 року Генеральна прокуратура Російської
Федерації погодилася на екстрадицію А. Я.
23. 8 червня 2004 року А. Я. було заарештовано у м. Самарі
(Російська Федерація).
24. У серпні 2004 року А. Я. був екстрадований в Україну.
25. 10 листопада 2004 року справу було направлено для розгляду
до Комсомольського районного суду Херсонської області.
26. У 2005 році суд неодноразово викликав свідків Г., С. та Р.
та наказував місцевим органам міліції здійснити їх примусовий
привід. 4 травня 2005 року суд направив Міністерству внутрішніх
справ листа, в якому йшлося про неодноразове невиконання наказів
суду та містилося прохання щодо втручання міністерства з метою
забезпечення вжиття усіх необхідних заходів для встановлення місць перебування свідків та виклику їх у судові засідання.
27. У серпні 2005 року суд призначив ще одну судово-медичну
експертизу з метою встановлення причин смерті Олександра Ланецького, дійшовши висновку, що попередні експертизи не виявили
деяких важливих деталей.
28. 30 листопада 2005 року нова комісія експертів дійшла висновку, що між ушкодженнями, яких зазнав син заявниці, та його смертю
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не існувало прямого причинного зв’язку. Більш того, ушкодження,
яких завдав А. Я., були середньої тяжкості та не ставили під загрозу
життя у час, коли їх було завдано. Смерть Олександра Ланецького,
що настала пізніше, була спричинена післяопераційною спайковою
кишковою непрохідністю та запальними процесами.
29. У невизначену дату у квітні 2006 року Комсомольський районний суд виніс окрему ухвалу, адресовану Комсомольській районній
прокуратурі, в якій ішлося про те, що представник останньої з’явився
на слухання 28 квітня 2006 року непідготовленим, що спричинило відкладення засідання на іншу дату. Суд вимагав від прокурора вжити
заходів для запобігання подібних випадків у майбутньому.
30. 3 травня 2006 року Комсомольський районний суд визнав
А. Я. винним у завданні синові заявниці тяжких тілесних ушкоджень,
які спричинили його смерть. Він зазначив, що висновки останньої
судово-медичної експертизи щодо відсутності прямого зв’язку між
ушкодженнями та смертю суперечили іншим свідченням у справі
та, таким чином, у цій частині братися до уваги не будуть. Суд призначив А. Я. покарання у вигляді семи років позбавлення волі та частково задовольнив цивільний позов заявниці до нього.
31. 1 вересня 2006 року апеляційний суд Херсонської області вніс
зміни до зазначеного вироку. Він встановив, що перевага повинна бути
віддана висновкам останньої судово-медичної експертизи та що не існувало прямого причинного зв’язку між діями А. Я. та смертю Олександра Ланецького у лікарні після декількох операцій через два тижні після події. Суд перекваліфікував дії А. Я. на завдання середньої тяжкості
тілесних ушкоджень та призначив йому покарання у вигляді майже
двох з половиною років позбавлення волі. Він також направив цивільний позов заявниці на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.
32. 27 листопада 2007 року Верховний Суд України скасував ухвалу від 1 вересня 2006 року, дійшовши висновку, що апеляційний
суд дав іншу оцінку фактам без проведення судового слідства, та направив справу на новий апеляційний розгляд до того ж суду.
33. 4 квітня 2008 року апеляційний суд Херсонської області призначив А. Я. покарання у вигляді майже двох з половиною років по
збавлення волі та направив цивільний позов заявниці на новий розгляд до суду першої інстанції.


Виправлено 8 червня 2011 року: у тексті зазначалось «двох з половиною років
позбавлення волі».
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34. 26 травня 2009 року Верховний Суд скасував зазначене рішення та направив справу на новий апеляційний розгляд того ж суду. Він, зокрема, зазначив, що апеляційний суд не виконав належним
чином його вказівок та не навів достатніх підстав, якими мотивувалося віддання ним переваги висновку судово-медичної експертизи
2005 року перед іншими доказами у справі.
35. 4 серпня 2009 року апеляційний суд Херсонської області скасував вирок від 3 травня 2006 року та направив справу на новий судовий
розгляд до суду першої інстанції. Він, зокрема, дійшов висновку, що суд
першої інстанції не навів достатніх підстав, якими мотивувалося віддання ним переваги висновку судово-медичної експертизи 1997 року
перед висновком судово-медичної експертизи, проведеної у 2005 році.
36. 29 березня 2010 року Комсомольський районний суд визнав
А. Я. винним у завданні синові заявниці тяжких тілесних ушкоджень
та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.
Він також присудив заявниці 3534,50 грн відшкодування майнової
шкоди та 50 000 грн відшкодування моральної шкоди.
37. 13 липня 2010 року апеляційний суд Херсонської області залишив зазначений вирок без змін.
38. Сторони не повідомили Суд, набрав вирок апеляційного суду
законної сили чи було на нього подано касаційну скаргу.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
39. Відповідні положення Конституції України та Кримінально-процесуального кодексу наведено в рішенні у справі «Сергій Шевченко проти України» (Sergey Shevchenko v. Ukraine) (заява № 32478/02,
пп. 36–39, від 4 квітня 2006 року).

ПРАВО
I. СКАРГА ЩОДО СТВЕРДЖУВАНОЇ НЕЕФЕКТИВНОСТІ
ТА ТРИВАЛОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ СМЕРТІ
ОЛЕКСАНДРА ЛАНЕЦЬКОГО
40. Заявниця скаржилася, що розслідування обставин смерті
Олександра Ланецького, яке проводилось державними органами,
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не було ретельним, наслідком чого була його неефективність, а тривалість кримінального провадження щодо А. Я. була надмірною. Вона посилалась на пункт 1 статті 6 та на статтю 13 Конвенції, у відповідних частинах якого передбачається таке:

Пункт 1 статті 6
«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого
висунутого проти нього кримінального обвинувачення...».

Стаття 13
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».

41. Суд, який є головним у наданні юридичної кваліфікації
фактам у справі (див. в якості нещодавнього прикладу рішення від
13 березня 2007 року у справі «Кастравет проти Молдови» (Castravet v.
Moldova), заява № 23393/05, п. 23), вважає, що розгляд скарги на неефективність розслідування обставин смерті Олександра Ланецького
має здійснюватись у рамках процесуального аспекту статті 2 Конвенції, відповідна частина якої передбачає таке:

Стаття 2
«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не
може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його
винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке
покарання».
А. Щодо прийнятності

42. Уряд стверджував, що скарга на неефективність розслідування є неприйнятною ratione personae, оскільки особа, винна у завданні ушкоджень, що спричинили смерть Олександра Ланецького,
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була встановлена та засуджена. Отже заявниця не може більше бути
потерпілою від стверджуваних порушень. Уряд також зазначив, що
кримінальний аспект пункту 1 статті 6 Конвенції не застосовний до
провадження, про яке йдеться, оскільки в межах провадження не вирішувалося питання визначення кримінальних обвинувачень щодо
заявниці.
43. Заявниця наполягала на тому, що, незважаючи на швидке визнання А. Я. як особи, винної у завданні тілесних ушкоджень її синові,
протягом більше як 10 років національні органи не змогли забезпечити його засудження та покарання. Тільки завдяки її активній участі
в провадженні та численним скаргам на його неефективність було
зрештою вжито деяких заходів.
44. Стосовно заперечення Урядом наявності у неї статусу потерпілої Суд повторює, що прийняття рішення або вжиття заходів на користь заявника в принципі не є достатнім для того, щоб позбавити
його статусу потерпілого, якщо державні органи не визнали — або явно або по суті — порушення Конвенції та зрештою не надали компенсації за нього (див., серед інших прикладів, рішення у справі «Гефген
проти Німеччини» (Gafgen v. Germany) [ВП], заява № 22978/05, п. 115,
ECHR 2010-...). Суд зазначає, що у цій справі встановлення обставин
смерті Олександра Ланецького тривало приблизно тринадцять років
та неясно, завершилося кримінальне провадження щодо А. Я. чи ні.
На національному рівні не було зроблено жодної офіційної заяви
стосовно достатності заходів, вжитих протягом розслідування смерті Олександра Ланецького, для виконання зобов’язань держави за
статтею 2 Конвенції. Отже, заявниця не може бути визнана такою, що
втратила свій статус потерпілої стосовно цієї скарги незалежно від
факту засудження А. Я. (див., mutatis mutandis, рішення від 8 грудня
2009 року у справі «Шандру та інші проти Румунії» (Sandru and Others v.
Romania), заява № 22465/03, пп. 62–64). Отже, заперечення Уряду повинно бути відхилене.
45. Щодо застосовності пункту 1 статті 6 Конвенції Суд погоджується з Урядом, що це положення не є застосовним у цій справі в його кримінальному аспекті. З іншого боку, Суд повторює, що заявниця
діяла в якості цивільного позивача у кримінальному провадженні
щодо А. Я. Отже, зазначене провадження стосувалося визначення її
цивільних прав. Суд вже неодноразово доходив висновку, що стаття 6
Конвенції має бути застосовною до цивільних позовів у криміналь-
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них провадженнях, та розглядав відповідні скарги по суті (див., наприклад, рішення у справі «Перес проти Франції» (Perez v. France) [ВП],
заява № 47287/99, пп. 73–75, ECHR 2004-I; та, mutatis mutandis, рішення від 8 листопада 2005 року у справі «Баглай проти України» (Baglay
v. Ukraine), заява № 22431/02, пп. 9 та 25, та зазначене вище рішення
у справі «Сергій Шевченко проти України», п. 79). Суд не знаходить
будь-яких підстав відходити від своєї практики у цій справі.
46. Суд вважає, що скарги заявниці про стверджувану неефективність розслідування обставин смерті Олександра Ланецького та тривалість кримінального провадження щодо А. Я. не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Більш
того, Суд зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших
підстав. Отже, вони мають бути визнані прийнятними.
В. Щодо суті

47. Заявниця стверджувала, що розслідування обставин смерті
її сина було неефективним, характеризувалося надмірними затримками та відсутністю сумлінності з боку державних органів при збиранні доказів та забезпеченні засудження А. Я. Вона, зокрема, аргументувала це тим, що протягом досудового розслідування державні
органи не зібрали усіх необхідних доказів та що вони несуть відповідальність за втечу А. Я., оскільки не затримали його та не взяли від
варту; що протягом того часу, коли він переховувався, вони не вжили
усіх необхідних заходів для встановлення його місця перебування,
а також не відреагували на її повідомлення про те, що він навідувався додому, та що судове провадження відзначалося численними
непотрібними затримками та періодами бездіяльності.
48. Уряд заперечив цю точку зору. Він зазначив, що правопорушник був швидко встановлений та що для збирання доказів були вжиті
численні слідчі заходи, включаючи огляд місця події, два відтворення обстановки і обставин події, декілька судово-медичних експертиз
та більше сорока допитів свідків. Уряд також зауважив, що основні
докази були зібрані протягом перших кількох місяців після події
та що основна затримка виникла внаслідок переховування А. Я. на території Росії протягом приблизно шести років, за що національні органи не можуть нести відповідальності. Насамкінець, Уряд зазначив,
що, незважаючи на затримку, А. Я. врешті-решт був притягнутий до
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відповідальності і йому було призначено певний строк позбавлення
волі та зобов’язано сплатити заявниці відшкодування. У світлі усього
наведеного вище та, зокрема, засудження А. Я., розслідування не може вважатися неефективним для цілей статті 2 Конвенції.
49. Суд повторює, що стаття 2 Конвенції опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування, коли
особу вбито в результаті застосування сили (див., mutatis mutandis,
рішення від 19 лютого 1998 року у справі «Кайя проти Туреччини»
(Kaya v. Turkey), п. 86, Reports of Judgments and Decisions 1998-I). Задля
досягнення такої мети форми розслідування можуть бути різними
в залежності від обставин, оскільки обов’язок його проведення не
є обов’язком досягти результату, це обов’язок вжити заходів. Органи державної влади повинні були вжити всіх необхідних заходів для
отримання доказів, які стосуються справи (див. рішення у справі
«Гонгадзе проти України» (Gongadze v. Ukraine), заява № 34056/02,
п. 176, ECHR 2005-XI).
50. Вимоги статті 2 Конвенції не будуть виконані, якщо захист,
який надається національним законодавством, існує лише у теорії. Він також повинен ефективно працювати на практиці, що вимагає оперативного розгляду справи без непотрібних затримок
(див. рішення у справі «Шиліг проти Словенії» (Silih v. Slovenia) [ВП],
заява № 71463/01, п. 195, ECHR 2009-...). Очевидно, що можуть існувати складнощі та перепони, які перешкоджають його прогресу. Однак
негайна реакція органів державної влади при розслідуванні використання сили, що спричинила смерть, або зникнення, є важливою
для забезпечення громадської впевненості в дотриманні ними принципу верховенства права у попередженні будь-яких ознак змови
або поблажливості до незаконних дій (див., в якості нещодавнього
прикладу, рішення від 10 грудня 2009 року у справі «Дудник проти
України» (Dudnyk v. Ukraine), заява № 17985/04, п. 33).
51. Згідно з наведеним вище у той час, як встановлення та покарання осіб, винних у смерті, а також доступність для заявника
засобів відшкодування є важливими критеріями при оцінці того,
виконала чи ні держава свої зобов’язання згідно зі статтею 2 (див.,
серед інших прикладів, ухвалу щодо прийнятності від 27 листопада 2007 року у справі «Райковська проти Польщі» (Rajkowska v. Poland),
заява № 37393/02, та рішення від 2 вересня 2010 року у справі «Федіна проти України» (Fedina v. Ukraine), заява № 17185/02, пп. 66–67),
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у великій кількості нещодавніх справ, що розглядалися Судом, встановлення порушення здебільшого ґрунтувалося на існуванні невиправданих затримок та несумлінного ведення національними органами провадження незалежно від остаточного результату (див., наприклад, пункт 211 зазначеного вище рішення від 9 квітня 2009 року
у справі «Шиліг проти Словенії»; пункти 73 та 77–80 зазначеного вище
рішення у справі «Шандру та інші проти Румунії»; пункт 70 рішення
від 28 липня 2009 року у справі «Дворачек та Дворачкова проти Словаччини» (Dvoracek and Dvorackova v. Slovakia), заява № 30754/04; пунк
ти 79–84 рішення від 20 жовтня 2009 року у справі «Агаке та інші проти Румунії», заява № 2712/02, та пункти 57–58 рішення від 24 березня
2009 року у справі «Моїсеєв проти Польщі» (Mojsiejew v. Poland), заява
№ 11818/02).
52. Звертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що національні органи вжили великої кількості заходів згідно зі статтею 2
Конвенції. Зокрема впродовж двох тижнів після побиття Олександра Ланецького та на наступний день після його смерті було порушено кримінальну справу для розслідування відповідних обставин. Особа, відповідальна за побиття, була швидко встановлена
та протягом перших декількох місяців після події було здійснено
велику кількість кроків для збирання доказів (включаючи допити
свідків та судово-медичні експертизи). Більш того, Суд зазначає,
що правопорушник зрештою був притягнутий до відповідальності
та йому було призначено покарання у вигляді певного строку по
збавлення волі. Заявниці також було присуджено відшкодування шкоди.
53. Проте Суд зауважує, що Олександр Ланецький отримав тілесні ушкодження у квітні 1997 року та помер у травні 1997 року, а останнє рішення щодо покарання А. Я. було ухвалено у липні 2010 року.
З матеріалів справи неясно, став остаточним цей вирок чи на нього
було подано касаційну скаргу. У будь-якому випадку національним
органам знадобилось щонайменше тринадцять років, щоб притягти
до відповідальності та покарати правопорушника. З цього проміжку часу період, що починається з 11 вересня 1997 року, охоплюється
юрисдикцією Суду ratione temporis.
54. Розглядаючи питання щодо того, якою мірою цей період може бути обґрунтований об’єктивними обставинами, Суд доходить
висновку, що він може бути проаналізований на основі трьох основ-
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них підперіодів: активні етапи досудового розслідування, протягом
яких місце перебування А. Я. було відоме; період, протягом якого
А. Я. переховувався; судове провадження.
55. По-перше, що стосується періоду активного розслідування, він тривав взагалі менше, ніж один рік (з травня до листопада
1997 року та з серпня до листопада 2004 року). Незважаючи на те,
що цей період не мав серйозних затримок, Суд не може дійти такого ж висновку щодо сумлінності національних органів у збиранні доказів. Суд перш за все зауважує, що після того, як справу було
вперше направлено до суду, Новокаховський міський суд у березні
1998 року дійшов висновку, що процесуальні недоліки були настільки численними, що це стало юридичним обґрунтуванням для направлення справи на додаткове розслідування (див. зазначений вище пункт 13).
56. Суд також зазначає, що з огляду на наступне зосередження
судового провадження на причинах смерті Олександра Ланецького
та на розходження позицій різних колегій суддів щодо цього, органи
слідства, як видається, не зібрали вичерпних доказів з цього питання (зокрема, вони не дослідили та не відкинули версію медичної недбалості). На основі доступних доказів Суд не може виключити можливості того, що відсутність сумлінності при початковому збиранні
доказів призвела до наступних затримок, що мали місце на етапі
судового провадження.
57. По-друге, основна затримка у провадженні виникла внаслідок зникнення А. Я. на строк, що перевищував шість років (з квітня 1998 року до серпня 2004 року). Хоча заявниця обвинувачувала
Уряд у незапобіганні його переховуванню, її аргументи зводилися
до твердження, що А. Я. повинен був бути взятий під варту. Вона не
навела будь-яких доводів на користь того, що Уряд не вжив розумних заходів перед лицем передбачуваного ризику того, що А. Я. вирішить переховуватися. Отже, Суд не переконаний у тому, що Уряд
несе відповідальність за втечу А. Я. та, таким чином, за шестирічну
затримку судового розгляду та засудження.
58. З іншого боку, Суд не може прийняти точку зору Уряду
щодо того, що період, про який йдеться, враховуватися не повинен. Суд зазначає, що, з одного боку, велика кількість слідчих дій
(таких, як допити свідків або проведення судово-медичних експертиз) очевидно не вимагали присутності А. Я., та що деякі такі
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заходи дійсно мали місце впродовж означеного періоду (див. вище
пункт 16). У той же час Суд зазначає, що Уряд не надав жодного
доказу того, що прокуратура склала належний план дій для вчасного встановлення місця перебування А. Я. Навпаки, національні
органи самі декілька разів визнавали відсутність відповідних заходів (див. вище пункти 17–18). Отже, Суд вважає, що саме по собі
зникнення А. Я. не може виправдати шестирічну затримку розгляду його справи.
59. По-третє, стосовно судового провадження Суд зазначає,
що воно тривало з листопада 2004 року щонайменше до липня
2010 року, — тобто п’ять років і вісім місяців. Цей період відзначався
неодноразовими направленнями справи на новий розгляд між судами трьох інстанцій. Проте протягом останнього кола провадження
рішення були ухвалені лише судами двох інстанцій. Хоча справа, що
розглядалася судами, мала певну складність — зокрема, внаслідок
суперечливих доказів стосовно прямої причини смерті Олександра
Ланецького,— Суд доходить висновку, що під час судового розгляду мали місце декілька затримок, які не можуть бути пояснені цією
складністю.
60. Зокрема, Суд зауважує, що затримка початкового розгляду
справи судом першої інстанції виникла внаслідок декількох випадків нездатності правоохоронних органів забезпечити явку важливих
свідків (див. вище пункт 26) та підготуватися до судових засідань
(див. вище пункт 29); що касаційне провадження відзначалося приблизно двома роками бездіяльності з боку Верховного Суду (див.
вище пункти 32–34); та що справа декілька разів направлялася на
новий розгляд внаслідок ненадання судами нижчої інстанції достатнього обґрунтування своїм висновкам (див. вище пункти 32, 34
та 35). У світлі вищенаведеного Суд не може дійти висновку, що судовий розгляд справи А. Я. здійснювався з оперативністю та сумлінністю, що вимагаються для дотримання позитивного зобов’язання
держави згідно зі статтею 2 Конвенції.
61. Зважаючи на все вищенаведене, зокрема на відсутність
всебічного підходу до збирання доказів протягом досудового розслідування, недостатність дій національних органів при встановленні
місця перебування А. Я. протягом шести років, поки він переховувався, та різні затримки і направлення справи до судів нижчої інстанції,
які мали місце протягом провадження щодо нього, Суд вважає, що
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затримка забезпечення його засудження, що тривала близько тринадцяти років, є несумісною із зобов’язанням держави за статтею 2
Конвенції щодо здійснення ефективного розслідування підозрілих
смертей.
62. Отже, у цій справі було порушення процесуального аспекту
статті 2 Конвенції.
63. Беручи до уваги конкретні обставини цієї справи та аргументацію, якою Суд керувався при встановленні порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції, Суд вважає, що немає необхідності розглядати справу за пунктом 1 статті 6 Конвенції (див. пункт
216 вищезазначеного рішення у справі «Шиліг проти Словенії») та за
статтею 13 Конвенції.
II. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
64. Заявниця також скаржилася за статтею 3 Конвенції, що
страждання, яких вона зазнала внаслідок бездіяльності національних органів та затримок, становили нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження. Вона також посилалась на статті 10 та 14
Конвенції у світлі фактів цієї справи.
65. Розглянувши аргументи заявниці у світлі матеріалу, що знаходиться в його розпорядженні, Суд доходить висновку, що у тій
мірі, в якій оскаржувані питання належать до його компетенції, вони не виявляють жодних ознак порушення прав та свобод, викладених у Конвенції.
66. Отже, ця частина заяви повинна бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3
та пункту 4 статті 35 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
67. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
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A. Шкода

68. Заявниця вимагала 3 000 000 гривень відшкодування моральної шкоди.
69. Уряд стверджував, що ця вимога є надмірною та необґрунтованою.
70. Суд вважає, що заявниця зазнала болю та страждань внаслідок подій, що призвели до встановлення порушення у цій справі.
Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує заявниці 12 000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

71. Заявниця не подала будь-яких вимог у цьому відношенні.
Отже, Суд нічого не присуджує.
C. Пеня

72. 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 скаргу щодо неефективного розслідування смерті
Олександра Ланецького прийнятною, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції.
3. Постановляє, що немає необхідності розглядати скарги за
пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції.
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного згідно з пунктом 2 статті 44 Конвенції, дер
жава-відповідач має сплатити заявниці 12 000 (дванадцять
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди, разом з будьяким податком, який може бути нараховано, що мають бути
конвертовані в національну валюту України за курсом на
день здійснення платежу;
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b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий
відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 3 березня
2011 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік

Д. Шпільманн

секретар

голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «КАЧУРКА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 4737/06)
Рішення
Страсбург
15 вересня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
15 грудня 2010 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Качурка проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова,
пані Е. Фура-Сандстрем,
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п. Б. М. Зупанчіч,
пані І. Берро-Лефевр,
пані Е. Пауер-Форд,
пані А. Нуссбергер,
п. М. Буроменський, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за закритими дверима 23 серпня 2011 року
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня.

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 4737/06), поданою до Суду проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянами
України паном Олександром Миколайовичем Качуркою та пані Ларисою Андріївною Качуркою (далі — заявники) 16 січня 2006 року.
2. Заявників, яким було надано юридичну допомогу, представляла пані Н. Щербак, юрист, яка практикує в місті Запоріжжі. Уряд
України (далі — Уряд) був представлений його Уповноваженим —
п. Ю. Зайцевим.
3. Заявники стверджували, що органи державної влади не провели ефективного розслідування смерті їхнього сина С. К.
4. 9 грудня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив направити заяву Уряду. Було також вирішено розглянути питання щодо прийнятності та суті заяви одночасно (пункт 1 статті 29 Конвенції).
5. Пані Г. Юдківська, суддя, обрана від України, не змогла взяти участь у розгляді справи (правило 28 Регламенту Суду). Голова
палати вирішив призначити як суддю ad hoc п. М. Буроменського
(підпункт «b» пункту 1 правила 29).

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявники, чоловік та дружина, народилися відповідно в 1937
та 1939 роках та мешкають у місті Запоріжжі.
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7. 29 березня 2000 року, близько 1:40 год. ночі, Н. К., дружина
С. К. (сина заявників), та М. С., друг сім’ї, повідомили міліцію про
те, що С. К. вчинив самогубство, повісившись у ванній кімнаті своєї
квартири.
8. Прибувши до квартири С. К., працівники міліції оглянули
місце події та склали протокол, зазначивши, що станом на час їхнього приїзду тіло С. К., повністю вдягнене у верхній одяг без недавніх на ньому пошкоджень, лежало на підлозі ванної кімнати.
На тілі не було помітних ушкоджень за винятком странгуляційних
смуг на шиї та садна на руці. Кількість странгуляційних смуг була
нерівною (три з правого боку та дві — з лівого), вони були особливо
помітні на передній частині шиї. Затяжну петлю, зроблену з синтетичної мотузки сірого кольору, було знайдено поруч із тілом та інший фрагмент цієї самої мотузки було прив’язано до середини горизонтально розташованої водопровідної труби у трьох метрах над
підлогою. У квартирі був порядок, ні на тілі, ні будь-де в квартирі не
було знайдено жодних слідів боротьби. Мотузку міліція вилучила
після проведення огляду.
9. Того самого дня працівники міліції також відібрали письмові
пояснення у М. С. (знайомого сім’ї) та у С. М. (сусіда, чий телефон було використано для виклику міліції). М. С. повідомив міліції, що він
знав С. К. і його сім’ю та мешкав по сусідству. Близько 1:30 год. ночі
Н. К. (дружина С. К.) подзвонила йому у двері та попросила допомогти увійти в зачинену ванну кімнату. Вона пояснила, що її чоловік
приблизно о 1:00 год. ночі прийшов додому напідпитку, зачинився у ванній кімнаті та голосно плакав. Вона намагалася відчинити
двері за допомогою кухонної сокирки, але марно. М. С. пішов за Н. К.
до її квартири, зламав двері у ванну кімнату за допомогою стамески
та побачив С. К., який висів повішений за шию на трубі. М. С. та Н. К.
перерізали мотузку та поклали тіло С. К. на підлогу. Вони викликали міліцію та швидку допомогу і спробували реанімувати С. К.
Проте С. К. вже помер. С. М. (сусід) пояснив міліції, що приблизно
о 1:30 год. ночі Н. К. попросила його викликати швидку допомогу,
оскільки її чоловік повісився. Він увійшов у квартиру на запрошення
Н. К. та побачив тіло, яке вже лежало на підлозі.
10. У цей же день також було здійснено розтин тіла С. К. Згідно
з результатами розтину він помер від механічної асфіксії, спричиненої повішанням.
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11. 6 квітня 2000 року були отримані додаткові результати судово-медичної експертизи тіла С. К., згідно з якими С. К. на момент
своєї смерті був у стані алкогольного сп’яніння середнього ступеня
(2,0%). У висновку експертизи зазначалося, що на його тілі не було
виявлено інших ушкоджень або аномалій.
12. 8 квітня 2000 року Н. К. (дружина С. К.) пояснила, що незадовго до своєї смерті її чоловік зізнався їй, що у нього була коханка, яка
завагітніла, а також що він був занепокоєний боргом свого батька перед компанією С. У день події він прийшов додому близько 22-ї год.
вечора зі своїм приятелем Д. Ш. Вони обидва були напідпитку. Трохи
пізніше Н. К., С. К. та Ю. К. (їхня восьмирічна донька) провели Д. Ш.
на вулицю та повернулися додому. Донька пішла спати, тоді як С. К.
та Н. К. пили на кухні каву приблизно до 1-ї год. ночі. В якийсь момент їх перервав візит Г. П., іншого знайомого, який шукав Д. Ш., та,
дізнавшись, що той вже пішов, Г. П. негайно залишив квартиру. Згодом С. К. пішов у ванну кімнату. Занепокоєна його тривалою відсутністю, Н. К. покликала його, але відповіді не отримала. Вона спробувала зламати двері ванної кімнати кухонною сокиркою, але її спроба
виявилася невдалою. Думаючи, що С. К., мабуть, заснув, вона вийшла
з квартири, щоб попросити про допомогу М. С., який жив неподалік
та до якого з великою повагою ставився її чоловік.
13. Того ж самого дня слідчим управлінням прокуратури
Ленінського району міста Запоріжжя (далі — районна прокуратура) було винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо обставин смерті С. К. на підставі висновку, що належним чином встановлено факт його самогубства.
14. 10 квітня 2000 року заявники звернулися до прокурора
Ленінського району зі скаргою, вимагаючи проведення додаткової
перевірки. Зокрема, вони зазначили, що підозрюють Г. П., який, як
вони стверджували, був коханцем дружини їхнього сина та який
відвідав сім’ю незадовго до смерті С. К., у тому, що той задушив
С. К., можливо, у зв’язку з майновим спором між подружжям, які
планували розірвання шлюбу. Вони звернули увагу прокурора на
певні факти, які їм здавалися дивними, зокрема, на те, що на С. К.
була куртка, тоді як він провів вдома вже декілька годин, на суперечливе пояснення наявності садна (можливо від мотузки) на руці
С. К., на непроведення слідчими органами дослідження мотузки
та те, що сокирку і стамеску не було влучено. В подальшому заяв-
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ники неодноразово під час перевірки продовжували стверджувати,
що С. К. міг бути навмисно задушений мотузкою, а потім поміщений у ванну кімнату, де було імітовано його повішення. Також він
міг бути отруєний наркотичними або психотропними речовинами
та доведений до самогубства. Вони стверджували, що особами, які
могли бути причетними до вбивства, є його дружина, її батьки, її
коханець (Г. П.), а згодом — О. М., сусідка, яка перебувала в недружніх стосунках з С. К.
15. 16 червня 2000 року прокуратура Запорізької області (далі —
обласна прокуратура) скасувала постанову від 8 квітня 2000 року
та призначила додаткову перевірку. Районній прокуратурі дорікнули, зокрема, за ненадання заявникам копії постанови від 8 квітня
2000 року та ненадання їм можливості ознайомитися з матеріалами
перевірки. Також слідчим органам було дано вказівку відібрати показання у заявників, щоб оцінити вірогідність того, що твердження
заявників про вбивство вірні, у двох знайомих, які відвідали сім’ю
перед смертю С. К. (Д. Ш. та Г. П.), у родичів Г. П., а також у двох
сусідів, які були понятими при здійсненні огляду місця події.
16. 5 липня 2000 року було винесено нову постанову про відмову
в порушенні кримінальної справи, зі змісту якої не зрозуміло, чи було виконано вказівки обласної прокуратури.
17. 10 серпня 2000 року обласна прокуратура, встановивши, що
перевірка була поверховою, скасувала вказану постанову. 14 серпня 2000 року було надіслано листа прокурору Ленінського району,
в якому зверталася увага на те, що матеріали справи не було упорядковано в належному порядку, передбаченому відповідними правилами, які, серед іншого, передбачають прошиття та нумерацію.
На додаток до цього в листі надавалися докладні вказівки щодо
вжиття подальших заходів. Зокрема, було вказано дослідити мотузку та встановити, звідки її взяв С. К.; опитати колег С. К. про його
настрої та справи; перевірити твердження його дружини щодо його
відношення до стверджуваних боргів його батька та стверджуваної
вагітності його коханки; чому на С. К. була куртка та перевірити, чи
мали дружина С. К. та Г. П. любовні стосунки та чи могло це відіграти роль у смерті С. К.
18. 29 серпня 2000 року районна прокуратура винесла нову по
станову про відмову в порушенні кримінальної справи. Районна
прокуратура зазначила, зокрема, що дружина С. К. під час додат-
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кового опитування пояснила, що жодних близьких стосунків з Г. П.
у неї ніколи не було та стосовно цього в сім’ї ніколи не було конфліктів, а те, що на С. К. була куртка, вона пояснила тим, що він мав
звичку вечеряти у верхньому одязі. Прокуратура також послалася на
пояснення малолітньої доньки С. К. (Ю. К.), яка підтвердила, що Г. П.,
який дійсно зайшов до них тим вечором, пішов з квартири задовго
до смерті її батька. На додаток районна прокуратура встановила, що
у першого заявника не було фінансових проблем, які будь-яким чином стосувалися його сина.
19. 25 вересня 2000 року обласна прокуратура скасувала вище
вказану постанову, дійшовши висновку, що її вказівки не було належним чином виконано.
20. 11 жовтня 2000 року слідчий О. П. доповів прокурору міста
Запоріжжя, що дослідити мотузку виявилося неможливим, оскільки, всупереч його очікуванням, за невстановлених причин у сейфі її
не було та знайти її не вдалося.
21. 17 жовтня 2000 року було знову винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи.
22. 10 листопада 2000 року заявники поскаржилися до суду. Вони зазначили, що в ході перевірки не було досліджено, чи були на
трубі будь-які сліди від тертя, які б свідчили про те, що на ній висіло важке тіло, яке смикалося, та чи можна було зачинити на замок
двері ванної кімнати ззовні після того, як туди було поміщено тіло.
Також не було усунуто суперечності між різною інформацією щодо
садна на руці С. К. Додатково заявники стверджували, що їхня онука спочатку розповідала їм, що Г. П. (за їх словами, коханець Н. К.)
та О. М. (сусідка, з якою, як стверджувалося, С. К. перебував у поганих відносинах) були в їхній квартирі незадовго до смерті С. К.
та що вона чула сварку, після якої було чутно плач та звуки води,
що лилася з крана.
23. 22 листопада 2001 року заявники доповнили свою скаргу, зазначивши, що вони не могли раніше надати всі свої доводи, оскільки
їх було позбавлено доступу до матеріалів справи. Вони також вказали на різноманітні суперечності між поясненнями Н. К., М. С., Г. П.
та О. М. та повідомили про те, що вони раніше бачили мотузку, подібну до тієї, на якій був повішений С. К., поблизу автомобіля Г. П. Вони
також зазначили, що в матеріалах справи не було пояснень дружини
їхнього сина та їхньої онуки, які вони надали невдовзі після події
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та що слідчі органи безпідставно заявили про те, що в крові С. К.
не було виявлено слідів наркотичних або психотропних речовин,
оскільки насправді дослідження крові щодо цього не проводилось.
Вони також стверджували, що інформація про садно на руці С. К.
разом з виявленими трьома странгуляційними смугами на одному
боці шиї С. К. та двома — на другому могли свідчити про те, що С. К.
захищався від нападника, який намагався задушити його. Заявники
також стверджували, що їм телефонували незнайомці та погрожували, що особами, які були причетні до смерті їхнього сина, могли
бути його дружина, її коханець, її батьки та О. М. (сусідка).
24. 16 вересня 2002 року Заводський районний суд міста Запоріжжя скасував постанову від 17 жовтня 2000 року. Суд, зокрема,
зазначив, що районна прокуратура не дослідила усіх відповідних
фактів і не зібрала доказів відповідно до вказівок обласної прокуратури, та повернув справу на додаткову перевірку.
25. 16 грудня 2002 року районна прокуратура винесла нову
постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, посилаючись, по суті, на ті ж самі аргументи, що й у попередніх по
становах.
26. 10 січня 2003 року прокурор міста Запоріжжя скасував вказану постанову, зазначивши, що жодної додаткової перевірки здійснено не було.
27. Після цієї постанови у січні 2003 року було проведено додаткові опитування різних свідків, включаючи доньку С. К. (Ю. К.), яка
підтвердила пояснення своєї матері, та М. С. (знайомого, який допомагав відчинити двері у ванну кімнату та зняти тіло С. К. з труби),
який пояснив, що коли він увійшов до ванної кімнати, С. К. висів на
трубі, а його ноги знаходилися приблизно у двадцяти сантиметрах
над підлогою.
28. 20 січня, 10 лютого та 10 квітня 2003 року прокуратура виносила нові постанови про відмову в порушенні кримінальної справи
та усі вони в подальшому скасовувалися.
29. 26 травня 2003 року обласна прокуратура скасувала останню з зазначених постанов, встановивши, що перевірка була неповною. Зокрема, обласна прокуратура зазначила, що все ще існували суперечливі пояснення ушкодження на руці. Матеріали справи
були передані до прокуратури міста Запоріжжя для подальшої
перевірки.
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30. 9 червня 2003 року міська прокуратура знову відмовила в порушенні кримінальної справи. Проте заявники продовжували подавати скарги до державних органів, включаючи скарги щодо незаконного позбавлення їх доступу до матеріалів справи та що слідчі органи неналежним чином дослідили аудіо-запис їхньої бесіди з онукою
та не долучили його до матеріалів справи в якості доказу.
31. У відповідь на їхні скарги було проведено деякі додаткові
заходи, включаючи звернення до дружини С. К. з проханням дозволити провести повторний огляд її квартири, на яке вона відповіла
відмовою на тій підставі, що вона вже зробила ремонт ванної кімнати, та додаткове опитування судмедексперта, який раніше задокументував, що на руці С. К. не було жодних ушкоджень. Слідчі
органи також зазначили, що допит іншого експерта, який також був
залучений до справи, провести було неможливо, оскільки той експерт вже помер.
32. 16 березня 2004 року обласна прокуратура відмовила у задоволенні вимоги заявників щодо відновлення перевірки, повідомивши їм, зокрема, що пояснення дружини С. К. та її доньки не були
відсутні в матеріалах справи, оскільки вони вперше були опитані
відповідно 8 квітня та 5 липня 2000 року. Обласна прокуратура також зазначила, що відповідно до Акту знищення речових доказів від
15 листопада 2001 року мотузку було знищено.
33. Заявники поскаржилися до суду.
34. 21 вересня 2004 року Орджонікідзевський районний суд
міста Запоріжжя скасував постанову про відмову в порушенні
кримінальної справи. Суд, зокрема, зазначив, що перевірка була
однобічною, слідчі органи цілком зосереджувалися на тому, чи
правдоподібна версія самогубства. Не було всебічного та послідовного аналізу правдоподібності або неправдоподібності тверджень
заявників щодо імітації повішання, якій передувало навмисне удушення. Зокрема, слідчі органи не встановили механізму повішення
С. К. та не усунули різноманітних суперечливостей в доказах, що
цього стосувалися. Залишилися нез’ясованими деталі положення
тіла С. К., чи могла водопровідна труба витримати вагу його тіла при повішанні, особливо із врахуванням ривка зістрибування
з ребра ванни; чи міг С. К. підготувати та здійснити своє повішання, зважаючи на рівень алкогольного сп’яніння; характер та походження садна на його руці. Суд також зазначив, що слідчі органи
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допустили недбалість, коли не вилучили та не дослідили стамеску
та кухонну сокирку.
35. 24 травня 2005 року В. Ш., один з понятих, які підписали протокол огляду місця події 29 березня 2000 року, відмовився з’явитися
для допиту, стверджуючи, зокрема, що він дуже хворий та більше
вже не може пригадати відповідних деталей.
36. 10 червня 2005 року була винесена нова постанова про відмову в порушенні кримінальної справи.
37. 15 березня 2006 року Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя скасував цю постанову, встановивши, що його попередні вказівки здебільшого залишилися невиконаними та що механізм повішання С. К. не було встановлено.
38. 24 жовтня 2006 року була винесена нова постанова про відмову в порушенні кримінальної справи. Як зазначалося у цій по
станові, відповідні речові докази дослідити вже було неможливо,
оскільки у ванній кімнаті було зроблено ремонт, а таких предметів,
як кухонна сокирка, стамеска та мотузка, вже не було в наявності.
Проте, з огляду на доступні матеріали, зокрема, пояснення свідків,
було встановлено, що помістити тіло задушеної людини у ванну
кімнату та зачинити її двері на замок ззовні було неможливо. С. К.
не зістрибував з краю ванни, а скоріш при повішанні спирався на
край ванни або на підлогу ногами. Таке неповне повішання пояснювало розподіл ваги його тіла, який могла витримати водопровідна труба. Ступінь його алкогольного сп’яніння був помірний, тому
він не повинен був настільки втратити здатність діяти, щоб бути не
в змозі повіситися.
39. 6 квітня 2007 року Орджонікідзевський районний суд міста
Запоріжжя залишив без задоволення скаргу першого заявника на
вищезазначену постанову, зазначивши, що той подав її з порушенням встановленого законом строку за відсутності належного виправдання його недотримання. У будь-якому разі, суд встановив, що
слідчі органи використали усі засоби, які були доступні їм, для того,
щоб дослідити ситуацію, та будь-яке подальше розслідування малоймовірно дасть будь-які інші результати або забезпечить докази
на підтримку версії заявників про те, що С. К. вбили.
40. Сторони не повідомили Суд про те, чи було оскаржено це
рішення.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
41. Відповідні положення Конституції та Кримінально-процесуального кодексу можна знайти в рішенні від 4 квітня 2006 року
у справі «Сергій Шевченко проти України» (Sergey Shevchenko v. Ukraine),
№ 32478/02, пп. 36–39).

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНА НЕЕФЕКТИВНІСТЬ
РОЗСЛІДУВАННЯ ОБСТАВИН СМЕРТІ С. К.
42. Заявники скаржилися на те, що державні органи не провели ефективного розслідування обставин смерті їхнього сина. Вони
посилалися на пункт 1 статті 6 Конвенції, який у тій мірі, в якій це
стосується питання, що розглядається, передбачає наступне:
«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого
висунутого проти нього кримінального обвинувачення...»

43. Суд, будучи головним у наданні юридичної кваліфікації
фактам справи (див., наприклад, рішення від 13 березня 2007 року
в справі «Кастравет проти Молдови» (Castravet v. Moldova), № 23393/05,
п. 23), вважає, що скарга на неефективне розслідування смерті С. К.
має розглядатися за статтею 2 Конвенції в процесуальному аспекті,
відповідна частина якої передбачає таке:
Стаття 2
«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може
бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні
злочину, за який закон передбачає таке покарання...»
А. Щодо прийнятності

44. Уряд не надав коментарів стосовно прийнятності вищезазначеної скарги.
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45. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Більш того, Суд
зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав.
Отже, вона оголошується прийнятною.
В. Щодо суті

46. Заявники стверджували, що їхній син не міг вчинити самогубство та що такий висновок міг бути тільки результатом однобічного та поверхового розслідування. Стосовно недостатності заходів
перевірок вони висували аргументи, схожі з тими, які наводилися
ними протягом провадження в національних органах.
47. Уряд не погодився. Уряд стверджував, що перевірка обставин
смерті С. К. було незалежною та ефективною, і що вона в результаті
призвела до встановлення обґрунтованого пояснення обставин його
самогубства. Уряд також зазначив, що усі необхідні заходи перевірки були проведені протягом декількох днів після події, що дозволило
слідчим органам оперативно дійти правильних висновків. Що стосується наступних повернень справи на додаткову перевірку, вони
свідчили про особливу увагу державних органів до скарг заявників
та їхнє прагнення ретельно дослідити альтернативні версії події,
а не про недостатність початкових заходів. Хоча наступні перевірки призвели до поглибленого вивчення відповідних деталей справи,
вони не були потрібні для того, щоб дійти основного висновку щодо
причин смерті С. К.
48. Аналізуючи факти цієї справи у світлі загальних принципів,
що стосуються обов’язку держави забезпечити ефективне розслідування смертей, що мали місце за підозрілих обставин (див., наприклад, рішення у справі «Гонгадзе проти України» (Gongadze v. Ukraine),
№ 34056/02, пп. 175–177, ECHR 2005, та рішення від 4 квітня 2006 року
у справі «Сергій Шевченко проти України» (Sergey Shevchenko v. Ukraine),
№ 32478/02, пп. 63–65), Суд з самого початку зазначає, що державні органи провели низку заходів для встановлення відповідних обставин цієї справи. Зокрема, вони оперативно оглянули місце події,
забезпечили проведення розтину та судово-медичної експертизи
трупа, опитали значну кількість свідків, включаючи родичів С. К.,
його сусідів та інших знайомих, та, зрештою, представили небезпідставну версію подій, яку суд визнав обґрунтованою. Не маючи відо-
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мостей про подальше оскарження, Суд виходитиме з припущення,
що це рішення стало остаточним.
49. При вивченні того, в якій мірі перевірка обставин смерті С. К.
відповідала статті 2 Конвенції, Суд з огляду на його субсидіарну роль
не розглядатиме питання щодо того, чи були висновки, яких дійшли
національні органи, правильними. Завдання Суду також не полягає
у тому, щоб визначити, які ще заходи можливі або вимагаються. Проте Суд розгляне питання стосовно того, чи була достатньою якість
процесу прийняття рішень, що призвів до вищезазначеного результату, для того, щоб дійти висновку, що національні органи вжили
усіх заходів, які б обґрунтовано можна було очікувати від них, щоб
провести оперативне та ретельне розслідування, що вимагається за
статтею 2 Конвенції.
50. Щодо цього Суд зазначає, що, по-перше, останнє рішення ухвалено у справі 6 квітня 2007 року, тобто через сім років після смерті
С. К. (29 березня 2000 року). Суд вважає, що суттєва затримка при
встановленні причин смерті, якщо вона не виправдана об’єктивними
обставинами, може сама по собі підірвати довіру суспільства у забезпечення верховенства права та, таким чином, порушити питання за Конвенцією (див., наприклад, рішення від 3 березня 2011 року
у справі «Меркулова проти України» (Merkulova v. Ukraine), № 21454/04,
пп. 50–51 та 61). Це ще більшою мірою є справедливим у разі, коли
розслідування, як у цій справі, характеризується неодноразовими
поверненнями справи на додаткове розслідування (див., mutatis
mutandis, рішення від 6 грудня 2007 року у справі «Козинець проти
України» (Kozinets v. Ukraine), № 75520/01, п. 61).
51. Суд також зазначає, що, як виявляється, мали місце численні адміністративні недоліки, які підривають проявлення того, що
державні органи при перевірці обставин смерті С. К. діяли сумлінно. Зокрема, Суд посилається на неодноразові скарги заявників про
відсутність доступу до матеріалів справи (див. вищезазначені пунк
ти 15, 23 та 30), задокументовані випадки неналежного впорядкування матеріалів справи (див. вищезазначений пункт 17) та суперечливі відомості щодо того, чи зникла або чи була знищена слідчими
органами мотузка — ключовий доказ, який було вилучено міліцією
під час огляду місця події (див. вищезазначені пункти 20 та 32).
52. Суд також зауважує, що ефективність збирання доказів була серйозно підірвана на початкових стадіях перевірки. Видається,
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що національні органи швидко дійшли висновку, що С. К. власноруч позбавив себе життя, та на цій підставі відмовили у порушенні
кримінальної справи. У той самий час з матеріалів справи не вбачається, що перший огляд місця події та судова експертиза були
проведені так, щоб забезпечити зібрання усієї відповідної інформації та виключити будь-які інші пояснення смерті С. К., таких як
вбивство або доведення до самогубства. Як зазначалося у різних
постановах про повернення справи на додаткову перевірку, працівники міліції, які приїхали на місце події, не дослідили важливі речові докази, включаючи замок на дверях у ванну кімнату, стамеску
та сокирку, що були використані для того, щоб зламати двері, та трубу, до якої було прив’язано мотузку. Сама мотузка була досліджена поверхово та її походження не перевірено. Те ж саме стосується
розтину тіла С. К. Хоча розтин і було проведено оперативно, межі
його дослідження здебільшого зводилися до перевірки вірогідності
смерті С. К. від повішення.
53. Також, виходячи з матеріалів справи, деякі важливі свідки
не були опитані зовсім (наприклад, батьки Н. К., на яких заявники
прямо вказували як на осіб, залучених до організації стверджуваного вбивства їхнього сина) або були опитані лише на пізніших етапах
провадження (див. вищезазначені пункти 15 та 31). Особливо варте
уваги те, що дружина С. К. та його донька вперше були опитані приблизно через десять днів та три місяці відповідно після події (див. вищезазначений пункт 32). Ані матеріали справи, ані зауваження Уряду
не надають жодного пояснення такої затримки в опитуванні прямих
свідків, які, як стверджувалося, були єдиними особами, які були присутніми у відповідному місці під час скоєння самогубства.
54. На думку Суду, різноманітні затримки значно зменшили
шанси отримати вичерпну доказову базу для усунення інших версій
смерті С. К., таких як вбивство та доведення до самогубства, оскільки
плин часу призвів до втрати необхідної інформації або її недоступності іншим чином. Отже, Суд погоджується з висновками національних судів (див. вищезазначений пункт 34) про те, що початкові
заходи перевірки були однобічними.
55. Суд також зазначає, що різні докази, зібрані в ході перевірки, містили суперечливу інформацію. Зокрема, згідно з поясненнями М. С., відібраними 29 березня 2000 року (див. вищезазначений пункт 9), Н. К. сказала йому, що С. К. прийшов додому близько
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1-ї год. ночі, зачинився у ванній кімнаті та, коли вона почула його
плач, вона вирішила побігти до М. С. за допомогою. Проте, у поясненнях Н. К. немає жодної згадки про плач. Вона пояснила, що перед тим як піти у ванну кімнату С. К. був вдома вже кілька годин
та вона вирішила піти за допомогою, щоб виламати двері, оскільки
він не відповідав. Крім того, М. С. зазначив, що потрапивши у ванну
кімнату, він знайшов С. К., який висів у повітрі, а його ступні знаходилися приблизно у двадцяти сантиметрах над підлогою (див.
вищезазначений пункт 27). У той самий час згідно з остаточними
висновками державних органів (див. вищезазначений пункт 38)
С. К. спирався на край ванни або торкався підлоги, що забезпечило витримання трубою ваги його тіла. Уряд не повідомив, які заходи, якщо вони взагалі були, вживалися слідчими органами, щоб
усунути ці та інші суперечності у доказовій базі. В результаті різноманітних недоліків у зібранні та дослідженні доказів видається,
що остаточне пояснення смерті С. К. як самогубства, надане слідчими органами, здебільшого ґрунтується на припущеннях, а не на
неспростовній доказовій базі.
56. В підсумку, незважаючи на те, що перевірка у цій справі закінчилась остаточним висновком щодо того, яким чином настала
смерть С. К., з огляду на різноманітні недоліки організації справи,
затримки, спричинені неоперативністю слідчих органів у зібранні
вичерпної та послідовної доказової бази, та відсутність об’єктивного
виправдання невжиттю заходів для усунення суперечливостей у доказах, Суд не переконаний у тому, що слідчі органи вжили усіх заходів, які б обґрунтовано можна було очікувати від них, щоб забезпечити відповідність розслідування вимогам статті 2.
57. Відповідно мало місце порушення статті 2 Конвенції в процесуальному аспекті.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
58. 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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A. Шкода

59. Заявники вимагали 200 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
60. Уряд зазначив, що ця вимога була цілком необґрунтованою.
61. Суд вважає, що заявники зазнали біль та відчай внаслідок
подій, що призвели до встановлення порушення у цій справі. Вирішуючи на засадах справедливості, Суд присуджує заявникам спільно 16 000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

62. Заявники стверджували, що вони зазнали різноманітних
витрат як протягом національного провадження, так і протягом
конвенційного провадження. Проте вони не надали будь-яких
розрахунків або відповідних документів та просили Суд вирішити
це питання на засадах справедливості.
63. Уряд зазначив, що заявники не обґрунтували свою вимогу.
64. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У цій
справі з огляду на відсутність будь-яких розрахунків та документів
в його розпорядженні та на вищезазначені критерії Суд нічого не
присуджує.
С. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 2
Конвенції в процесуальному аспекті.
3. Постановляє, що:
a) держава-відповідач повинна протягом трьох місяців з дати,
коли рішення набуде статусу остаточного згідно з пунктом 2
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статті 44 Конвенції, сплатити заявникам 16 000 (шістнадцять
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди, враховуючи
будь-який податок, який може бути стягнуто з цієї суми, що
мають бути конвертовані в національну валюту України за
курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 вересня
2011 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік

Д. Шпільманн

секретар

голова
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Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Антонов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова,
пані Е. Фура-Сандстрем,
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п. К. Юнґвірт,
п. М. Віллігер,
пані І. Берро-Лефевр,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 11 жовтня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 28096/04) проти України, поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини та головних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, п. Віктором Тимофійовичем Антоновим (далі — «заявник»),
13 липня 2004 р.
2. Заявника представляли п. Д. В. Антонов, адвокат, що практикує у Донецьку, і п. В. В. Скуба з Центру демократії та свободи, Донецьк. Уряд України (надалі — «Уряд») представляв його Уповноважений, п. Є. Зайцев.
3. Заявник твердив зокрема, що державні органи влади не здійснили всіх розумних заходів для встановлення обставин випадкової
смерті його сина.
4. 22 червня 2009 р. Голова п’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Одночасно було також ухвалено рішення щодо прийнятності та по суті справи (стаття 29 §1).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1940 р. та мешкає у смт. Кірові, Дзержинськ.
6. 3 березня 1998 р. Ігор Антонов, дорослий син заявника, пересувався автостопом на міжміській автостраді і був збитий автомобілем,
яким керував В. Л. Незабаром після аварії Ігор Антонов помер у лікарні.
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7. 3 березня 1998 р. (дата аварії) експерт із Криничанської дорожньої міліції оглянув місце аварії і склав звіт про аварію.
8. 9 березня 1998 р. експертний відділ Криничанської дорож
ньої міліції дійшов висновку на підставі звіту про аварію, що водій
не міг уникнути зіткнення у зв’язку з раптовою появою потерпілого
на дорозі.
9. 14 березня 1998 р. Криничанська дорожня міліція видала постанову на одному аркуші про відмову в порушенні кримінальної
справи проти водія автомобіля, спираючись на висновки експертного відділу.
10. 8 липня 1998 р. П’ятихатська районна прокуратура відкликала рішення й порушила кримінальну справу у зв’язку з інцидентом.
Справу було передано до П’ятихатського відділення міліції, і згодом
до Дніпропетровського обласного відділення міліції.
11. 7 серпня 1998 р. було здійснено посмертну експертизу Ігоря
Антонова.
12. 10 серпня 1998 р. заявника було допущено до проваджень як
потерпілу сторони.
13. 28 серпня 1998 р. було здійснено експертизуу автомобіля,
який збив Ігоря Антонова.
14. 17 вересня 1998 р. кримінальну справу було припинено через
відсутність доказів того, що В. Л. був винний у тому, що збив сина
заявника.
15. 28 листопада 1998 р. Дніпропетровська обласна прокуратура
відкликала це рішення, знайшовши його недостатньо обґрунтованим, і направила справу для подальшого розслідування.
16. Від листопада 1998 р. до вересня 2002 р. слідчі органи п’ять
разів наказували припинити кримінальні провадження через відсутність доказів злочинної поведінки з боку водія. Усі ці рішення
було згодом скасовано вищими співробітниками міліції або прокуратури через процесуальні порушення в розслідуванні.
17. 20 листопада 1998 р. і 19 липня 2001 р. у відповідь на скарги
заявника прокуратура визнала, що розслідування було проведено
з низкою процедурних недоліків.
18. 31 жовтня 2002 р. кримінальну справу знову було припинено
через відсутність доказів злочину.
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19. 15 листопада 2002 р. прокуратура схвалила це рішення й заархівувала матеріали справи. Заявник скаржився у Бабушкінський
районний суд Дніпропетровська (далі — «Бабушкінський суд»).
20. 3 березня 2003 р. Бабушкінський суд відхилив скаргу заявника. Надалі заявник скаржився до Дніпропетровського обласного
апеляційного суду (далі — «Апеляційний суд»).
21. 21 січня 2004 р. Апеляційний суд скасував рішення від 3 березня 2003 р. і наказав провести додаткове розслідування за фактами аварії. Суд визнав, що розслідування проводилося з порушеннями низки процедурних норм; інструкції прокуратури про відміну
попередніх рішень щодо припинення проваджень не виконувалися;
також висновки щодо матеріальних обставин справи були погано
обґрунтовані. Зокрема, слідчі органи не встановили точне розташування місця зіткнення, а також не встановили, яка частина тіла постраждалого зазнала удару автомобіля. Окрім того, вони не
обґрунтували висновки щодо дистанції між потепілим і транспортним засобом на час появи потепілого на дорозі, а також висновки
щодо швидкості руху потерпілого. Реконструкцію подій було здіснено за відсутності свідків і будь-яких сторонніх осіб. Не було зібрано
жодної інформації щодо зникнення одягу та взуття потерпілого, що
могли стати важливим фізичним доказом. Окрім того, суд встановив, що думки експертів, які лягли в основу висновків слідчих, були
засновані на даних, зібраних із процедурними недоліками. а отже,
не можуть бути достовірними.
22. Від листопада 2004 р. до лютого 2007 р. кримінальні провадження було припинено ще тричі через відсутність доказів злочину
і згодом поновлено після скасування цих рішень прокуратурою.
23. 27 лютого 2007 р. слідчі органи знову припинили провадження через відсутність доказів злочину. Прокуратура ухвалила це
рішення. У травні 2007 р. заявник подав скаргу до Бабушкінського
суду, бажаючи продовження розслідування.
24. 15 серпня 2007 р. Бабушкінський суд скасував це рішення,
зазначивши зокрема, що слідчі органи не погодили різні елементи доказів і не виконали інструкції Апеляційного суду від 21 січня
2004 р. щодо виправлення недоліків своїх попередніх розслідувань.
25. 16 липня 2009 р. і 12 квітня 2011 р. Бабушкінський суд скасував два подальших рішення щодо припинення проваджень (ухвалені 6 лютого 2009 р. і 3 квітня 2010 р. відповідно) і наказав провести
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подальше розслідування, визнавши, що правоохоронні органи не
вповні усунули виявлені раніше недоліки, як їх було поінструктовано, і припинили провадження передчасно.
26. 29 квітня 2011 р. Дніпропетровський обласний Апеляційний
суд анулював рішення від 12 квітня 2011 р. і направив справу для нового розгляду.
B. Інші провадження

27. 28 серпня 2001 р. міліція П’ятихатського району відокремила скаргу заявника стосовно зникнення речей його сина від проваджень щодо розслідування обставин його смерті. Сторони не поінформували Суд щодо результатів цих проваджень.
28. 28 лютого 2008 р. Апеляційний суд Автономної Республіки
Криму, діючи як суд касаційної інстанції, направив на новий розгляд
цивільний позов заявника проти слідчого Ш., у якому заявник позивався щодо відшкодування за неналежне розслідування смерті його сина.
29. 17 вересня 2008 р. Верховний суд України відхилив скаргу заявника у касаційному порядку щодо рішень судів нижчих інстанцій,
які відмовили заявнику у його цивільному позові проти правоохоронних органів за те, що вони не здійснили ефективне розслідування смерті його сина.
30. 19 листопада 2008 р. Донецький районний адміністративний
суд відмовився розглядати скаргу заявника щодо недоліків з боку
правоохоронних органів, які розслідували смерть його сина. Суд
твердив. що не мав юрисдикції щодо предмету справи, тому що недоліки розслідування могли бути оцінені кримінальним судом лише в рамках розгляду кримінальної справи. 8 травня і 25 листопада
2009 р. відповідно Донецький адміністративний апеляційний суд
і Верховний адміністративний суд ухвалили це рішення.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Відповідні положення кримінального права

31. Згідно зі статтею 215 Кримінального Кодексу України від
1960 р. водій, який, порушивши правила дорожньої безпеки або правила належного використання транспортного засобу, спричинив
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смерть людини, може бути позбавлений водійських прав на строк
до п’яти років і засуджений на позбавлення волі строком до десяти
років. Стаття 286 Кримінального кодексу України 2001 р., яка замінила вказане положення, зменшила максимальний строк позбавлення волі за це порушення до восьми років і максимальний строк
позбавлення водійський прав до трьох років.
B. Інші відповідні положення
національного законодавства

32. Відповідні положення Конституції України та Кримінальнопроцесуального кодексу України можна знайти у рішенні у справі
Muravskaya v. Ukraine (№ 249/03, §§35–36, 13 листопада 2008).
33. Відповідні положення Цивільного кодексу України і Цивільно-процесуального кодексу України можна знайти у рішенні по
справі Fedina v. Ukraine (№ 17185/02, §§43–45, 2 вересня 2010).

ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
34. Заявник скаржився, що органи державної влади не здійснили всіх розумних заходів для встановлення того, чи був В. Л. винний
у смерті його сина, і що відповідні кримінальні провадження були
довгими та несправедливими. Він спирався на статті 2, 6 §1 і 13 Конвенції щодо цих скарг.
35. Суд, якому відповідно до його компетенції належить правове
визначення фактичного боку справи, визнає, що ця скарга має розглядатися згідно зі статтею 2 Конвенції, яка є відповідним положенням (див., з необхідними змінами, Mikhalkova and Others v. Ukraine,
№ 10919/05, §§24–25, 13 січня 2011 р., і Anna Todorova v. Bulgaria,
№ 23302/03, §§74, 84–87, 24 травня 2011). Це положення у відповідній
частині говорить:
«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може
бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного
вироку суду, ухваленого після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання».
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36. Уряд стверджував, що ця частина заяви була неприйнятною
через невичерпання національних засобів правового захисту. Зокрема заявник повинен був розпочати адміністративний позов проти
правоохоронних органів, оскаржити недоліки їхнього розслідування. Хоча заявник подав деякі скарги у цьому напрямку в цивільних
провадженнях, цивільний суд не був належним форумом для їхнього розгляду, тому цивільні засоби правового захисту були даремними від самого початку.
37. Заявник не погодився. Він твердив, що він вичерпав усі засоби правового захисту, що були доступними згідно з національним
законодавством для його скарги, серед них — різні скарги до різних
компетентних виконавчих органів, цивільні позови й адміністративний позов. Жоден із цих засобів, що були доступними в теорії,
виявився неефективним на практиці.
38. Суд зазначає, що, як випливає з матеріалів справи, заявник
фактично скористався засобом правового захисту, на який посилається уряд (див. пункт 30 раніше). Зокрема він подав свою скаргу про недоліки правоохоронних органів в адміністративні суди на
трьох рівнях юрисдикції. Вони відмовилися розглянути його скаргу
по суті, посилаючись на відсутність юрисдикції стосовно питань щодо якості кримінальних розслідувань. Тому засіб правового захисту,
передбачений Урядом, виявився неефективним у справі заявника.
Отже, заперечення Уряду мать бути відхилені.
39. Крім того, Суд зазначає, що скарга заявника не є явно необґрунтованою у сенсі статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає,
що вона не є неприйнятною за будь-якими іншими підставами. Тому
вона має бути визнана прийнятною.
А. Щодо суті

1. Аргументи сторін
40. Заявник твердив, що Україна не створила належної основи
для захисту життя його сина. Хоча було прийнято законодавчі положення, що передбачали кримінальну відповідальність за спричинення смерті невинних людей через недбале водіння, система
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виконання включно із діями слідчих, судових та інших відповідних
органів, позбавила законодавчу основу будь-якої дієвості.
41. Зокрема, держава була зобов’язана відповісти на смерть Ігоря
Антонова перевіркою, за допомогою офіційного розслідування, того,
чи потапляли дії водія до сфери дії застосовних положень кримінального права. Водночас розслідування було поверховим і не спричинило встановлення відповідних фактів. Суди діяли непрофесійно, розглядаючи скарги заявника щодо конкретних недоліків з боку слідчих
органів і не змогли запобігти недбалому ставленню слідчих органів.
У загальній атмосфері корупції, зневаги до прав людини та некомпетентності, з якою стикався заявник у своєму спілкуванні з владою
в контексті кримінального розслідування смерті його сина, не може
існувати жодна внутрішня можливість відшкодування смерті його
сина, яка могла б розумно вважатися ефективною на практиці.
42. Уряд погодився, що він мав обов’язок провести за власною
ініціативою ефективне розслідування обставин смерті Ігоря Антонова та здійснити всі розумні заходи для встановлення відповідних
фактів, у тому числі міри, якою водій міг бути винним у недбалому
водінні. Уряд також твердив, що оскільки зобов’язання згідно зі статтею 2, як правило, потребують, щоб держава здійснила заходи для
встановлення осіб, відповідальних за неприродні смерті, цивільний
позов проти водія транспортного засобу не міг бути ефективним
засобом правового захисту для цієї скарги. Зокрема, єдиний засіб
правового захисту, властивий цивільному судочинству, — сплата на
відшкодування — не міг розглядатися як достатнє відшкодування за
смерть сина заявника.
43. Окрім того, Уряд твердив, що його розслідування було здійснено сумлінно. Зокрема було здійснено низку слідчих заходів, у тому числі допит свідків, реконструкції сцени аварії та різні експертизи. Оскільки на момент складання зауважень Уряду розслідування
ще тривало, детальніші зауваження щодо його особливостей могли
порушити його незалежність і неупередженість.

2. Оцінка Суду
a) Загальні принципи
44. Суд повторює, що перше речення статті 2 Конвенції вимагає зокрема, щоб держави створили ефективну законодавчу
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й адміністративну систему, призначену для впровадження ефективного стримування загроз правам людини у контексті будь-якої
діяльності, публічної або не публічної, в якій право на життя може
опинитися під загрозою (див., серед інших, Öneryіldіz v. Turkey [GC],
№ 48939/99, §§89–90, ECHR 2004-XII; Kalender v. Turkey, № 4314/02,
§51, 15 грудня 2009; і Krivova v. Ukraine, № 25732/05, §44, 9 листопада
2010). Конвенція також вимагає, щоб у випадках, де трапляються загрозливі для життя травми або смерть, була наявна ефективна незалежна судова система для забезпечення виконання зазначених законодавчих систем через забезпечення належного відшкодування
(див., наприклад, Anna Todorova v. Bulgaria, № 23302/03, §72, 24 травня 2011). Це зобов’язання незаперечно застосовується в контексті
розробки системи для захисту життя від дорожніх аварій (см., наприклад, Rajkowska v. Poland (dec.), № 37393/02, 27 листопада 2007;
Al Fayed v. France (dec.), № 38501/02, §§73–78, 27 вересня 2007; Railean
v. Moldova, № 23401/04, §30, 5 січня 2010).
45. Ефективна судова система, як того вимагає стаття 2, може
і, за певних обставин, має включати звернення до кримінального
права (див., наприклад Railean, згад. раніше, §27 і Fedina, згад. раніше, §62). Проте якщо аварію було спричинено лише недбалістю без
обтяжливих обставин, Суд може вдовольнитися, якщо правова система надає потерпілим засоби правового захисту в цивільних судах, даючи їм змогу встановити будь-яку відповідальність сторін
та отримати будь-яке належне цивільне відшкодування, таке як
наказ про відшкодування (див. Furdik v. Slovakia (dec.), № 42994/05,
2 грудня 2008; Fedina, згад. раніше, §66; Krivova, згад. раніше, §50;
Ciechońska v. Poland, № 19776/04, §77, 14 червня 2011; і Anna Todorova,
згад. раніше, §§79–80).
46. Загалом держави повинні мати межі розсуду під час ухвалення рішень щодо того, як має розроблятися й втілюватися система
виконання нормативно-правової бази, що захищає право на життя
(див. Furdik (dec.), згад. раніше). Важливим, однак, є те, що незалежно від способу розслідування доступні засоби правового захисту
сукупно мають дорівнювати правовим засобам, спроможним встановити факти, притягти винних до відповідальності та забезпечити
належне відшкодування (див., наприклад, Ciechońska, згад. раніше,
§71). Будь-яке відхилення в розслідуванні, що підриває його здатність встановити причину смерті або відповідальних осіб, може
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призвести до виявлення того, що вимоги Конвенції не було виконано (див. Pereira Henriques v. Luxembourg, № 60255/00, §57, 9 травня 2006). Це побічно вимагає, щоб розслідування було оперативним і вільним від непотрібних затримок (див., наприклад. Railean,
згад. раніше, §33).
b) Застосування загальних принципів у цій справі
47. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що заявник скаржиться переважнго лише на те, що кримінальні провадження були неефективними та що він не намагався подати цивільний
позов проти власника транспортного засобу або водія, який смертельно збив його сина. Цей елемент відрізняє цю справу від низки
інших справ зі смертями внаслідок аварій, у яких Суд, оцінюючи
те, чи виконала держава свої зобов’язання згідно зі статтею 2, надавав значної ваги тому, чи були доступними компенсаційні цивільні засоби правового захисту для потерпілої сторони (див., наприклад, Rajkowska (dec.), згад. раніше; Fedina, згад. раніше, §66; Krivova,
згад. раніше, §§50–51; Ciechońska, згад. раніше, §77; і Anna Todorova,
згад. раніше, §80).
48. Як випливає з недавнього прецедентного права Суду, законодавча система України передбачає для родичів осіб, загиблих
в аваріях, можливість порушити цивільні провадження або подати
позов у кримінальному процесі задля отримання грошового відшкодування за травми або смерть. Відшкодування можна отримати зокрема тоді, коли недбалість підсудного було доведено (див. Lovygina
v. Ukraine (dec.), № 16074/03, 22 вересня 2009 р. і Krivova, згад. раніше, §§17 і 32) або згідно з чіткими правилами відповідальності,
якщо небезпечна по своїй суті діяльність стала причиною смерті
(див. Fedina, згад. раніше, §§43, 44 і 66). Відповідно до Цивільного
кодексу 1963 р., чинного на час загибелі Ігоря Антонова, власники
автотранспорту були зазначені як особи, що несуть сувору відповідальність за шкоду, заподіяну їхніми транспортними засобами
(див. Fedina, згад. раніше, §43).
49. Однак сумнівно, чи будуть ці засоби правового захисту доречні у справі заявника. Зокрема видається, що заявникові у будьякому разі не дали змоги подати цивільний позов у рамках кримінальних проваджень, оскільки без офіційного засудження не було жодного підсудного, проти якого можна було би подати позов
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(див. Kositsina v. Ukraine (dec.), № 35157/02, 15 січня 2008). Що стосується можливості порушити окремі цивільні провадження на
підставі правил щодо недбалості або суворої відповідальності, не
очікуючи закінчення офіційного розслідування, Суд зазначає, що
Уряд сам твердив, що ці засоби правового захисту були б неефективними у цій справі. У цих конкретних обставинах Суд не може закидати заявникові те, що він не скористався такими засобами правового захисту, і не може оцінювати їхньої потенційної ефективності in abstracto (див. Dodov v. Bulgaria, № 59548/00, §86, ECHR 2008,
і Dobrev v. Bulgaria, № 55389/00, §§112–114, 10 серпня 2006). Тому Суд
обмежиться розглядом того, чи відповідало кримінальне розслідування смерті Ігора Антонова мінімальним критеріям ефективності,
яких вимагає стаття 2 Конвенції.
50. У цьому зв’язку Суд зазначає, що хоча місце аварії було
досліджено в день аварії, кримінальне розслідування було розпочато тільки через чотири місяці. Ця затримка неминуче призвела
до погіршення важливих доказів (у тому числі розкладання тіла,
зникнення можливих слідів на дорожньому покритті, тощо). Окрім
того, розслідування тривало більше дванадцяти років і характеризувалося більш ніж десятьма зверненнями справи для повторного
розгляду та збирання додаткових матеріалів. Декілька разів національні органи влади самі визнавали, що слідчі діяли без належної
обачності під час збирання доказів та ігнорували інструкції свого
вищого керівництва та національних судів.
51. Оскільки кримінальні розслідування, які характеризувалися багатьма направленнями справи на повторне розслідування
та багатьма недоліками у збиранні доказів, не змогли достатньою
мірою висвітлити факти, що оточують смерть сина заявника, у розумний термін, також не можна вважати, що засіб правового захисту
в цивільному праві, навіть якби він був наявний, міг би виправити ці
недоліки.
52. Суд вважає, що правова система загалом, стикаючись зі
спірною справою про недбалість, яка призвела до смерті, не змогла
забезпечити адекватної та своєчасної відповіді згідно з обов’язком
держави відповідно до статті 2 Конвенції щодо забезпечення ефективної судової системи. Відповідно відбулося порушення цього
положення.
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II. ІНШІ ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
53. Заявник на додачу скаржився відповідно до статті 1 Протоколу № 1 на зникнення речей його сина з місця аварії або з лікарні,
у якій він помер. Він також скаржився у загальному порядку на корупцію, нехтування правами людини та некомпетентність у системі
державного управління, спирачись на статті 1, 17, 18 і 53 Конвенції
та статтю 3 Протоколу № 7 у зв’язку з фактами цієї справи.
54. Розглянувши аргументи заявника у світлі всіх наявних у нього матеріалів, Суд визнає, що тією мірою, в якій оскаржувані питання перебувають у його компетенції, вони не виявляють наявності
будь-яких порушень прав і свобод, закріплених у Конвенції.
55. Звідси випливає, що ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до статті 35 §§3 (a)
і 4 Конвенції.

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

57. Заявник спочатку вимагав виплатити йому загальну суму 100 000 євро (EUR) стосовно шкоди та витрат, нібито понесених
ним внаслідок порушення його прав, передбачених Конвенцією.
Згодом, протягом терміну, відведеного Судом для подання вимог
щодо справедливого відшкодування, заявник оновив свої вимоги
і вимагав EUR 100 000 як відшкодування лише нематеріальної шкоди. На додачу він вимагав 24 023,15 гривень (UAH) як відшкодування
матеріальної шкоди, до яких входили витрати на листування із Судом, переклад і копіювання документів, правові, судові та перекладацькі гонорари, відшкодування загублених або вкрадених речей
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Ігоря Антонова, витрати на транспорт, мобільний зв’язок і медичне
обслуговування.
58. Уряд зазначив, що заявник довільно змінив свої аргументи.
Уряд також зазначив, що в будь-якому разі вимоги заявника щодо відшкодування нематеріальної шкоди були надмірними та необґрунтованими. Стосовно матеріальної шкоди Уряд визнав доречним відшкодувати заявникові його витрати на листування.
59. Суд не вбачає будь-якого причинового зв’язку між визнаними порушеннями та заявленою вартістю зниклих речей Ігоря Антонова, тому він відхиляє цю вимогу. Стосовно решти вимог щодо
«матеріальної шкоди», на думку Суду, вона має розглядатися під
пунктом «Відшкодування судових витрат» далі. Стосовно вимоги
заявника щодо відшкодування нематеріальної шкоди, Суд вважає,
що через факти, що призвели до визнання порушення у цій справі,
заявник зазнав страждань і лиха, які не можуть бути відшкодовані
лише визнанням порушення. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику EUR 15 000 як відшкодування
нематеріальної шкоди.
B. судові витрати

60. Заявник вимагав 1000,10 грн у зв’язку з відшкодуванням
витрат на листування; 1126,31 грн у зв’язку з витратами на копіювання; 197,45 грн за комп’ютерні послуги; 1236,60 грн у зв’язку
з транспортними витратами; 4356,12 грн у зв’язку з медичними ви
тратами; 1882,17 грн стосовно витрат у національних судах та витрат
на експертизи; 6034 грн у зв’язку з правовими гонорарами; 1980 грн
у зв’язку з перекладацькими гонорарами; 1136 грн у зв’язку з витратами на мобільний зв’язок. Він надав обсягову документацію, яка
містила квитанції та інші документи, що доводи сплату зазначених
витрат.
61. Відповідно до прецедентного праву Суду заявник має право
на відшкодування судових витрат тільки тією мірою, якою було доведено, що вони справді та обов’язково відбулися й були розумними
за обсягом. У цій справі, беручи до уваги наявні в нього документи
та зазначені критерії, Суд відхиляє вимогу про відшкодування медичних рахунків і витрат на мобільний зв’язок і присуджує заявникові EUR 1200 як відшкодування інших витрат.
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C. Пеня

62. Суд вважає розумним, що пеня має бути встановлена у розмірі граничної кредитної ставки Європейського центрального банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу щодо невжиття державою належних заходів
для встановлення обставин смерті Ігоря Антонова прийнятною,
а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Ухвалює, що у цій справі відбулося порушення статті 2 Конвенції;
3. Ухвалює:
a) що упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має виплатити заявникові 15 000 (п’ятнадцять
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та 1200 (одна
тисяча двісті) євро відшкодування судових витрат з урахуванням будь-якого податку, який може бути нараховано на
зазначені суми; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту України за курсом на день здійснення сплати;
b) що із закінченням зазначеного тримісячного терміну та до
остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної кредитної ставки Європейського центрального банку, яка діятиме
в період несплати, плюс три відсоткові пункти;
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливого відшкодування.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 3 листопада 2011 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
К. Вестердік

Д. Шпільманн

секретар

голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ОЛЕЙНИКОВА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 38765/05)
Рішення
Страсбург
15 грудня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
15 березня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Олейникова проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, пані Е. Фура-Сандстрем,
п. К. Юнґвірт,		
п. Б. М. Зупанчіч,
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п. М. Віллігер,		
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 22 листопада 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 38765/05) проти України, поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини та головних свобод (далі — «Конвенція») громадянкою України, пані Валентиною Олексієвною Олейниковою (далі — «заявниця»), 19 жовтня 2005 р.
2. Заявницю представляв п. А. В. Гончаренко, адвокат, що практикує у Харкові. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його
уповноважений, п. Ю. Зайцев, якого змінила пані В. Лутковська.
3. Заявниця твердила, що не було проведено ефективного національного розслідування смерті її сина.
4. 1 червня 2010 р. Суд вирішив повідомити Уряд про заяву. Також було вирішено ухвалити рішення щодо прийнятності та по суті
справи одночасно (стаття 29 §1).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявниця народилася у 1956 р. і мешкає у Харкові.
A. Смерть сина заявниці та пов’язані події

6. 30 червня 2002 р. син заявниці, Д., якому було дев’ятнадцять
років, був на пікніку зі своїми друзями, (п.) Л., (п.) Н. та (п.) Г. на березі
озера недалеко від села Старий Салтів у Харківській області. Вони
пили алкоголь і плавали. За словами друзів Д., Д. не вмів плавати
і залишався на мілководді. За словами заявниці, він мав аквафобію.
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7. Того вечора Д. та Л. мали сутичку з групою приблизно з десяти молодих людей, які мали пікнік недалеко від них, після чого у Д.
кровоточив ніс і була поранена губа.
8. За словами Л., Н. і Г., після того, як бійка закінчилася й інша
група пішла до свого табору, Д. вмив обличчя в озері. Незабаром,
близько 23:00, він узяв рушника й пішов до кущів у напрямку, протилежному від озера.
9. Через кілька хвилин, занепокоєні його відсутністю, Л. та дівчата почали його шукати. Вони продовжували пошуки три години,
але безуспішно. У якийсь момент Н. здалося, що вона почула голос
Д., який говорив, що він там і що він погано почувається, після чого
раптово замовк, ніби його насильно придушили. Інші нічого не почули. Друзі запитали двох рибалок, які рибалили неподалік, чи вони бачили Д., але ті відповіли, що поблизу пройшло багато молодих
людей. Зустрівши трьох осіб із групи «суперників», Л. запитав, чи
вони бачили Д., але ті відповіли, що не бачили. Незабаром після цього чотири підлітки, в тому числі один зі згаданих трьох, підійшли
до Л., Н. і Г. і запитали, чи вони бачили Д. Почувши, що вони не бачили його, підлітки побажали їм «успіху в пошуках», з іронічними
посмішками, як це розцінили друзі Д.
10. Л., Н. і Г. вирішили почекати до світанку для продовження
пошуків. Поки Л. і Н. спали. Г. почула кілька приглушених звуків недалеко від їхнього табору, після чого був сплеск.
11. Продовживши пошуки о 5:00 наступного дня, 1 липня 2002 р.,
Л. і дівчата знайшли рушник Д. на дереві через п’ятдесят метрів від
їхнього табору. Мертве тіло Д. плавало в озері за двадцять метрів від
берега. Л. дотяг його до берега. Він помітив синець на голові Д., якого
він не бачив після бійки.
12. Л., Н. і Г зателефонували до міліції.
13. Підлітки з іншої групи залишили свій табір на світанку й на
першому ранковому автобусі поїхали до Харкова.
B. Розслідування смерті

14. Вранці 1 липня 2002 р. міліція, проінформована про смерть
Д. його друзями, перехопила згаданий автобус і затримала декого
з підлітків.
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15. Відповідно до звіту, складеного того самого дня черговим
міліціонером у відділку міліції Старого Салтова, о 7:00 Л. проінформував міліцію про утоплення Д. Місце події оглянули такі посадові особи: прокурор, слідчий із прокуратури, медичний експерт,
заступник слідчого відділу місцевого відділку міліції та місцевий
інспектор міліції.
16. Відповідно до звіту з огляду місця події, здійсненого того самого дня, де було знайдено тіло, оглядали від 8:00 до 9:00. У звіті говорилося, що інспекційна група знайшла тіло Д., яке плавало в озері
на відстані трьох метрів від берега, та витягла його на берег. Звіт був
підписаний прокурором, слідчим, двома медичними експертами
та двома свідками.
17. Заявниця прибула на місце події під час згаданого огляду.
18. Матеріали справи містять «звіт про подію» від 1 липня 2002 р.,
підписаний головою рятувальної станції Старого Салтова та медсест
рою (як видається, з тієї ж станції). У ньому лише наводяться такі
події та їхній час: 8:30 — отримання інформації про подію; 8:40 —
прибуття на місце події; і 8:45 — вилучення тіла з води.
19. 1 липня 2002 р., було здійснено посмертну експертизу. Вона
виявила, що причиною смерті Д. було втоплення.
20. У якийсь момент у липні 2002 р. заявниця поскаржилася до
Вовчанської міської прокуратури (далі — «ВМП») про те, що особи,
з якими в її сина була бійка, могли бути причетні до його смерті,
й бажала порушення кримінального розслідування цього питання.
21. Пізніше у липні 2002 р. вона також довела до уваги прокуратури той факт, що на момент прибуття на місце міліції 1 липня
2002 р. тіло її сина було знайдено у воді за кілька метрів від берега,
тоді як Л. чітко твердив, що витяг його з води. Було незрозуміло, за
яких обставин тіло могло знову потрапити до води.
22. 16 липня 2002 р. заявниця поскаржилася харківському міському прокуророві про те, що ВМП відмовилася приймати її скарги
під тим приводом, що для цього було необхідне особисте схвалення
прокурора. Отримавши деякі додаткові факти від Л., Н. та Г., заявниця довела їх до уваги прокуратури. Вона виявила, зокрема, що
дві особи з-поміж тих, яки мали бійку з її сином і які мали на ім’я Т.
та У., мали попередній конфлікт з Д. Під час бійки 30 червня 2002 р.
вони жорстоко штовхнули Л. у воду. Пізніше підліток на ім’я Т., був
серед тих, хто побажав друзям Д. «успіху в пошуках». Окрім того,
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група, яка напала на Д. та Л., спішно покинула власний табір на світанку 1 липня 2002 р. Коли їх затримали, деякі з них посилалися на
зв’язки та вплив їхніх батьків за загрозу для міліції. Т. та У. пізніше
сховалися.
23. 19 липня 2002 р. слідчий із ВМП вирішив не порушувати
кримінальних проваджень стосовно смерті сина заявниці, дійшовши висновку, що це був нещасний випадок. Рішення ґрунтувалося
переважно на звіті посмертної експертизи, відповідно до якого Д.
помер, потонувши. Щодо бійки, яка відбулася у вечір смерті, слідчий вважав, що її обставини виявляли елементи хуліганства. Тому
справу було передано до Вовчанського відділку міліції для подальшої перевірки цього.
24. Внаслідок перевірки 21 липня 2002 р. було порушено кримінальні провадження у зв’язку з бійкою 30 червня 2002 р., яка була
класифікована як хуліганство.
25. 22 липня 2002 р. слідчий із ВМП наказав провести судовомедичну експертизу з метою прояснення наступних питань: (a) чи
були на тілі Д. будь-які травми, яким було їх походження та наскільки серйозними вони були; (b) якою була причина смерті; і (c) чи споживав Д. алкоголь до смерті.
26. 10 серпня 2002 судово-медичну експертизу була закінчено.
Відповідно до її звіту, Д. помер від «удушення, спричиненого водою,
що закрила дихальні шляхи внаслідок утоплення. Експерт зазначив, що Д. мав синець на голові та рану на нижній губі. Він дійшов
висновку, що ці травми, які могли бути спричинені тупими предметами, були отримані незадовго до смерті Д., але не були пов’язані
з його смертю. Також було зазначено, що Д. був помірно п’яним на
момент утоплення.
27. 25 жовтня 2002 р. Вовчанський міський суд (далі — «Вовчанський Суд») відклав рішення слідчого від 19 липня 2002 р. про відмову
в порушенні кримінальних проваджень щодо смерті. Його критика
була пов’язана переважно з відсутністю будь-якого висновку щодо
можливого зв’язку між бійкою та утопленням сина заявниці. Окрім
того, Суд зазначив, що матеріали справи не містили звіту посмертної експертизи, на який посилалися.
28. 21 листопада 2002 р. ВМП знову відмовилася порушувати
кримінальну справу, беручи до уваги, що хоча смерть Д. справді відбулася після бійки, між цими двома подіями не було причинового
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зв’язку. Слідчий спирався, зокрема, на заяви юнаків, із якими Д. і Л.
билися, а вони твердили, що залишалися у своєму таборі протягом
усієї ночі й не бачили та не чули нічого підозрілого. Вони пояснили
свій поспішний від’їзд із табору рано вранці 1 липня 2002 р. тим, що
запанікували, знайшовши тіло Д. в озері.
29. 12 серпня 2003 р. було закінчено іншу судово-медичну експертизу стосовно смерті Д., цього разу вона була частиною кримінального розслідування хуліганства. Вона дійшла висновку, що Д.
загинув внаслідок утоплення, за вісім-дванадцять годин до огляду
його тіла (проведеного у 8:50 1 липня 2002 р.). Було задокументовано такі тілесні ушкодження: синець на лівій частині чола, синець на
нижній губі та подряпина на щелепі. Усі ці травми було класифіковано як легкі та завдані твердими тупими предметами незадовго до
смерті Д. Однак не було встановлено жодного причинового зв’язку
між цими травмами та смертю. Після того, як Д. їх отримав, він міг
свідомо діяти та рухатися. Наприкінці у звіті зазначалося, що на момент смерті Д. був помірно п’яним.
30. 24 листопада 2003 р. Вовчанський суд скасував рішення прокурора від 21 листопада 2002 р. про відмову порушити кримінальні провадження стосовно смерті Д. як передчасну та засновану на
неповному й непослідовному розслідуванні всупереч попереднім
вказівкам суду. Він зазначив, зокрема:
«...Скарги та аргументи [заявниці] насправді не було перевірено, додаткові пояснення не було взято в конкретних [свідків], і необхідні
документи зокрема звіти судово-медичних експертиз стосовно характеру та місця травм Д. і причини його смерті, а також результати
оперативних заходів допиту, не було досліджено. ... на думку суду,
оскаржуване [рішення] є передчасним і не заснованим на сумлінно
перевірених даних, тоді як аргументи, що містяться в ньому, є непереконливими».

31. 24 грудня 2003 р. ВМП знову відмовилася порушити кримінальні провадження, стверджуючи, що не було справи, на яку було б
необхідно відповісти. Це рішення ґрунтувалося на відсутності будьякого встановленого зв’язку між бійкою та спричиненими травмами
з одного боку і утопленням Д. з іншого. Слідчий спирався на заяви
свідків (друзів загиблого та деяких із юнаків, з якими билися Д. і Л.)
та висновки звітів судово-медичних експертиз.
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32. Заявниця безуспішно оскаржила цю відмову в національних судах на трьох рівнях юрисдикції. 12 березня, 20 травня 2004 р.
і 10 лютого 2005 р. відповідно Вовчанський суд, Харківський обласний апеляційний суд (далі — «Апеляційний суд») і Верховний суд
відхилили її скаргу щодо цього на тій підставі, що вона була загально необґрунтованою.
33. Тим часом 6 лютого 2004 р. прокурор із ВМП наклав дисциплінарне стягнення на слідчого, відповідального за справу про
хуліганство (див. пункт 24 раніше) за нездатність виконати вказівки
начальства й доповісти про перебіг розслідування від початку проваджень 21 червня 2002 р.
34. 25 серпня 2005 р. Генеральна прокуратура (далі — «ГПУ»)
скасувала рішення слідчого від 24 грудня 2003 р. (див. пункт
31 раніше) як передчасне. Сторони не забезпечили Суд копією цього рішення ГПУ.
35. 24 вересня 2005 р. ВМП знову відмовилася порушити кримінальні провадження у зв’язку із загибеллю Д. Обґрунтування цього
рішення було аналогічним до обґрунтування рішення від 24 грудня
2003 р., крім того, що слідчий вставив новий пункт у свою критичну
оцінку заяв друзів Д. про те, що вони чули якісь придушені крики.
Слідчий вважав, що ці твердження були занадто розмитими й не збігалися з версією про те, що смерть була наслідком нещасного випадку. Він також зазначив, що, як виявлялося, свідків смерті не було.
36. Заявниця оскаржила це рішення у Вовчанському суді. Після
кількох відхилень її скарги на процесуальних підставах її зрештою,
було прийнято до розгляду.
37. 16 березня 2006 р. відділок міліції Московського району
в Харківській області припинив кримінальні провадження щодо
хуліганства (порушені 21 липня 2002 р.), визнавши, що ніщо не вказувало на злочин. Слідчий зазначив, зокрема, що відповідна бійка
не порушила громадського порядку, оскільки відбулася в лісі, де вона не могла нікого потурбувати. Окрім того, вона призвела до легких
тілесних ушкоджень, які не були пов’язані зі смертю Д.
38. 16 січня 2008 р. справу стосовно смерті Д. було передано до
Великобурлуцького міського суду (далі — «Великобурлуцький суд»),
тому що всі судді Вовчанського суду вже її розглядали.
39. 26 лютого 2008 р. Великобурлуцький суд скасував рішення ВМП від 24 вересня 2005 р. (див. пункт 35 раніше), визнавши,
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що додаткове розслідування, здійснене відповідно до постанови
ГПУ від 25 серпня 2005 р., не відповідало інструкціям ГПУ попри їх
обов’язковий характер. Суд також повторив, по суті, критику, яку
раніше висловив Вовчанський суд у своїй постанові від 24 листопада
2003 (див. пункт 30 раніше).
40. Великобурлуцький суд також вказав на заходи, які необхідно
було здійснити під час додаткового розслідування, такі, як подальше
допитування Н. і Г. щодо звуків і криків, які, за їхніми словами, вони
чули після відходу Д., а також допитування Л., який зовсім не розглядався у цьому зв’язку. Крім того, розслідування мало ідентифікувати групою оперативного допиту трьох осіб, які були присутні під
час інспекції на місці подій 1 липня 2002 р., але їхні особи не було виявлено, а їхню присутність не було зазначено в міліцейському звіті.
Посилаючись на підтверджені загрози, які підлітки висловили міліцейським щодо своїх впливових родичів під час затримання, суд зазначив, що в заявниці були підстави побоватися, що цими особами
могли бути родичі на високих посадах у правоохоронних органах.
Її твердження про те, що тіло її сина було повернено до води після
того, як Л. дістав його й витяг на берег, також необхідно було перевірити. Окрім того, було необхідно прояснити походження всіх травм
на тілі Д., беручи до уваги, що не всі з них були наслідками бійки
30 червня 2002 р. Також було необхідно ідентифікувати та допитати
двох рибалок, які перебували неподалік від табору Д. та його друзів
вночі 30 червня 2002 р., підлітків, які нібито в саркастичному тоні
запитали про пошуки Д., а також співробітника міліції, який прибув
на місце першим й очікував там наодинці прибуття своїх колег, і тому міг запропонувати пояснення щодо того, як тіло повернулося до
озера. Суд також проінструктував розслідування дізнатися, чи був
планктон із відповідного озера в легенях Д. Нарешті, було необхідно встановити результати розслідування, початого 21 липня 2002 р.
стосовно бійки (як виявлялося, суд не знав, що розслідування було
припинено 16 березня 2006 р. — див. пункти 24 і 37 раніше).
41. Великобурлуцький суд наголосив, що всі наведені інструкції
вже давала ГПУ у своїй постанові від 25 серпня 2005 р., але вони незаконно ігнорувалися.
42. 23 липня 2008 р. відділок міліції Вовчанська, до якого ВМП
направила справу, видало рішення про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно смерті Д. На додачу до підстав, які вже було
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наведено в рішенні ВМП від 24 вересня 2005 р. (див. пункт 35 раніше),
слідчий твердив таке. Він допитав одного з міліціонерів та одного зі
свідків, які прибули на місце разом з іншими посадовими особами
для інспекції на місці вранці 1 липня 2002 (див. пункти 15–16 раніше). Міліціонер підтвердив те, що вже було вказано у звіті (там само). Свідок твердив, що тіло справді було знайдено у воді та що він
особисто витяг його на берег у присутності інших учасників розслідування. Наприкінці слідчий посилався на звіт про подію, виданий
співробітниками рятувальної станції (див. пункт 18 раніше) без зауважень. Було досягнуто спільного висновку про те, що утоплення Д.
було нещасним випадком.
43. 22 червня 2010 р. Вовчанський суд залишив чинним згадане
рішення.
44. 22 листопада 2010 р. Апеляційний суд скасував наведену постанову, схваливши скаргу заявниці, і передав справу до Вовчанського суду для нового розгляду. Він зазначив, що суд першої інстанції
неправильно порушив справу за відсутності заявниці. Окрім того,
він не оцінив належно законність оскарженого рішення від 23 липня
2008 р. Апеляційний суд зазначив зокрема, що Вовчанський суд залишив незавершеність розслідування смерті Д. без будь-якої правової оцінки, проігнорувавши аргумент заявниці щодо цього.
45. 28 лютого 2011 р. Вовчанський суд скасував рішення слідчого
від 23 липня 2008 р. (див. пункт 42 раніше) і наказав провести додаткове розслідування. Він обґрунтував своє рішення так:
«...Досудовий слідчий орган реалізував вказівки ... Генеральної прокуратури від 25 серпня 2005 р. ... і ... Великобурлуцького суду ... від
26 лютого 2008 у неповний і непослідовний спосіб.
Як видається з поданих матеріалів, досудовий слідчий орган не перевірив аргументи про можливий зв’язок між побиттям [Д.] на підставі
хуліганства вночі 30 червня 2002 р. і його загибеллю. Таким чином,
хоча 21 липня 2002 р. було порушено ... кримінальне розслідування
факту хуліганства, матеріали справи стосовно розслідування [смерті] не містять жодної інформації щодо його результату.
Крім того, досудовий слідчий орган не перевірив твердження [заявниці] про те, що її син не міг померти, плаваючи, тому що він боявся
води і не вмів плавати, і що глибина озера у місці, де було знайдено
його тіло, складала 0,6 метрів.

74

ОлейнИкова проти України

Крім того, не всі учасники бійки були ідентифіковані та допитані.
Це стосується зокрема людей, яких звали У. та Т., які могли брати
участь у подіях, що відбулися 30 червня 2002 р. ...
Після вивчення матеріалів, на основі яких було прийнято оскаржуване рішення [не порушувати кримінальні провадження], було встановлено, що слідчий не повністю втілив керівні вказівки судді та прокурора, а також що додаткове розслідування було неповним...»

46. 25 березня 2011 р. Вовчанський відділок міліції видав інше рішення про відмову в порушенні кримінальних проваджень
у зв’язку зі смертю Д., на підставі того, що це був нещасний випадок.
2 вересня 2011 р. Харківський обласний прокурор скасував це рішення як незаконне і направив справу до ВМП для додаткового розслідування, яке, як видається, ще триває.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
47. Відповідні правові положення можна знайти у справі
Myronenko v. Ukraine, № 15938/02, §§28 і 29, 18 лютого 2010 р.

ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
48. Спираючись на статті 2, 6 і 17 Конвенції, заявниця скаржилася, що не було ефективного розслідування смерті її сина. Суд вважає,
що заява має розглядатися тільки відповідно до статті 2 Конвенції,
яка передбачає:
«Право кожного на життя охороняється законом...»
А. Щодо прийнятності

49. Суд зазначає, що заява не є явно необґрунтованою в сенсі
статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути оголошена
прийнятною.
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В. Щодо суті

1. Аргументи сторін
a) Заявниця
50. Посилаючись на значну тривалість внутрішнього розслідування та відсутність будь-яких остаточних висновків, заявниця
твердила, що розслідування не можна вважати ефективним.
51. Вона твердила, що влада не продемонструвала реального бажання дізнатися, як загинув її син, і її від самого початку задовольнила версія нещасного випадку. На думку заявниці, обґрунтування
багатьох відмов слідчих порушити кримінальні провадження стосовно смерті її сина не змінилися протягом років.
52. Окрім того, вона висловила сумніви щодо незалежності слідчих органів, побоюючись, що на них могли вплинути високопосадові
співробітники правоохоронних органів, пов’язані з молодими людьми, з якими її син мав бійку незадовго до його смерті.
53. Нарешті, заявниця посилалася на численні недоліки та відхилення в розслідуванні й наголосила, що їх було визнано національними судами або прокуратурою, але вони залишилися неви
правленими.
b) Уряд
54. Уряд твердив, що національні органи влади зробили все, що
могли, для того, щоб встановити обставини смерті Д., діючи з належною оперативністю та сумлінністю.
55. Уряд зазначив, що одразу, тільки-но правоохоронні органи
дізналися про смерть, вони розпочали розслідування, здійснили огляд місця, де було знайдено тіло, посмертну експертизу та допитали
свідків того самого дня, коли було знайдено тіло.
56. Уряд також перерахував різні подальші слідчі заходи, які він
вважав здійсненими без затримок. Він зазначив, що органи влади
сумлінно перевірили версію заявниці про те, що Д. було вбито, й були змушені відхилити її, як не підтриману достатніми доказами.
Уряд посилався зокрема на висновки кількох звітів судово-медичних експертиз, згідно з якими Д. загинув внаслідок утоплення, будучи помірно п’яним, будь-яких слідів насильства крім тих, які були
результатом попередньої бійки, знайдено не було.

76

ОлейнИкова проти України

57. Уряд також вважав, що твердження заявниці про відсутність
незалежності з боку слідчих органів були необґрунтованими.
58. Нарешті, Уряд зазначив, що заявниця брала активну участь
у слідчому процесі, її не тільки інформували про його розвиток,
а й вона сама могла висувати свої зауваження, яким приділялася
належна увага. Уряд розглядав численні передачі справи для додаткового розслідування як направлені на сумліннішу перевірку всіх її
скарг та зауважень.

2. Оцінка Суду
59. Суд повторює, що стаття 2 §1 Конвенції зобов’язує державу
не тільки утримуватися від навмисного й незаконного позбавлення життя, а й здійснювати належні заходи для захисту життя людей
у своїй юрисдикції (див. L.C.B. v. the United Kingdom, 9 червня 1998,
§36, Reports of Judgments and Decisions 1998‑III). Це передбачає впровадження ефективних норм кримінального права, норм, спрямованих на стримування вчинення злочинів проти особи, підтриманих правоохоронними органами для попередження, припинення
та покарання порушень таких засад (див. Osman v. the United Kingdom,
28 жовтня 1998, §115, Reports 1998‑VIII).
60. Конкретніше, якщо смерть відбувається за підозрілих обставин, залишаючи місце для будь-яких припущень навмисного позбавлення життя, держава має забезпечити якусь форму ефективного
офіційного розслідування (див. Menson v. the United Kingdom (dec.),
№ 47916/99, ECHR 2003-V, і Šilih v. Slovenia [GC], № 71463/01, §§156–157,
9 квітня 2009).
61. Це є обов’язком не результату, а засобів. Суд визнає, що не
кожне розслідування є обов’язково успішним або доходить висновку, що збігається з тим описом подій, який надав заявник. Однак
воно повинно загалом бути спроможним привести до встановлення
фактів справи та, якщо заяви виявляться правдивими, до ідентифікації та покарання відповідальних осіб (див. Paul and Audrey Edwards
v. the United Kingdom, № 46477/99, §71, ECHR 2002‑II).
62. Повертаючись до цієї справи, Суд зазначає насампнеред, що
син заявниці помер за неясних і тому підозрілих обставин, які вимагали сумлінного розслідування.
63. Більш ніж через дев’ять років після його смерті все ще невідомо, як вона сталася та що насправді відбулося вночі 30 червня 2002 р.
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64. Немає сумнівів у тому, що органи національної влади, а не
Суд, мають встановлювати факти. Проте питання полягає в тому,
чи вони зробили розумну спробу встановити їх (див., як посилання,
Anna Todorova v. Bulgaria, № 23302/03, §77, 24 травня 2011).
65. Тому Суд розгляне, як відбувалося національне розслідування в цій справі.
66. Він зазначає, що один з аргументів Уряду стосувався заявленої оперативності відповіді влади на повідомлення про смерть її сина.
67. Справді, відповідно до прецедентного права Суду, ефективність розслідування передбачає вимогу оперативності та розумної
дії. Навіть коли можуть бути перешкоди або труднощі, які заважають прогресу в розслідуванні в конкретній ситуації, оперативна
відповідь влади є життєво важливою для підтримання громадської
впевненості в її вірності верховенству права, а також для запобігання будь-якого виникнення змови або терпимості щодо незаконних
дій (див. Šilih, згад. раніше, §195).
68. Що стосується цієї справи, Суд зазначає, що, як видається,
влада негайно відреагувала на інформацію від друзів Д. про знаходження його тіла. Таким чином, міліція діяла достатньо оперативно
для того, щоб зупинити автобус із підлітками, з якими Д. мав бійку
попереднього вечора, та затримати їх для подальшого допитування.
Окрім того, протягом близько однієї години, міліція та органи прокуратури здійснили огляд місця події за участі медичних експертів
і, як видається, за присутності заявниці. Пізніше того самого дня було зроблено посмертну експертизу (див. пункти 14–19 раніше).
69. Однак Суд не випускає з уваги деякі неясності щодо цих життєво важливих перших кроків, які спричинили занепокоєність заявниці, яку вона висловила під час розслідування, але яка залишилася
без відповіді.
70. Суд зазначає зокрема, що заявниця привернула увагу слідчих органів до того факту, що хоча Л. твердив, що витяг тіло Д. з озера
за присутності Н. і Г., органи, що здійснювали огляд, знайшли його
знову у воді за три метри від берега. Тим часом не ідентифікований
співробітник міліції, який був першим і з яким зв’язалися Л. та його
друзі, як видається, залишався з тілом і міг надати певні пояснення
(див. пункти 21 і 40 раніше).
71. У той час, як заявниця порушила це питання ще в липні
2002 р., видається, що його було розглянуто слідчими органами — як
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це випливає з рішення від 23 липня 2008 р. — лише через шість років,
попри численні вказівки органів прокуратури та судів високого рівня для слідчих про необхідність перевірити її аргументи (див. пунк
ти 21, 30 і 40–42 раніше).
72. Навіть тоді слідчий обмежився допитом одного з міліціонерів, які прибули на місце разом з іншими учасниками інспекційної групи 1 липня 2002 р., і не могли нічого додати до того, що містилося у звіті, а також одного зі свідків, який прибув на місце у той
самий час і твердив, що сам витяг на берег тіло Д., без подальших
подробиць. Слідчий також посилався на звіт про подію, складений
місцевою рятувальною станцією (див. пункт 42 раніше).
73. Однак Суд зазначає, що згаданий звіт огляду місця події
та звіт про подію важко порівняти. Відповідно до першого звіту,
інспекція тривала з 8:00 до 9:00. ранку 1 липня 2002, тоді як відповідно до другого звіту тіло було витягнуто з води у 8:45. Важко
уявити, що сорок п’ять хвилин могли минути між початком огляду
місця події та видаленням тіла з озера, навіть якщо це не стосувалося рятування Д.
74. Зрештою залишається неясним, чи прибув будь-який співробітник правоохоронних органів на місце до оглядової групи,
і якщо так, хто це був і що він знайшов.
75. У той час як Суд не висловлює судження про те, чи мала згадана неясність будь-який вплив на процес розслідування, вона явно підірвала достовірність найперших, життєво важливих заходів,
здійснених владою для забезпечення доказів у цій справі.
76. Далі Суд зазначає, що занепокоєння заявниці щодо присутності певних не ідентифікованих осіб під час огляду місця події
1 липня 2002 р. — зокрема беручи до уваги підтверджені загрози до
міліції з боку підлітків, з якими у Д. відбулася бійка незадовго до
його смерті, про своїх впливових родичів на високих посадах — як
видається, зовсім не розглядалися попри вказівки ГПУ та судів щодо
цього (див. пункти 23, 30 і 40–41 раніше).
77. Це вказує Суду на те, що сумніви заявниці стосовно незалежності розслідування, визнані національними органами влади як
зовсім необґрунтовані, не було розвіяно.
78. Суд також зазначає, що загалом національне розслідування
цього питання тривало більш ніж дев’ять років і, як видається, ще не
закінчилося (див. пункт 46 раніше).
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79. Суд не вбачає пояснень для значної тривалості розслідування, окрім численних затримок і неналежного здійснення життєво
важливих слідчих заходів, що змусило прокуратуру та судові органи
направити справу до слідчих органів для додаткового розслідування не менш ніж шість разів.
80. Таким чином, Суд зауважує, що слідчі органи відмовилися
порушити кримінальні провадження щодо смерті Д. шість разів, і всі
ці рішення було скасовано прокуратурою або судами вищого рівня,
як засновані на неповному та непослідовному розслідуванні, що
ігнорувало попередні вказівки (див. пункти 23, 27–28, 30–31, 34–35,
39, 41–42, 45 і 46 раніше). Окрім того, затримки в розслідуванні неминуче зменшили перспективи його успіху та завершення.
81. Суд також із занепокоєнням зазначає, що такі передачі справи для повторного розгляду, які розкривають серйозні недоліки
у кримінальному розслідуванні та, в ширшому сенсі, у функціонуванні правоохоронного апарату, який, як видається, не спроможний
ефективно покінчити з цією практикою, були частою проблемою
у справах проти України (див., наприклад, Myronenko, згад. раніше, §37; Muravskaya v. Ukraine, № 249/03, §§46–47, 13 листопада 2008;
Dudnyk v. Ukraine, № 17985/04, §36, 10 грудня 2009; і Lyubov Efimenko v.
Ukraine, № 75726/01, §78, 25 листопада 2010).
82. З огляду на згадані недоліки, визнані самим національними
органами влади та надзвичайну тривалість розслідування обставин
смерті сина заявниці, Суд доходить висновку, що не можна вважати,
що держава здійснила всі заходи, яких можна було очікувати відповідно до обставин.
83. Загалом Суд вважає, що відбулося порушення статті 2 Конвенції в її процесуальному аспекті.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
84. 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 справедливе відшкодування».
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A. шкода

85. Заявниця вимагала сплатити їй 200 000 євро (EUR) як відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
86. Уряд твердив, що ця скарга є необґрунтованою та надмірною.
87. Суд не вбачає будь-якого причинового зв’язку між визнаними порушеннями та заявленою матеріальною шкодою; тому він
відхиляє цю вимогу. З іншого боку, Суд зауважує, що він визнав, що
це розслідування смерті сина заявниці не відповідало стандартам,
закріпленим у статті 2 Конвенції. За цих обставин Суд вважає, що
страждання та горе заявниці не можуть бути відшкодовані самим
лише визнанням порушення. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує їй EUR 12 000 як відшкодування нематеріальної шкоди плюс будь-який податок, який може бути стягнуто
з цієї суми.
B. судові витрати

88. Заявниця також вимагала відшкодування правових гонорарів, залишаючи суму на розсуд Суду.
89. Уряд твердив, що ця вимога не була обґрунтована жодними
документами.
90. Відповідно до прецедентного права Суду, заявник має право на відшкодування його судових витрат тільки тією мірою, якою
було доведено, що вони справді та обов’язково відбулися й були розумними за обсягом. У цій справі, беручи до уваги наявні в нього
документи у та зазначені критерії, Суд відхиляє вимогу заявниці
в цьому аспекті.
C. Пеня

91. Суд вважає розумним, що пеню має бути встановлено в розмірі граничної кредитної ставки Європейського центрального банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Ухвалює, що відбулося порушення статті 2 Конвенції в її процесуальному аспекті;
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3. Ухвалює:
a) що протягом трьох місяців від дня, коли це рішення стане
остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, дер
жава-відповідач має сплатити заявниці 12 000 (дванадцять
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди з урахуванням
будь-якого податку, який може бути стягнуто із зазначеної
суми, конвертовані в українські гривні за курсом, що діятиме на дату сплати;
b) що із закінченням зазначеного тримісячного терміну та до
остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної кредитної ставки Європейського центрального банку, яка діятиме
в період несплати, плюс три відсоткові пункти;
4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливого відшкодування.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 грудня
2011 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
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Д. Шпільманн
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «МАСНЄВА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 5952/07)
Рішення
Страсбург
20 грудня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
20 березня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Маснєва проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова,
пані Е. Фура-Сандстрем,
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п. К. Юнґвірт,
п. М. Віллігер,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 29 листопада 2011 року
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 5952/07), яку 20 січня 2007 року
подала до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянка України Леся Улянівна Маснєва (далі — заявниця).
2. Заявницю представляв В. Єлов — юрист, який практикує
у м. Луцьку. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев.
3. Заявниця стверджувала, що не було ефективного розслідування обставин смерті її сина і ця ситуація була принизливою та завдавала їй психологічних страждань.
4. 5 жовтня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Також було вирішено розглядати питання щодо прийнятності та суті заяви одночасно (пункт 1 статті 29).

ФАКТИ
I. конекретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявниця народилася у 1943 році і живе в м. Луцьку.
A. Обставини смерті сина заявниці

6. У жовтні 2003 року єдиний син заявниці, Олег Маснєв (далі —
п. Маснєв), який працював в Управлінні Міністерства внутрішніх
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справ України у Волинській області (далі — управління внутрішніх
справ), був тимчасово відряджений до Ковельського міськрайонного відділу УМВС України у Волинській області (далі — відділ внутрішніх справ), що підпорядковувався управлінню внутрішніх справ.
На той час він обіймав посаду старшого оперуповноваженого та мав
звання майора. Як стверджує заявниця, йому було доручено розслідувати корупційні діяння працівників міліції м. Ковеля. Як стверджує Уряд, до обов’язків пана Маснєва входило встановлення пристроїв для прослуховування телефонних розмов.
7. 9 жовтня 2003 року він прибув у м. Ковель і приступив до виконання обов’язків у кабінеті з обмеженим доступом № 505 у приміщенні відділу міліції. Спочатку він займав кабінет разом із працівником
міліції Б. Існувала домовленість, що один із працівників, який чергує
в кабінеті, щоденно о 9 год. ранку телефонуватиме до Ковельського
МРВ Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Волинській області (далі — підрозділ). 15 жовтня 2003 року Б.
отримав інше завдання та поїхав з м. Ковеля.
8. У погоджений час 17 жовтня 2003 року п. Маснєв не зателефонував до підрозділу; востаннє його бачив один із працівників
підрозділу 16 жовтня 2003 року приблизно о 13 год. 30 хв. Оскільки
двері кабінету № 505 були замкнені, а зсередини ніхто не відповідав,
начальник відділу внутрішніх справ наказав виламати їх. Близько
14 год. 45 хв. двері було виламано та виявлено труп пана Маснєва. Того самого дня місце події оглянув слідчий Ковельської міжрайонної
прокуратури, описавши у протоколі тіло та його розташування і наявні в кабінеті предмети, зокрема ніж, вкритий речовиною коричнюватого кольору, три чашки, дві порожні пляшки з-під алкогольних
напоїв і сигаретні недопалки. Слідчий також сфотографував місце
події, зібрав відбитки пальців, зразки речовини коричнюватого кольору та вилучив кілька предметів з кабінету, включаючи ніж. Згідно
з протоколом сліди речовини коричнюватого кольору знаходились
у різних частинах кабінету, двері та замок не були пошкоджені, у кабінеті не було пошкоджених меблів чи обладнання. Слідчий також
призначив судово-медичну експертизу трупа.
9. Наступного дня судово-медичний експерт провів розтин тіла
пана Маснєва і виявив, inter alia, поріз на його лівому передпліччі
та кілька синців на лобі. Експерт дійшов висновку, що смерть пана
Маснєва настала від кровотечі, спричиненої раною на передпліччі;
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рана могла бути нанесена ним самим; після поранення він зберігав
здатність рухатися протягом певного періоду часу; синці на лобі не
були тяжкими ушкодженнями та були заподіяні за життя пана Маснєва; встановити, чи були синці на лобі нанесені перед пораненням
передпліччя, було неможливо.
10. 23 жовтня 2003 року експерт відділу внутрішніх справ провів
експертизу виявлених у кабінеті відбитків пальців і дійшов висновку, що деякі з них належали пану Маснєву, деякі не можна було ідентифікувати, а два — не належали пану Маснєву.
11. Дві експертизи зразків крові пана Маснєва у листопаді
2003 року не виявили наявності алкоголю чи наркотиків.
12. Додаткова судово-медична експертиза його тіла, призначена
23 січня 2004 року і завершена 11 лютого 2004 року, не виключила
можливості, що він міг сам нанести собі поріз.
13. Експертиза ножа, призначена 8 серпня 2008 року та завершена 10 жовтня 2008 року, встановила, що кров на ньому могла належати пану Маснєву.
14. Висновок посмертної судової психолого-психіатричної експертизи, призначеної 29 вересня 2008 року та завершеної 20 березня
2009 року, зазначав, що в 2000 році П., колега пана Маснєва, поранив його ножем у ногу і п. Маснєв був змушений викликати швидку
допомогу, але розслідування розпочато не було. У червні 2001 року
керівництво пана Маснєва направило його до психіатра, який встановив діагноз «акцентуація особистості» — діагноз, подібний до того, що був встановлений у 1999 році, але не призначив наступного
лікування. Після цього сам п. Маснєв не просив про психологічну
або психіатричну допомогу. Крім того 24 червня 2008 року експерт,
який проводив першу посмертну експертизу, виявив сліди алкоголю
в шлунку пана Маснєва. Було вирішено, що п. Маснєв пережив тимчасовий психічний розлад, підсилений пов’язаним із роботою стресом
і частково напруженими сімейними стосунками, та що перед смертю
він міг впасти в гострий афективний стан і вважати свою ситуацію
безнадійною.
15. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, призначеної
24 березня 2009 року та завершеної 23 квітня 2009 року, рана на передпліччі пана Маснєва становила тяжке тілесне ушкодження і могла бути нанесена ножем ним самим, тоді як інші ушкодження були
незначними та були заподіяні тупими предметами, не виключаючи

86

Маснєва проти України

падіння у результаті конвульсій від болю перед смертю. Висновок також зазначав, що всі ушкодження було нанесено приблизно 17 жовтня
2003 року.
16. Згідно з висновком іншої судово-медичної експертизи, призначеної 30 червня 2009 року та закінченої 24 липня 2009 року, встановити точний час смерті пана Маснєва було неможливо.
17. Комплексною дактилоскопічною та трасологічною експертизою, призначеною 10 липня 2009 року та здійсненою експертом управління внутрішніх справ 1 жовтня 2009 року, було встановлено, що
відбитки пальців на пляшках, ножі та інших предметах і поверхнях
у кабінеті або належали пану Маснєву, або не могли бути ідентифіковані та що два відбитки пальців з дверної коробки були придатні для
ідентифікації, але не належали пану Маснєву.
18. Експертиза, призначена 27 липня 2009 року та завершена
16 грудня 2009 року, під час якої було досліджено вилучені з кабінету чашки, вилку, ложку та взуття, не виключила, що сліди на них
залишив п. Маснєв.
19. Висновком судової медико-криміналістичної експертизи,
призначеної 8 лютого 2010 року та закінченої у незазначену дату,
було встановлено, що після отримання ушкоджень п. Маснєв пересувався без сторонньої допомоги і рана на його лівому передпліччі
могла бути нанесена самостійно.
20. Додаткова комісійна судово-медична експертиза, призначена 3 березня 2010 року та закінчена у незазначену дату, дійшла ви
сновку, що на тілі пана Маснєва не було ушкоджень, яких він міг би
зазнати у результаті боротьби, та не виявила доказів того, що рану на
лівому передпліччі йому могла нанести будь-яка інша особа.
21. Цитологічна експертиза, призначена 29 березня 2010 року, не
виключила, що органічні речовини, знайдені на пальцях пана Маснєва, належали йому. Імунологічна експертиза, призначена 31 березня
2010 року, дійшла висновку, що кров на шпалерах у кабінеті могла належати пану Маснєву.
B. Внутрішнє розслідування смерті сина заявниці

22. Невдовзі після події двом працівникам управління внутрішніх справ було доручено провести внутрішнє розслідування за фактом смерті пана Маснєва.
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21 жовтня 2003 року вони до отримання результатів розслідування прокуратури дійшли висновку, що п. Маснєв вчинив самогубство.
C. Дослідча перевірка та розслідування
смерті сина заявниці

23. 27 жовтня 2003 року слідчий Ковельської міжрайонної прокуратури не знайшов ознак складу злочину в смерті пана Маснєва,
вважаючи, що останній вчинив самогубство, і відмовив у порушенні
кримінальної справи. Від того дня і до липня 2008 року слідчі Ковельської міжрайонної прокуратури, прокуратури м. Луцька та прокуратури Горохівського району Волинської області ухвалили двадцять одну подібну постанову, у дванадцяти з яких, серед іншого,
містилося посилання на результати внутрішнього розслідування.
24. Після скарг заявниці ці постанови були скасовані прокурорами вищого рівня або судами, які доходили висновку, що дослідча
перевірка не відповідала вимогам повного, об’єктивного та всебічного розгляду справи. Вони зазначали, inter alia, що слідчі обмежилися
перевіркою лише однієї версії події, не встановили, чи були перед
смертю пана Маснєва в кабінеті інші особи, не ідентифікували особу
або осіб, яким належали відбитки пальців у кабінеті, не встановили
походження певних предметів, виявлених у кабінеті, не з’ясували
характер завдання пана Маснєва та дійшли висновку, що п. Маснєв
вчинив самогубство через проблеми у сім’ї, не маючи для того підтверджуючих доказів у справі.
25. Матеріали перевірки обставин смерті пана Маснєва були засекречені та залишалися таємними до 18 серпня 2005 року. У цей день
експертна комісія з питань державної таємниці прокуратури Волинської області (далі — обласна прокуратура) вилучила з матеріалів
звіт, складений після огляду спеціального обладнання в кабінеті,
і розсекретила решту матеріалів. Вона зазначила, що матеріали було
засекречено, оскільки вони містили звіт, про який ідеться.
26. 4 липня 2008 року обласна прокуратура порушила кримінальну справу, дійшовши висновку про наявність підстав для обґрунтованої підозри, що пана Маснєва довели до самогубства.
27. 20 жовтня 2009 року після кількох відмов заявницю визнали
потерпілою у кримінальному провадженні.
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28. 28 травня 2010 року прокуратура відмовила в порушенні
кримінальної справи за фактом стверджуваного умисного вбивства
пана Маснєва, дійшовши висновку, що він вчинив самогубство.
31 травня 2010 року вона також закрила кримінальну справу, дійшовши висновку про відсутність доказів доведення пана Маснєва до
самогубства. Ці постанови ґрунтувалися на інформації, отриманій
під час майже тридцяти допитів, включаючи допити експертів і родичів пана Маснєва, двох оглядах місця події, одному відтворенні
обстановки і обставин події та матеріалах тринадцяти експертиз,
включаючи експертизи, здійснені експертами відділу внутрішніх
справ та управління внутрішніх справ.
29. З показань чергового працівника міліції та слюсаря, які виламали двері до кабінету, було встановлено, що на момент відкриття
двері були замкнені зсередини. З допиту двох безпосередніх керівників пана Маснєва прокурори з’ясували, що станом на 15 жовтня
2003 року ніхто, включаючи колег, не погрожував пану Маснєву.
Інший працівник дав подібні показання та уточнив, що ніхто не
міг зайти до кабінету без дозволу пана Маснєва, а вхід до відділу
внутрішніх справ увесь час знаходився під охороною. Навіть якби
п. Маснєв мав будь-яку важливу інформацію, він не повинен був її
зберігати, радше він передав би її особі, яка прийняла рішення про
спостереження, тому не було підстав вбивати його.
30. Інші два безпосередні керівники заявили, що Б. перевели
з м. Ковеля для участі в операціях в іншому місті. Під час допиту Б.
стверджував, що перед тим, як поїхати з м. Ковеля, він не помітив нічого незвичного у зв’язку з паном Маснєвим. Один із керівників додав,
що в кабінет № 505 могли заходити лише чергові працівники та ті, хто
віддав наказ про спостереження. Коли дослідили обладнання у кабінеті та інформацію, отриману паном Маснєвим, жодних відомостей,
які б становили загрозу для життя останнього, виявлено не було.
31. У результаті додаткового огляду місця події, проведеного
у невизначену дату, не було знайдено жодних підозрілих пошкоджень вікна кабінету. Два придатні для ідентифікації відбитки пальців, які не належали пану Маснєву та були виявлені на внутрішній
частині дверної коробки, було перевірено в обласній базі даних, але
це не дало позитивного результату.
32. Дванадцять працівників міліції, які займали кабінети поруч
з кабінетом № 505, показали, що 17 жовтня 2003 року або близько цієї
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дати вони не чули жодних підозрілих звуків з кабінету. П’ять працівників міліції, які знали пана Маснєва, пояснили, що їм не було
відомо про будь-які конфлікти, які б його стосувалися, або погрози
його життю. Дехто з керівників і колег пана Маснєва зазначили, що
він мав напружені стосунки з дружиною, проте прокуратура дійшла висновку, що ці стосунки не були причиною самогубства. Постанови не зазначали, чи був п. Маснєв тверезим перед смертю, та не
пояснювали походження двох пляшок з-під алкогольних напоїв і сигаретних недопалків у кабінеті, а також не посилалися на інцидент
між П. та паном Маснєвим у 2000 році. Вони не зазначали висновків
щодо того, чи був перед смертю пана Маснєва у кабінеті ще хтось,
та відомостей про те, кого стосувалося його завдання.
33. Як стверджує Уряд, п. Маснєв ніколи не повідомляв, що його
життя було у небезпеці.
34. Згідно з останніми поясненнями заявниці від 7 липня
2010 року вона не оскаржила в національних органах постанови прокурорів від 28 та 31 травня 2010 року.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
a. Кримінальний кодекс України

35. Стаття 345 передбачає, що погроза вбивством або насильством щодо працівника правоохоронного органу чи умисне заподіяння йому тілесних ушкоджень карається позбавленням волі на
строк до чотирнадцяти років. Стаття 348 передбачає, що замах на
вбивство або вбивство працівника правоохоронного органу карається позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років або довічним
позбавленням волі.
b. Кримінально-процесуальний кодекс України

36. Стаття 28 передбачає право кожного, хто зазнав матеріальної
шкоди від злочину, пред’явити до обвинуваченого або осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний
позов, який розглядається судом разом із кримінальною справою.
Стаття 49 визначає потерпілого як особу, якій злочином заподіяно шкоду. Вона також встановлює, що потерпілий вправі давати по-
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казання, подавати докази, заявляти клопотання, знайомитися з усіма матеріалами справи з моменту закінчення досудового слідства,
подавати скарги на дії дізнавача, слідчого та прокурора. У справах
про злочини, внаслідок яких сталася смерть потерпілого, права потерпілого мають його близькі родичі.
37. Відповідно до статті 190 огляд місця події може бути проведено до порушення кримінальної справи, але, за наявності для того
підстав, остання порушується негайно після огляду.
c. закон «Про міліцію» від 20 грудня 1990 року

38. На час подій стаття 21 Закону України від 20 грудня 1990 року
«Про міліцію» передбачала, що особиста безпека працівників міліції
забезпечується державою. На час подій Закон України від 2 березня
1994 року «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» встановлював, що працівники суду та правоохоронних
органів, включаючи міліцію, мали право застосовувати заходи фізичного впливу та зброю з метою захисту особистої безпеки або вимагати та одержувати допомогу чи захист, який передбачав низку
спеціальних заходів. Спеціальні заходи включали надання особистих охоронців, видачу зброї або засобів індивідуального захисту,
негласне спостереження, тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують безпеку, переведення на іншу роботу або переселення в інше місце проживання. Ці заходи могли бути застосовані на вимогу
відповідної особи або її родичів. Орган, який отримував вимогу, повинен був розглянути її у триденний строк і прийняти умотивоване рішення.
d. Закон України «Про оперативно розшукову діяльність»
зі змінами та доповненнями
від 18 лютого 1992 року

39. Відповідно до статті 1 завданням оперативно-розшукової
діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб і груп, відповідальність за які передбачена
Кримінальним кодексом України.
40. Стаття 5 передбачає, що оперативні підрозділи міліції здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
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41. Стаття 10 зазначає, що матеріали оперативно-розшукової
діяльності можуть використовуватися як приводи та підстави для
порушення кримінальної справи.
42. Стаття 12 передбачає, що за наявності даних про загрозу
життю працівника у зв’язку зі здійсненням ним оперативно-розшукової діяльності підрозділ зобов’язаний вжити спеціальних заходів
для забезпечення його безпеки, таких як зміна даних про особу, зміна місця проживання, роботи і навчання тощо.
43. Інше відповідне національне законодавство наведено та узагальнено в рішеннях у справах «ґонґадзе проти України» (Gongadze v.
Ukraine, заява № 34056/02, пункти 147–149, ECHR 2005-XI) та «Сергій
Шевченко проти України» (Sergey Shevchenko v. Ukraine, заява № 32478/02,
пункти 36–39, від 4 квітня 2006 року).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
44. Заявниця стверджувала, що державні органи не захистили
життя її сина та не провели ефективного розслідування обставин
його смерті, як це передбачено у статті 2 Конвенції, яка у відповідній
частині передбачає:
«1. Право кожного на життя охороняється законом...»
Щодо процесуального аспекту статті 2 Конвенції
А. Щодо прийнятності

45. Уряд доводив, що заявниця не оскаржила постанову прокурора від 31 травня 2010 року (див. вище пункт 34).
46. Суд вважає, що заперечення Уряду порушує питання стосовно ефективності розслідування, які тісно пов’язані з суттю скарг заявниці. Отже, він вирішує приєднати це заперечення до суті справи
та вважає, що це питання підлягає розгляду нижче.
b. Щодо суті

47. Заявниця стверджувала, що розслідування обставин смерті
її сина, проведене міліцією та прокуратурою, було одностороннім
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і поверхневим. Зокрема, державні органи не розслідували можливості, що він загинув насильницькою смертю, та не забезпечили збереження неназваних доказів, які було втрачено. Слідство, припинене 31 травня 2010 року, не пояснило той факт, що її син перед смертю
був тверезим. Вона доводила, що неодноразове відновлення слідства
було ще однією ознакою його неефективності та неоперативності.
48. Уряд заявляв, що внаслідок проведення повторних дослідчих
перевірок було ухвалено рішення про відмову в порушенні кримінальної справи, оскільки було встановлено, що п. Маснєв вчинив самогубство. Як він стверджував, виявилося неможливим встановити
всі обставини самогубства, і прокуратура порушила кримінальну
справу в липні 2008 року та закрила її в травні 2010 року. З метою
встановлення обставин самогубства пана Маснєва протягом слідства було проведено значну кількість заходів. Уряд дійшов висновку,
що державні органи вжили всіх необхідних заходів, щоб встановити
обставини смерті.
49. Суд повторює, що у справі, де мала місце загибель людей за
обставин, які потенційно можуть призвести до відповідальності
держави, стаття 2 передбачає обов’язок держави всіма наявними
засобами забезпечити належну реакцію судових або інших органів
таким чином, щоб належно реалізувати законодавчі та адміністративні механізми, створені для захисту права на життя, та припинити і покарати будь-яке порушення цього права (див. зазначені вище
рішення у справі «Онер’їлдіз проти Туреччини» (Öneryіldіz v. Turkey),
п. 91, та «Сергій Шевченко проти України» (Sergey Shevchenko v. Ukraine),
п. 63). Процесуальний обов’язок, накладений статтею 2 Конвенції,—
це обов’язок засобів, а не результату (див. рішення у справі «МакКерр
проти Сполученого Королівства» (McKerr v. the United Kingdom), заява
№ 28883/95, п. 113, ECHR 2001-III). Слідство не буде ефективним доти,
доки всі докази не будуть досліджені належним чином, а висновки
не будуть послідовними та вмотивованими (див. рішення у справі
«Начова та інші проти Болгарії» (Nachova and Others v. Bulgaria), заяви
№ 43577/98 і № 43579/98, п. 131, від 26 лютого 2004 року).
50. Інші принципи, які стосуються справи, визначені Судом у його практиці щодо процесуального аспекту статті 2 Конвенції, узагальнено в зазначеному вище рішенні у справі «Сергій Шевченко проти України» (Sergey Shevchenko v. Ukraine, пункти 64–65) та рішеннях
у справах «Михалкова та інші проти України» (Mikhalkova and Others
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v. Ukraine, заява № 10919/05, пункти 42–43, від 13 січня 2011 року)
та «Меркулова проти України» (Merkulova v. Ukraine, заява № 21454/04,
п. 51, від 3 березня 2011 року).
51. Суд також підкреслює, що намагання встановити фактичні
обставини цієї справи самостійно, дублюючи зусилля національних
органів, які мають кращі можливості для цього, було б недоречним
і суперечило б його субсидіарній ролі згідно з Конвенцією (див. рішення у справі «МакШейн проти Сполученого Королівства» (McShane v.
the United Kingdom), заява № 43290/98, п. 103, від 28 травня 2002 року).
Дотримуючись своєї усталеної практики, він обмежить розгляд цієї
заяви оцінкою національного розслідування справи з точки зору
загального дотримання вищезазначених стандартів (див. рішення
у справі «Федіна проти України» (Fedina v. Ukraine), заява № 17185/02,
п. 63, від 2 вересня 2010 року).
52. Суд вважає, що у цій справі державні органи мали процесуальний обов’язок розслідувати обставини смерті пана Маснєва, зокрема встановити: сталося самогубство чи вбивство.
53. Він зауважує, що дослідча перевірка обставин смерті п. Маснєва розпочалася 17 жовтня 2003 року та була проведена оперативно.
Проте згодом двадцять два рази її поновлювали та остаточно закрили кримінальну справу 31 травня 2010 року (див. вище пункти 23, 24,
та 28). Стільки ж разів державні органи визнавали, що перевірка не
відповідала вимогам повного, об’єктивного та всебічного розгляду
всіх обставин справи (див. вище пункт 24). Таким чином, весь період
розслідування, за результатами якого не було встановлено причину
смерті сина заявниці, тривав близько шести років і семи місяців без
належного обґрунтування. Отже, Суд вважає, що перевірці в цілому
бракувало ініціативи і вона не була «ефективним розслідуванням»
у розумінні його практики.
54. Крім того кримінальну справу порушили 4 липня 2008 року,
тобто майже через чотири роки та вісім місяців після смерті пана
Маснєва. Беручи до уваги відповідне національне законодавство, Суд
вважає, що протягом достатньо тривалого часу прокуратура не звертала уваги на суперечливі обставини смерті та вимогу національного
законодавства невідкладно порушити кримінальну справу в такій
ситуації (див. вище пункт 37). Більше того, маючи у розпорядженні різноманітні слідчі засоби, вона обмежилася оглядом місця події
(див. вище пункт 37).
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55. Беручи до уваги постанови прокуратури від 28 та 31 травня
2010 року, з висновками яких заявниця не погодилася, Суд зауважує, що прокуратура спробувала виправити певні прогалини, які
були допущені до цього, розглянувши інші можливі версії смерті
пана Маснєва та дослідивши різноманітні докази, які (за відсутності будь-якої конкретної інформації від заявниці) не свідчать про
втрату будь-яких доказів. Однак навіть під час слідства у кримінальній справі та останньої частини дослідчої перевірки знову було
проігноровано такі питання, як: чи були перед смертю пана Маснєва в кабінеті інші особи; яким було походження пляшок з-під алкогольних напоїв і сигаретних недопалків, а також характер завдання
пана Маснєва (див. вище пункт 32). Крім того, останні постанови
прокуратури взагалі не згадували про інцидент між П. та п. Маснєвим у 2000 році (див. вище пункт 32). Ці питання, які навряд чи
не мали значення для сприйняття заявницею ґрунтовності реакції
державних органів на смерть пана Маснєва, неодноразово порушувалися нею, але залишилися без відповіді.
56. Суд далі зазначає, що матеріали перевірки були засекречені
протягом майже двадцяти двох місяців, а заявницю визнали потерпілою у кримінальній справі через майже шість років після смерті
пана Маснєва (див. вище пункти 26 і 28). Вона не заперечує, що протягом цього періоду їй надавали постанови слідчого про відмову
в порушенні кримінальної справи, які вона оскаржувала в установленому порядку. Однак відповідно до національного законодавства
вона не мала права знайомитися з матеріалами слідства (див. вище пункт 36) до моменту закриття кримінальної справи 31 травня
2010 року. Суд уже доходив висновку, що така ситуація погіршує
можливості ефективної участі у провадженні (див. рішення у справі
«Олексій Михайлович Захаркін проти України» (Oleksiy Mykhaylovych
Zakharkin v. Ukraine), заява № 1727/04, пункти 71–73, від 24 червня
2010 року). Таким чином, затримка визнання процесуального статусу заявниці та відсутність у національному законодавстві процедури доступу потерпілого до матеріалів кримінальної справи на
досудових стадіях провадження обмежило громадський контроль за
слідством і дізнанням.
57. Щодо доказів, зібраних прокуратурою, Суд відзначає, що було
призначено та проведено щонайменше чотирнадцять експертиз, які
за інших обставин могли б вказати на намагання державних органів
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провести ретельне розслідування. Проте дев’ять з цих експертиз були призначені та проведені через п’ять або шість років після події
(див. вище пункти 14–21), тоді як дослідження ножа, ймовірного
знаряддя, яким пану Маснєву було заподіяно смерть, було призначено через приблизно п’ять років (див. вище пункт 13). За відсутності
будь-якого пояснення, чому ці заходи були вжиті через такий проміжок часу, Суд не може не відзначити недостатню оперативність
у цьому зв’язку. Крім того дві експертизи (див. вище пункти 10 і 17)
проводили експерти або відділу внутрішніх справ, або управління
внутрішніх справ, яких не можна вважати незалежними у їхніх висновках. Однак прокуратура спиралася на висновки цих експертиз
у своїх остаточних рішеннях (див. вище пункт 28), підірвавши таким
чином правомірність результатів розслідування та дізнання. Суд
вбачає подібну проблему і стосовно дослідчої перевірки, яка, хоча
й була здійснена незалежним органом, у дванадцяти випадках частково покладалася на висновки внутрішнього розслідування (див. вище пункт 24). Ще раз цим необхідну незалежність зведено нанівець.
58. З огляду на все вищезазначене держава не виконала свій
обов’язок провести ефективне розслідування смерті сина заявниці.
59. Таким чином, у цій справі було порушення процесуального
аспекту статті 2 Конвенції.
Щодо матеріального аспекту статті 2 Конвенції
А. Щодо прийнятності

60. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зауважує, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Таким чином, вона повинна бути визнана прийнятною.
b. Щодо суті

61. Заявниця стверджувала, що її син був працівником міліції,
якому доручали особливо таємні завдання, і він втратив життя через
неспроможність Уряду забезпечити його безпеку під час виконання
службових обов’язків. За її словами, перед смертю він розслідував
корупційні діяння в міліції. Тому його життя повинні були захища-
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ти відповідні закони та механізми, включаючи охорону кабінету, де
його знайшли мертвим. Не погоджуючись із висновками перевірки
та слідства, заявниця вважала, що причиною його насильницької
смерті були присутність невідомих осіб у кабінеті в момент смерті (оскільки це випливає з того факту, що хтось приніс речі ззовні)
та ушкодження, які йому заподіяли ці особи.
62. Уряд стверджував, що п. Маснєв виконував обов’язки технічного характеру і його завдання не наразили б його на загрозу життю
з боку третіх осіб. Крім того він ніколи не повідомляв, що його життя
може бути в небезпеці. Хоча у 2001 році було встановлено, що він мав
проблеми з психічним здоров’ям, вони зникли протягом наступних
років. Тому Уряд був переконаний, що керівництво пана Маснєва не
могло передбачити, що в контексті специфічного характеру його роботи його особистісні риси підсилять мотиви вчинити самогубство.
Так само вони не могли передбачити вплив, який напружені сімейні
стосунки могли чинити на його поведінку, оскільки вони дізналися
про ці стосунки лише після його смерті. У підсумку, державні органи
не могли вжити жодних заходів для відвернення загрози життю пана Маснєва, і у справі, яка розглядається, прямий обов’язок держави
захистити життя пана Маснєва не виникав.
63. Суд повторює, що перше речення пункту 1 статті 2 Конвенції містить припис для держав не лише утримуватися від умисного
або незаконного позбавлення життя, а й вживати належних заходів
з метою охорони життя тих, хто знаходиться під їх юрисдикцією
(див. рішення у справі «L.C.B. проти Сполученого Королівства» (L.C.B.
v. the United Kingdom), від 9 червня 1998 року, п. 36, Reports 1998-III).
64. Для цілей статті 2 прямий обов’язок вжити всіх належних заходів для охорони життя передбачає, насамперед, головний
обов’язок держави створити законодавчий та адміністративний механізм, спроможний забезпечити ефективне стримування загроз
праву на життя. Цей обов’язок безперечно виникає в контексті небезпечних видів діяльності, де додатково необхідно надавати особливого значення положенням, які враховують особливості відповідного виду діяльності, зокрема рівень потенційної загрози життю
людей (див. рішення у справі «Онер’їлдіз проти Туреччини» (Oneryildiz
v. Turkey) [ВП], заява № 48939/99, пункти 89–90, ECHR 2004-XII). Крім
того, прямий обов’язок державних органів за відповідних обставин
включає вжиття превентивних оперативних заходів з метою охорони
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особи або осіб, чиїм життям загрожує небезпека здійснення кримінальних дій іншою особою (див. рішення у справі «ґонґадзе проти України» (Gongadze v. Ukraine), зазначене вище, п. 164).
65. Проте обсяг прямого обов’язку має тлумачитися таким чином, щоб не покладати непосильний або непропорційний тягар на
державні органи. Відповідно не кожна стверджувана загроза життю
може потягти обов’язок державних органів вжити оперативних заходів для запобігання втіленню цієї загрози. Для виникнення прямого обов’язку має бути встановлено, що на той час державні органи
знали або повинні були знати про існування реальної та безпосередньої загрози життю встановленої особи через кримінальні дії третьої особи та що для уникнення цієї загрози вони не вжили заходів,
які, враховуючи обставини, можна було б від них очікувати (див. рішення у справах «Кінан проти Сполученого Королівства» (Keenan v. the
United Kingdom), заява № 27229/95, п. 90, ECHR 2001-III, та «Осман проти Сполученого Королівства» (Osman v. the United Kingdom), від 28 жовтня 1998 року, п. 116, Reports 1998-VIII).
66. Стандарт доведення, який вимагається для цілей Конвенції, — це доведення «поза розумним сумнівом». Таке доведення може випливати зі співіснування достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою висновків або подібних неспростовних презумпцій
щодо фактів (див. рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), від 18 січня 1978 року, п. 161,
Серія А, № 25). Якщо у справі на національному рівні було здійснено
провадження, Суд не може підміняти оцінку фактів, зроблену національними судами, своєю власною, і, за загальним правилом, саме
ці суди повинні здійснювати оцінку поданих їм доказів (див. рішення у справі «Клаас проти Німеччини» (Klaas v. Germany), від 22 вересня
1993 року, п. 29, Серія А, № 269).
67. Насамперед Суд зазначає, що, хоча заявниця і не оскаржила
останні постанови прокуратури, протягом провадження в Суді вона
послідовно не погоджувалася з висновками всіх розслідувань, проведених національними органами.
68. Щодо завдань, які п. Маснєв виконував перед смертю, Уряд
не повідомив про жодні такі завдання, які б навіть у найзагальніших
рисах давали підстави для легітимного припущення, що вони могли
бути спрямовані проти осіб, які займалися кримінальною діяльністю (див. вище пункт 39), включаючи працівників відділу внутріш-
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ніх справ. Проте той факт, що він виконував секретні оперативні
завдання (див. вище пункти 6, 40 і 41), що могли бути спрямовані
проти працівників міліції, які знаходились у безпосередній близькості до нього, міг би підтвердити припущення, що він займався небезпечною діяльністю.
69. Що стосується захисту пана Маснєва у випадку загрози його
життю, то Уряд не уточнив, чи існували будь-які норми, які б імпле
ментували обов’язок державних органів за статтею 2 Конвенції
та були пов’язані з особливостями секретної оперативної діяльності,
до якої він був залучений. Проте, беручи до уваги наявні на час подій
юридичні механізми (див. вище пункти 35, 38 і 42), Суд переконаний, що існували юридичні норми та адміністративні механізми,
які передбачали ефективні засоби стримування загроз життю пана
Маснєва та дозволили б йому просити про захист у зв’язку із загрозою, пов’язаною з його діяльністю.
70. Щодо можливого самогубства пана Маснєва Суд не має доказів, які вказували б на те, що державні органи повинні були очікувати такої загрози (див., для порівняння, рішення у справах «Ясінь
ська проти Польщі» (Jasinska v. Poland), заява № 28326/05, пункти 77–
78, від 1 червня 2010 року, та «Лютфі Демірчі та інші проти Туреччини»
(Lutfi Demirci and Others v. Turkey), заява № 28809/05, п. 35, від 2 березня 2010 року). Таким чином, не встановивши сукупності достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою висновків або подібних
неспростовних презумпцій щодо фактів на підтвердження того,
що держава не захистила життя пана Маснєва, Суд, за відсутності
будь-якого національного рішення, яке б переконливо встановлювало причину та обставини його смерті (див. вище пункти 53–58), не
може дійти висновку поза розумним сумнівом, що відповідальність
за смерть пана Маснєва відповідно до цього положення Конвенції
несуть державні органи.
71. Відповідно Суд вважає, що статтю 2 Конвенції в її матеріальному аспекті порушено не було.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
72. Заявниця скаржилася, що, не розслідувавши належним чином обставини смерті її сина та не забезпечивши її процесуальні
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права, міліція та прокуратура завдали їй страждання всупереч статті 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Щодо прийнятності

73. Суд відзначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також відзначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, її має бути визнано прийнятною.
b. Щодо суті

74. Заявниця наполягала, що у зв’язку з одностороннім і поверхневим характером розслідування реакція слідчих органів на смерть
її сина становила таке, що принижує гідність, поводження. Зокрема,
небажання державних органів розпочати кримінальне провадження
було безпідставним, про що вказано в рішеннях судів і прокуратури.
Крім того вона була вражена необґрунтованим висновком, що її син
вчинив самогубство через сімейні проблеми, який дискредитував
заявницю та її родину. Також, позбавивши її будь-якої можливості
захищати свої права, прокуратура незаконно засекретила матеріали
дослідчої перевірки. Отже, заявниця втратила надію, що будь-коли
дізнається про обставини смерті свого сина, і страждала від нелюдського поводження, маючи статус потерпілої у провадженні.
75. Уряд наполягав, що справа, яка розглядається, відрізнялася
по суті від справ «Курт проти Туреччини» (Kurt v. Turkey), рішення від
25 травня 1998 року, Reports 1998-III; «Орхан проти Туреччини» (Orhan v.
Turkey), заява № 25656/94, рішення від 18 червня 2002 року; «ґонґадзе
проти України» (Gongadze v. Ukraine), зазначене вище, та «Імакаєва проти Росії» (Imakayeva v. Russia), заява № 7615/02, ECHR 2006-XIII (витяги). Зокрема, на відміну від ситуацій у справах «Імакаєва проти Росії»
та «ґонґадзе проти України», син заявниці не зник. Крім того слідчі
жодним чином не приховували результати своєї роботи, швидко реагували на клопотання і скарги заявниці та надавали їй чітку інформацію про розслідування обставин смерті її сина.
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76. Суд повторює, що стаття 3 Конвенції визначає одну з основоположних цінностей демократичного суспільства. Вона в абсолютних
висловлюваннях забороняє катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання незважаючи на обставини
та поведінку потерпілого (див. рішення у справі «Лабіта проти Італії»
(Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 119, ECHR 2000-IV). Щоб підпадати під дію статті 3 Конвенції, погане поводження повинно досягти
певного мінімального рівня жорстокості. Оцінка цього мінімального
рівня є відносною; вона залежить від усіх обставин справи, таких як
тривалість поводження, його фізичний і психологічний вплив і, в деяких випадках, статі, віку і стану здоров’я потерпілого (див. зазначене вище рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»,
п. 162). Відповідні страждання та приниження повинні у будь-якому
разі бути сильнішими за страждання та приниження, які неминуче
супроводжують певний вид легітимного поводження або покарання
(див. рішення у справі «Калашніков проти Росії» (Kalashnikov v. Russia),
заява № 47095/99, п. 95, ECHR 2002-VI).
77. Суд погоджується, що тривалість слідства та ставлення слідчих органів до заявниці разом із оприлюдненням висновку про самогубство, коли, беручи до уваги неналежність слідства, такий висновок був невідповідним, могли завдати заявниці болю і значних
страждань. Проте він не може дійти висновку, що вони досягли рівня «такого, що принижує гідність, поводження» у розумінні статті 3
Конвенції. Отже, порушення цього положення не було.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
78. Заявниця скаржилася за статтею 13 Конвенції на відсутність
ефективного засобу юридичного захисту щодо її скарги за статтею 2
Конвенції. Стаття 13 Конвенції передбачає:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».
A. Доводи сторін

79. Уряд зауважив, що слідство та кримінальне провадження
становили ефективний засіб юридичного захисту на національному
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рівні щодо скарг заявниці за статтею 2 Конвенції. Якщо вона вважала їх неефективними, то вона мала можливість подавати відповідні
скарги до прокуратури та національних судів, і скористалася нею.
Після таких неодноразових скарг прокуратура та суди скасовували оскаржувані рішення. Отже, Уряд доводив, що заявниця мала
у своєму розпорядженні доступні та ефективні національні засоби
юридичного захисту щодо своїх скарг за статтею 2 Конвенції у її матеріальному та процесуальному аспектах, і що вона успішно скористалася такими засобами.
80. Заявниця стверджувала, що кожного разу, коли вона вказувала на недоліки розслідування, відповідь державних органів
була неадекватною. Замість того, щоб порушити кримінальну
справу з метою проведення ретельного розслідування, державні
органи обмежилися неодноразовим проведенням дослідчої перевірки. Крім того протягом майже двох років її незаконно позбавляли можливості знайомитися з матеріалами розслідування. Вона
також стверджувала, що нездатність державних органів виявити
винну особу або осіб перешкодила їй на національному рівні подати позов про відшкодування шкоди, завданої їй насильницькою
смертю сина.
А. Щодо прийнятності

81. Сторони не надали своїх коментарів щодо прийнятності цієї
скарги.
82. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже,
вона має бути визнана прийнятною.
b. Щодо суті

83. Суд вже констатував за статтею 2 Конвенції, що державні
органи не дотримались свого обов’язку провести ефективне розслідування обставин смерті сина заявниці. З огляду на цей висновок
і за обставин, коли заявниця не може подати успішний позов про від
шкодування шкоди, Суд вважає, що у справі не виникає окреме питання за статтею 13 Конвенції у поєднанні зі статтею 2 Конвенції.
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IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
84. 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

85. Заявниця вимагала 100 000 євро відшкодування моральної
шкоди та 9193 грн відшкодування матеріальної шкоди. Вона пояснила, що моральну шкоду заподіяла їй втрата єдиного сина, а також
бездіяльність представників держави та їх незаконні дії під час розслідування, тоді як національні засоби захисту виявилися неефективними та недоступними. Матеріальна шкода полягала у витратах
на надмогильний пам’ятник сина. Вона не подала вимог щодо компенсації судових та інших витрат.
86. Уряд вважав, що вимога про відшкодування моральної шкоди не підлягає задоволенню, є у будь-якому випадку надмірною
та може бути імовірною основою для невиправданого збагачення.
Стосовно вимоги про відшкодування матеріальної шкоди він не
вбачав причинно-наслідкового зв’язку між нею та стверджуваними
порушеннями. Уряд також не вбачав ознак того, що ці витрати були
фактично понесені.
87. Суд не вбачає причинно-наслідкового зв’язку між встановленим порушенням і стверджуваною матеріальною шкодою; отже, він
відмовляє у задоволенні цієї вимоги. Оскільки заявниця не подала вимог щодо компенсації судових та інших витрат, Суд у цій частині нічого
не присуджує. З іншого боку, він вважає, що заявниця страждала від
болю та горя внаслідок подій, які призвели до констатації порушення
у цій справі. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, він присуджує заявниці відшкодування моральної шкоди у сумі 20 000 євро.
B. Пеня

88. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткових пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції.
3. Постановляє, що не було порушення матеріального аспекту
статті 2 Конвенції.
4. Постановляє, що не було порушення статті 3 Конвенції.
5. Постановляє, що не постає окремого питання за статтею 13
Конвенції щодо стверджуваного порушення статті 2.
6. Постановляє, що:
a) протягом трьох місяців з дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач має сплатити заявниці 20 000 (двадцять
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди разом з будьякими податками, що можуть нараховуватись на цю суму;
ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткових пункти.
7. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 грудня
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ДУШКА проти України»
(Заява № 29175/04)
Рішення
Страсбург
3 лютого 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
3 травня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.
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У справі «Душка проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. К. Юнґвірт,
п. П. Лоренцен, голова,
п. М. Віллігер,		
пані І. Берро-Лефевр,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані Г. Юдківська,		
пані Ю. Лаффранк,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 11 січня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 29175/04), яку 26 липня
2004 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянин України, п. Юрій Миколайович Душка (далі —
заявник).
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений,
п. Ю. Зайцев.
3. Заявник стверджував, зокрема, що перебуваючи під вартою,
він зазнав катування з боку працівників міліції з метою отримання
зізнання у скоєнні злочину, а також що розслідування його скарги
було неефективним.
4. Заявник помер 4 березня 2005 року, а його мати, пані Тетяна
Іванівна Душка повідомила Суд, що підтримуватиме заяву.
5. 9 грудня 2009 року Голова П’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Було також вирішено розглянути одночасно питання
щодо прийнятності та суті заяви (пункт 1 статті 29 Конвенції).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився у 1985 році та проживав у м. БілгородДністровський.
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A. Провадження щодо заявника

7. Рано вранці 18 листопада 2002 року, реагуючи на скаргу громадянина П. про його пограбування, працівники міліції затримали
в барі заявника, який на той час був малолітнім, та його знайомого
В. і доправили їх до відділу міліції для допиту. Заявник засвідчив,
що нічого не знає про пограбування та залишив відділ міліції. Залишається нез’ясованим, чи було його звільнено офіційно.
8. Приблизно опівдні 18 листопада 2002 року заявника було затримано, коли він йшов по вулиці. За словами заявника, його силоміць схопили двоє працівників міліції в цивільному одязі, не надавши при цьому жодних пояснень. За твердженнями працівників
міліції, вони запросили заявника пройти з ними для допиту з приводу пограбування П., а він нецензурно лаявся на них та намагався
втекти, внаслідок чого довелося затримати його із застосуванням
фізичної сили.
9. Того ж дня заявнику було пред’явлено обвинувачення у непокорі законному розпорядженню працівника міліції, і він постав перед Білгород-Дністровським міським судом, при цьому його батьків
не було повідомлено та не було призначено захисника. Суд призначив заявникові покарання у вигляді адміністративного арешту строком на сім діб.
10. 19 листопада 2002 року міліція офіційно порушила кримінальну справу за фактом пограбування П.
11. 21 листопада 2002 року за протестом Білгород-Дністровської
міжрайонної прокуратури Білгород-Дністровський міський суд переглянув призначене заявнику покарання, зменшив строк арешту
до трьох діб та постановив звільнити його з-під варти. Згодом (4 січня 2003 року) Голова апеляційного суду Одеської області в порядку контрольно-наглядового провадження скасував постанови від
18 та 21 листопада 2002 року, встановивши, що до неповнолітнього
заявника не міг бути застосований адміністративний арешт. Проте він дійшов висновку, що злісна непокора заявника тягнула адміністративну відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 136 грн.
12. Перед звільненням з-під варти 21 листопада 2002 року заявника було допитано у зв’язку з пограбуванням П. у присутності його
матері та захисника, призначеного міліцією, і він зізнався в тому, що
брав участь у пограбуванні.
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13. Після звільнення з-під варти заявник найняв нового захисника
та відмовився від своїх визнавальних показань. Він стверджував, що не
брав участь у стверджуваному пограбуванні П. та не був його свідком,
та що його попереднє зізнання було зроблено під примусом. Він також
пояснив, що 21 листопада 2002 року підтвердив свої визнавальні показання у присутності матері та захисника тому, що міліція погрожувала, що в протилежному випадку він не буде звільнений з-під варти.
14. У грудні 2003 року справу щодо обвинувачення заявника
у пограбуванні було передано до суду. 3 травня 2005 року БілгородДністровський міський суд повернув справу на додаткове розслідування. Сторони не надали подальшої інформації щодо результату
кримінального провадження.
B. Стверджуване жорстоке поводження із заявником
та перевірка його скарги про жорстоке поводження

15. За словами заявника, коли він відбував адміністративний
арешт, він зазнав надзвичайно жорстокого поводження з боку працівників міліції, які намагались змусити його зізнатися у співучасті
у пограбуванні П. Зокрема, його прикували наручниками до батареї
та били по голові та по тілу пластиковою пляшкою з водою. Декілька
разів заявник втрачав свідомість. Внаслідок жорстокого поводження
18 та 19 листопада 2002 року заявник, якому не дозволяли зустрітися ані із захисником, ані з батьками, написав визнавальні покази,
продиктовані працівниками міліції. На підтвердження того, яким
чином його допитували, заявник надав копії своїх визнавальних
показів від 18 та 19 листопада 2002 року. На цих документах були
тільки його підпис та підписи працівників правоохоронних органів
(підписи захисника або законного представника неповнолітнього
на документах були відсутніми) та печатка Білгород-Дністровської
міжрайонної прокуратури.
16. Згідно з твердженнями Уряду, під час адміністративного
арешту заявника щодо нього не проводилося жодних слідчих дій.
17. За словами заявника, 22 листопада 2002 року він подав скарги
до Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури та прокуратури
Одеської області про те, що він зазнав жорстокого поводження з боку
працівників міліції, але йому було відмовлено у проведенні судовомедичної експертизи з метою оцінки характеру його ушкоджень.
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18. 23 листопада 2002 року Управління внутрішньої безпеки
ГУБОЗ МВС України в Одеській області видало заявникові необхідне
направлення. Того ж дня заявник пройшов судово-медичне освідування, у нього були виявлені легкі тілесні ушкодження. Зокрема, судово-медичний експерт виявив у заявника забої та садна на різних
частинах тіла, гематому, ситуаційний невроз, цефалгію та можливий забій нирок, яких заявник міг зазнати 18 листопада 2002 року.
19. У період з 26 листопада по 20 грудня 2002 року заявник знаходився у Білгород-Дністровській районній лікарні на стаціонарному лікуванні щодо завданих тілесних ушкоджень та стресу. Згодом
(у 2003–2004 роках) заявник також проходив лікування у зв’язку
з депресією та хронічним пієлонефритом, які, за його словами, були наслідком ушкоджень голови та нирок, завданих працівниками
міліції, та пов’язаного з цим стресу.
20. У різні дні у період з 22 листопада 2002 року по 1 квітня
2003 року мати заявника за допомогою різних неофіційних способів
подавала до різних державних органів, включаючи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Президента України,
скарги про жорстоке поводження із заявником. Проте, як видається,
жодної офіційної реакції не було.
21. 1 квітня 2003 року заявник надіслав до Білгород-Дністров
ської міжрайонної прокуратури офіційне клопотання про порушення кримінальної справи за фактом жорстокого з ним поводження.
22. 11 квітня 2003 року прокуратура відмовила у порушенні
кримінальної справи, дійшовши висновку про відсутність доказів
жорстокого поводження. В постанові, зокрема, зазначалось, що
вранці 18 листопада 2002 року заявник залишив відділ міліції без
дозволу, а опівдні того ж дня відмовився піти разом з працівниками міліції до відділу міліції для допиту, нецензурно лаявся, штовхав їх та намагався втекти. Отже, його затримання та обвинувачення у непокорі законному розпорядженню працівників міліції були
обґрунтовані. Крім того, протягом свого адміністративного арешту
заявник не клопотав про надання йому медичної допомоги, а під час
звільнення підписав документ, в якому зазначалося, що він не має
скарг на дії працівників міліції. Щодо заявника протягом його адміністративного арешту не проводилося жодних слідчих дій.
23. 15 квітня 2003 року заступник начальника Білгород-Дністровського міського відділу ГУМВС України в Одеській області провів
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службове розслідування та дійшов висновку, що скарги на жорстоке
поводження не знайшли свого підтвердження. Зокрема, до заявника
фізичну силу було застосовано один раз — під час його затримання,
у відповідь на його спробу втекти. Він також зазначив, що протягом
адміністративного арешту щодо заявника не проводилося жодних
слідчих дій. 18 вересня 2003 року та 1 квітня 2004 року було проведено ще дві службові перевірки, за результатами яких було зроблено
аналогічні висновки.
24. 10 січня 2004 року Білгород-Дністровська міжрайонна прокуратура винесла ще одну постанову про відмову у порушенні
кримінальної справи за скаргою заявника про жорстоке поводження. У постанові зазначалося, що при спробі втекти заявник кілька
разів падав на землю. Проте в постанові не зазначалось, чи були ці
падіння причиною тілесних ушкоджень заявника. Того ж дня цю
постанову було скасовано прокуратурою Одеської області, а справу
повернуто на додаткове розслідування.
25. Тим часом, будучи повідомленим про постанову від 11 квітня
2003 року у жовтні 2003 року, заявник оскаржив її до Білгород-Дніст
ровського міського суду. Він зазначив, зокрема, що прокуратура не
опитувала з приводу зазначеної події ані його, ані його родичів, ані
будь-яких свідків його затримання. Також не було надано відповіді
на його твердження про те, що працівники міліції не мали правових
підстав вимагати його явки для допиту та затримувати його опівдні
18 листопада 2002 року. Якби працівники міліції хотіли допитати
його з приводу пограбування П., то згідно з чинним законодавством
вони повинні були надіслати йому повістку та повідомити його батьків. Цієї процедури не було дотримано, а працівники міліції незаконно вимагали від нього пройти з ними, тому його не можна було
карати за непокору законним вимогам. Крім того, прокуратура не
відреагувала на той факт, що адміністративний арешт заявника був
незаконним, оскільки на час подій він був неповнолітнім. На додаток, державні органи неправильно зазначали, що під час адміністративного арешту щодо заявника не проводилося слідчих дій. Зокрема, 18 та 19 листопада 2002 року він надав визнавальні показання.
26. 15 січня 2004 року Білгород-Дністровський міський суд скасував постанову від 11 квітня 2003 року. Він зазначив, зокрема, що розслідування було поверховим та що прокуратура не встановила причини
виникнення у заявника ушкоджень. Суд також зазначив, що тверджен-
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ня про те, що заявник не допитувався про пограбування П. під час його адміністративного арешту, суперечить фактам з матеріалів справи.
27. 9 лютого та 2 березня 2004 року Білгород-Дністровська між
районна прокуратура знову відмовляла у порушенні кримінальної
справи у зв’язку з твердженнями заявника про жорстоке поводження,
обґрунтувавши це підставами, аналогічними вищенаведеним.
28. 20 лютого та 6 березня 2004 року відповідно зазначені постанови скасовувалися прокуратурою Одеської області та Генеральною
прокуратурою України, а справа поверталася на додаткове розслідування. Генеральною прокуратурою України було зазначено, зокрема, що розслідування не встановило, на якій підставі 18 листопада 2002 року працівники міліції взагалі вимагали явки заявника на
допит та чи вимагала реакція заявника на дії працівників міліції
його затримання та застосування до нього фізичної сили. Крім того,
державні органи не допитали заявника або судово-медичного експерта, який проводив огляд його тілесних ушкоджень, а також не перевірили версію працівників міліції, згідно з якою при спробі втекти
заявник кілька разів падав.
29. 22 березня 2004 року прокуратура Одеської області також
надіслала листа на ім’я Білгород-Дністровського міського прокурора, в якому зазначила, що розслідування було поверхневим та одностороннім. Так, зокрема, воно здебільшого ґрунтувалось на поясненнях працівників міліції, а для встановлення справжніх фактів
не було вжито жодних заходів. Листом Білгород-Дністровському
міжрайонному прокурору також доручалося сприяти «належному
та професійному розслідуванню».
30. 5 квітня 2004 року Білгород-Дністровська міжрайонна прокуратура винесла ще одну постанову про відмову у порушенні кримінальної справи, яку було скасовано прокуратурою Одеської області
15 листопада 2004 року, але 14 грудня 2004 року було винесено ще
одну постанову про відмову у порушенні кримінальної справи.
31. 27 січня 2005 року Одеське обласне бюро судово-медичної
експертизи перекласифікувало тілесні ушкодження заявника на
ушкодження «середнього ступеня тяжкості». Зокрема, згідно з ви
сновком експертизи, його депресивні розлади та пієлонефрит могли бути пов’язані з травмами, яких йому було завдано у листопаді
2002 року. У висновку експертизи також зазначалося, що з огляду на
їх кількість та розташування зазначених ушкоджень, заявник не міг
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зазнати внаслідок одноразового падіння. Видавалося, що зазначені
тілесні ушкодження виникли внаслідок багаторазових ударів тупими предметами, таки як кулак, нога і тому подібне.
32. Після цієї експертизи 5 вересня 2005 року Білгород-Дністровський міськрайонний суд скасував постанову про відмову в порушенні кримінальної справи від 2 березня 2004 року (яку 6 березня
2004 року вже було скасовано Генеральною прокуратурою України)
та направив справу на додаткове розслідування.
33. 23 березня 2006 року Білгород-Дністровська міжрайонна
прокуратура відмовилась виконати вказівки суду, аргументувавши
це тим, що після скасування Генеральною прокуратурою України
постанови від 2 березня 2004 року прокуратура вже здійснила додаткову перевірку і остання її постанова від 14 грудня 2004 року залишається чинною.
34. 26 травня 2006 року прокуратура Одеської області скасувала
зазначену постанову та постановила провести додаткову перевірку.
35. 5 червня 2006 року Білгород-Дністровська міжрайонна прокуратура винесла нову постанову про відмову в порушенні кримінальної
справи, посилаючись по суті на ті самі аргументи, що й в попередніх
постановах про відмову в порушенні кримінальної справи.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
36. Відповідні положення національного законодавства наведено 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
37. Заявник помер 4 березня 2005 року, поки справа розглядалась Судом (див. пункт 4).
38. Уряд зазначив, що мати заявника може підтримувати заяву
після смерті заявника як його близький родич. Проте її не можна
вважати потерпілою від порушень Конвенції щодо її сина.
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39. Суд доходить висновку, що хоча на мати заявника безпосередньо не вплинули порушення Конвенції, про які скаржився заявник,
після його смерті вона має право підтримувати заяву від його імені
(див. рішення у справах «Тотєва 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, 25 жовтня 2007 року).
Проте посилання по всьому тексту робитиметься на заявника.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ
ТА НЕЕФЕКТИВНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ СКАРГИ
НА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ
40. Заявник скаржився на те, що, перебуваючи під адміністративним арештом у листопаді 2002 року, зазнав жорстокого поводження з боку працівників міліції з метою отримання від нього визнавальних показань щодо участі у пограбуванні П. Він також скаржився на те, що розслідування за фактом його скарги про жорстоке
поводження було неефективним. Заявник посилався на статті 3 та 13
Конвенції.
41. Відповідні статті Конвенції передбачають таке:
Стаття 3
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»

Стаття 13
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження.»
А. Щодо прийнятності

42. Уряд стверджував, що скарга заявника про жорстоке поводження є неприйнятною у зв’язку з невичерпанням національних
засобів юридичного захисту, оскільки мати заявника не оскаржувала постанову прокуратури про відмову у порушенні кримінальної
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справи за скаргою заявника про жорстоке поводження від 5 червня
2006 року.
43. Заявник наполягав на тому, що у період з листопада 2002 року
по червень 2006 року він подав низку скарг до різних компетентних
органів, але безрезультатно, оскільки прокуратура вочевидь не мала
бажання здійснювати справжнє розслідування. Отже, розслідування було неефективним і не було сенсу оскаржувати подальшу постанову про відмову у порушенні кримінальної справи.
44. Суд вважає, що заперечення Уряду порушує питання, що має
бути розглянуте за статтею 3 Конвенції разом зі скаргою про неефективність розслідування та, отже, долучає заперечення до суті скарги
заявника.
b. Щодо суті

1. Доводи сторін
45. Заявник стверджував, що внаслідок жорстокого з ним поводження з боку працівників міліції він зазнав невиправної шкоди
здоров’ю. Зокрема, він страждав на хронічний пієлонефрит та мав
інші наслідки ушкодження голови, включаючи депресію та суїцидальні думки. Він стверджував, що його тілесні ушкодження були
завдані йому працівниками міліції під час допитів 18 та 19 листопада 2002 року, які відбулись за відсутності його батьків або захисника.
Заявник також зазначив, що під примусом він спочатку надав визнавальні покази 18 листопада 2002 року, та підтвердив їх 21 листопада 2002 року у присутності його матері та захисника, тому що працівники міліції погрожували йому, що в протилежному випадку не
звільнять його з-під варти. Після звільнення, одужавши від стресу
та найнявши нового юриста, заявник відмовився від визнавальних
показів.
46. Заявник також зазначив, що негайно після звільнення він
повідомив різні органи, включаючи місцеву прокуратуру, про незаконне поводження з ним працівників міліції. Проте прокуратура відмовилась прийняти його скаргу або навіть направити його на
судово-медичне освідування. Тільки наступного дня (23 листопада
2002 року) йому вдалося отримати таке направлення від Управління
внутрішньої безпеки обласного ГУБОЗ МВС України, в компетенцію
якого не входило розслідування його скарги. Заявник також ствер-
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джував, що прокуратура не бажала розслідувати справжні обставини, за яких йому було завдано тілесних ушкоджень. Про цей факт
свідчать численні відмови у порушенні кримінальної справи, які
ґрунтувались перш за все на поясненнях відповідних працівників
міліції, які заперечували факт жорстокого поводження, а причина
виникнення тілесних ушкоджень не встановлювалася. Заявник також стверджував, що прокуратура постійно повідомляла його про
свої постанови із запізненням, що ускладнювало процес їхнього
оскарження.
47. Уряд заперечив проти цих доводів. Уряд зазначав, зокрема, що під час адміністративного арешту заявник не допитувався
у зв’язку з пограбуванням. Він зізнався у вчиненні пограбування
у присутності своєї матері та захисника. Після поміщення заявника до ІТТ він пройшов медичний огляд, і в нього не було виявлено
жодних тілесних ушкоджень. Тілесні ушкодження, про які заявник
скаржився, могло бути отримані за різних обставин після його звільнення, зокрема, наприклад, після падіння на землю або ударів тупими предметами. Тільки 1 квітня 2003 року заявник подав офіційне
клопотання про порушення кримінальної справи щодо працівників
міліції. Незважаючи на такий проміжок часу, прокуратура вжила усіх
необхідних заходів для перевірки тверджень про можливе жорстоке
поводження та відхилила скаргу заявника у зв’язку з відсутністю
доказів. Оскільки спадкоємці заявника не оскаржили постанову від
5 червня 2006 року, подальше розслідування було неможливим.

2. Оцінка Суду
a) Щодо стверджуваного жорстокого поводження
48. Розглядаючи факти цієї справи у світлі загальних принципів, визначених його практикою (див., наприклад, рішення у справах «Томасі проти Франції» (Tomasi v. France), від 27 серпня 1992 року,
пп. 108–111, Серія A, № 241‑A; «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria),
від 4 грудня 1995 року, п. 34, Серія A, № 336, та «Вергельский проти
України» (Vergelskyy v. Ukraine), заява № 19312/06, п. 106, від 12 березня 2009 року), Суд зазначає, що згідно з актами експертизи від 23 листопада 2002 року та 27 січня 2005 року, які сторони не оскаржували,
заявник мав синці, садна та інші ушкодження в різних частинах тіла, які могли бути завдані 18 листопада 2002 року (день, коли його
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було поміщено під адміністративний арешт) численними ударами
тупими предметами (див. пункти 18 та 31). Версія подій заявника,
згідно з якою він зазнав цих ушкоджень внаслідок застосування працівниками міліції фізичної сили під час його допитів, достатньою
мірою докладна та узгоджується з висновками експертів. Незважаючи на кілька років розслідування, Уряд не надав жодної послідовної та обґрунтованої альтернативної версії щодо цих подій. За цих
обставин Суд доходить висновку, що держава несе відповідальність
за вищезазначені тілесні ушкодження, які становлять жорстоке поводження із заявником.
49. У той же час Суд вважає, що варто звернути увагу на обставини, що пов’язані із затриманням заявника, його поміщенням під адміністративний арешт та його допитами у зв’язку з пограбуванням.
Перш за все, Суд нагадує, що триденний адміністративний арешт заявника був офіційно визнаний національними судами незаконним
(див. пункт 11).
50. Суд також зазначає, що ані в постановах органів прокуратури про відмову у порушенні кримінальної справи, ані в зауваженнях
Уряду не міститься відповідь на твердження заявника про те, що його примусовий привід у відділ міліції опівдні 18 листопада 2002 року
не мав жодних законних підстав. Зокрема, видається, що коли працівники міліції зупинили заявника на вулиці, він не займався будьякою кримінальною діяльністю, яка слугувала б підставою для його
затримання. Його також не викликали повісткою до міліції в якості
підозрюваного або свідка. Крім того, кримінальну справу за фактом
пограбування П. було порушено тільки 19 листопада 2002 року. Хоча заявник на час подій був неповнолітнім, про його затримання не
було повідомлено ані його батьків, ані захисника, і в суді, який призначив заявнику покарання у вигляді адміністративного арешту, інтереси заявника ніхто не представляв.
51. Насамкінець, хоча Уряд та прокуратура стверджували, що
заявник під час відбування адміністративного арешту не допитувався у зв’язку з пограбуванням, заявник надав копії своїх визнавальних показань, датованих 18 та 19 листопада 2002 року, підписаних заявником та правоохоронцями (підписи захисника або законного представника неповнолітньої особи на них відсутні — див.
пункт 15). Схожим чином 15 січня 2004 року Білгород-Дністровський
міський суд зазначив, що висновок прокуратури про те, що заявник
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не допитувався під час відбування ним адміністративного арешту,
суперечив іншим матеріалам справи.
52. Той факт, що заявник, який на час подій був неповнолітнім,
вперше зізнався у вчиненні пограбування під час адміністративного арешту за обставин, в яких процесуальні гарантії, такі як доступ
до захисника, були відсутніми, та відмовився від своїх визнавальних показів після звільнення, вказує на те, що ці визнавальні покази
могли бути недобровільними. Це у поєднанні з неоднозначними обставинами затримання заявника та незаконністю його адміністративного арешту дає підстави для виникнення серйозної підозри:
незважаючи на те, чи вдавались працівники міліції до фізичного насильства, чи ні (див. пункт 48), затримання заявника та поміщення
його під варту було засобом подолання його морального опору і, використовуючи його вразливий емоційний стан, працівники міліції
отримали від нього визнавальні показання.
53. Суд констатує, що така практика суперечить статті 3 Конвенції (див., mutatis mutandis, рішення у справах «Яллох проти Німеччини» (Jalloh v. Germany) [ВП], заява № 54810/00, п. 82, ECHR 2006‑IX,
та вищезазначене рішення у справі «Гефген проти Німеччини» (Gäfgen v.
Germany), п. 131) та, особливо беручи до уваги вразливий вік заявника,
становить нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження.
54. У світлі вищенаведеного Суд доходить висновку, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з жорстоким поводженням із
заявником під час його адміністративного арешту.
b) Щодо ефективності розслідування
55. Суд повторює, що коли особа висуває небезпідставну скаргу
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 вимагає 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).
56. Стосовно обставин цієї справи Суд зазначає, що заявник
швидко повідомив правоохоронні органи про стверджуване жорстоке з ним поводження. Розслідування, яке тривало більш ніж три роки, не встановило обставин, щодо яких заявник скаржився, та особу
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чи осіб (якщо такі були), відповідальних за завдані заявнику тілесні
ушкодження.
57. Суд також зазначає, що провадження у справі неодноразово
зупинялося, оскільки прокуратура не знаходила доказів жорстокого
поводження. У різні дати постанови про відмову в порушенні кримінальної справи скасовувалися вищестоящими органами прокуратури
або судами, оскільки прокуратура не використовувала всіх наявних
засобів для встановлення обставин, пов’язаних зі скаргою заявника.
58. В усіх свої постановах про відмову у порушенні кримінальної справи органи прокуратури здебільшого повторювали ті ж самі
висновки. Незважаючи на вказівки судів та вищестоящих органів
прокуратури (див. пункти 26, 28 та 29), слідство не надало чітких
відповідей на конкретні скарги заявника. Зокрема, воно не знайшло будь-якого достовірного пояснення причини виникнення його
тілесних ушкоджень, як не надало обґрунтованої відповіді на його
доводи стосовно незаконності його затримання та арешту або на
його твердження про те, що він був допитаній у зв’язку з пограбуванням П. із порушенням процесуальних гарантій, встановлених
Кримінально-процесуальним кодексом України. Суд особливо наголошує на тому, що 15 січня 2004 року Білгород-Дністровський міський суд констатував: твердження прокуратури про те, що під час
адміністративного арешту заявник не допитувався у зв’язку з пограбуванням, суперечать матеріалам справи. Незважаючи на цей висновок, наступні постанови про відмову у порушенні кримінальної
справи було винесено на тих же підставах, без наведення будь-якого
додаткового обґрунтування.
59. За цих обставин Суд не має підстав вважати, що ще одне оскарження спадкоємців померлого заявника могло виправити попередні недоліки та зробити розслідування ефективним.
60. Суд доходить висновку, що фактичні обставини розслідування скарг заявника про жорстоке поводження у цій справі подібні до обставин, щодо яких він нещодавно встановив порушення
у декількох справах (див., inter alia, рішення у справах «Міхєєв проти Росії» (Mikheyev v. Russia), заява № 77617/01, пп. 112-113 та 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 «Вергель
ський проти України» (Vergelskyy v. Ukraine), заява № 19312/06, п. 102,
12 березня 2009 року).
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61. У світлі обставин цієї справи та своєї усталеної практики Суд
доходить висновку, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з неефективним розслідуванням скарги заявника про жорстоке
поводження під час тримання його під вартою. Отже, заперечення
Уряду щодо невичерпання (див. пункт 42) мають бути відхилені.
62. З огляду на свої висновки за статтею 3 Конвенції Суд вважає,
що немає потреби розглядати, чи було порушення статті 13 Конвенції у зв’язку з неефективністю розслідування.
III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
63. Додатково заявник скаржився, що його затримання 18 листопада 2002 року було незаконним, що судовий розгляд обвинувачення
у непокорі працівникам правоохоронних органів був несправедливим,
а призначене покарання — свавільним, та що він не мав ефективних національних засобів юридичного захисту стосовно цих скарг. Щодо цих
скарг заявник посилався на статті 5, пункт 1 статті 6, 7 та 13 Конвенції.
64. Уважно дослідивши доводи заявника, враховуючи всі наявні
у нього матеріали тією мірою, якою оскаржувані питання належать до
його компетенції, Суд доходить висновку, що вони не виявляють будьяких ознак порушень прав та свобод, гарантованих Конвенцією.
65. Отже, згідно з підпунктом «а» пункту 3 і пунктом 4 статті 35
Конвенції ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як явно
необґрунтована.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
66. 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

67. Заявник вимагав 800 000 євро для себе та 150 000 євро для
своєї матері в якості відшкодування моральної шкоди, якої, за його

119

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

твердженнями, він зазнав у зв’язку з порушеннями усіх положень
Конвенції, на які він посилався у своїй заяві.
68. Уряд зазначав, що ці вимоги є надмірними та необґрунтованими. Крім того, пані Душка не має права вимагати будь-якого відшкодування на свою користь. Уряд також стверджував, що якщо Суд
присудить будь-яку суму відшкодування на користь заявника, вона
має бути успадкована усіма його законними спадкоємцями.
69. Суд нагадує, що він встановив порушення прав заявника
тільки за статтею 3 Конвенції. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, він присуджує заявникові 18 000 євро відшкодування
моральної шкоди, що мають бути сплачені як спадщина заявника.
B. Судові витрати

70. Заявник також вимагав 436 грн в якості відшкодування дорожніх витрат, 2781 грн за його лікування та лікування його матері;
6900 грн за санаторно-курортне лікування заявника та його матері
та 1528,54 грн за поштові послуги та копіювання документів. Він надав відповідні квитанції на підтвердження медичних, копіювальних та поштових витрат.
71. Уряд зазначив, що ці вимоги були по суті необґрунтованими.
72. Відповідно до практики Суду заявник має право на відшкодування судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У цій справі,
з огляду на наявні документи та вищенаведені критерії, Суд вважає
за належне присудити суму 150 євро в якості відшкодування вартості
поштових послуг та послуг на копіювання і відхиляє решту вимог.
C. Пеня

73. Суд вважає за належне призначити пеню, виходячи з розміру
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 Тетяна Іванівна Душка,
може продовжувати провадження замість заявника.
2. Вирішує приєднати заперечення Уряду щодо вичерпання національних засобів юридичного захисту до розгляду по суті скарги заяв-
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ника за статтею 3 Конвенції на жорстоке поводження під час тримання
його під вартою і відхиляє їх після розгляду цієї скарги по суті.
3. Оголошує скарги стосовно жорстокого поводження під час
тримання під вартою і неефективного розслідування стверджуваного жорстокого поводження із заявником прийнятними, а решту
скарг в заяві — неприйнятними.
4. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з нелюдським і таким, що принижує гідність, поводженням, якого
зазнав заявник, перебуваючи під вартою у відділі міліції.
5. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з неефективним розслідуванням скарги заявника на жорстоке поводження під час тримання під вартою у відділі міліції.
6. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу стосовно неефективного розслідування за статтею 13 Конвенції.
7. Постановляє, що:
а) протягом трьох місяців від дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач повинна сплатити спадкоємцям заявника 18 000 (вісімнадцять тисяч) євро відшкодування моральної
шкоди та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись на цю суму, та пані Тетяні Іванівні Душці 150 (сто
п’ятдесят) євро компенсації судових витрат та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись на цю суму;
ці суми мають бути конвертовані у національну валюту дер
жави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного
розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
8. Відхиляє решту вимог щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 3 лютого
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік

П. Лоренцен

секретар

голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «БОЧАРОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 21037/05)
4 червня 2011 року до рішення
були внесені зміни
відповідно до Правила 81 Регламенту Суду
Рішення
Страсбург
17 березня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
17 червня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.
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У справі «Бочаров проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова,
пані Е. Фура-Сандстрем,
п. К. Юнґвірт,
п. Б. М. Зупанчіч,
п. М. Віллігер,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також п. С. Філліпс, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 22 лютого 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 21037/05), яку 18 квітня
2005 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянин України п. Євген Юрійович Бочаров (далі —
заявник).
2. Заявника, якому було надано правову допомогу, представляв
в Суді п. А. Бущенко — юрист, який практикує у м. Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев
з Міністерства юстиції України.
3. 14 грудня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Суд також вирішив розглядати питання щодо суті
та прийнятності заяви одночасно (пункт 1 статті 29 Конвенції).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився у 1970 році та проживає у м. Харкові.
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A. Версія заявника щодо перебігу подій
11 та 12 квітня 2002 року

5. 11 квітня 2002 року після 8 години ранку заявника було заарештовано у нього вдома працівниками Харківського міського управління ГУ МВС у Харківській області (далі — Харківське міське управління). Потім працівники міліції відвезли його до лісу, де жорстоко побили, примушуючи зізнатися в тому, що він зберігав зброю
та боєприпаси. Згодом працівники міліції доправили заявника до
Харківського міського управління, де знову били його, надягали
на нього протигаз з метою спричинення удушення. Після цього
заявник зізнався у зберіганні зброї та торгівлі нею.
6. Заявника відвезли додому після 14:00, і міліція провела обшук та вилучення зброї та боєприпасів у його будинку і гаражі.
7. Того самого дня заявника було доправлено до Московського
РВ Харківського міського управління ГУ МВС у Харківській області
(далі — Московський районний відділ), де його попросили підписати декілька документів, включаючи документ, який зазначав, що він
не має жодних скарг на працівників міліції.
8. 12 квітня 2002 року о 18:00 заявника було звільнено.
B. Версія Уряду щодо перебігу подій
11 та 12 квітня 2002 року

9. 11 квітня 2002 року працівники Управління карного розшуку
Харківського міського управління викликали заявника для допиту. Заявник прибув до Харківського міського управління і його
було допитано. Того ж дня працівники міліції провели вилучення
боєприпасів у місці проживання заявника та у його гаражі. Після вилучення працівники міліції доправили заявника до Москов
ського районного відділу. Того ж дня його було звільнено, а ввечері затримано за підозрою у зберіганні наркотичних засобів


14 червня 2011 року було внесено зміни: в дужках українською мовою зазначено «Харківське міське управління Головного Управління Міністерства внутрішніх
справ в Харківській області».
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та доправлено до районного відділу міліції. Стосовно заявника
було складено протокол про адміністративне правопорушення.
10. 12 квітня 2002 року працівники Московського районного відділу вивезли заявника за межі міста і там заявник вказав місце,
де зберігалась решта боєприпасів. У той же день о 17:00 заявника
звільнили. Щодо нього було порушено кримінальну справу за обвинуваченням у зберіганні боєприпасів.
C. Подальші події

11. Після звільнення заявник пішов додому, де відчув себе зле.
Приблизно о 20:00 того ж дня швидка допомога відвезла його до лікарні. Заявник сказав лікарям, що зазнав жорстокого поводження
з боку працівників міліції. При госпіталізації йому було діагностовано закриту травму голови, ушкодження грудної клітини, переломи ребер, синці на задній частині голови, струс мозку, ушкодження
нирок та посттравматичну пневмонію. За твердженнями заявника,
лікарі не повідомили про усі його ушкодження, а лише про найбільш
серйозні.
12. 18 квітня 2002 року заявник подав до прокуратури Харківської області (далі — обласна прокуратура) належним чином оформлену скаргу на жорстоке поводження з боку трьох працівників Харківського міського управління — панів О. В. С., Д. М. С. та Д. Н. С.
13. 23 квітня 2002 року скарга заявника була перенаправлена до
прокуратури Московського району (далі — районна прокуратура).
14. 4 травня 2002 заявника було виписано з лікарні, після чого він
звернувся із клопотанням про огляд судово-медичним експертом
і отримав направлення від прокурора, що здійснював перевірку.
15. 7 травня 2002 року після запиту заявника районна прокуратура повідомила йому про те, що нею перевіряється законність його затримання у Московському районному відділі і про те, що його
скаргу було надіслано до прокуратури міста Харкова (далі — міська

14 червня 2011 року було внесено зміни: в дужках українською мовою зазначено «Московський районний відділ Харківського міського управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ в Харківській області».
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прокуратура) для розслідування дій Харківського міського управління.
16. 17 червня 2002 року міська прокуратура відмовила у порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції Харківського міського управління10, обґрунтовуючи таку відмову відсутні
стю доказів вчинення злочину.
17. 15 серпня 2002 року судово-медичний експерт надав свій висновок про те, що заявник зазнав тілесних ушкоджень легкого та середнього ступеня тяжкості, включаючи струс мозку та ушкодження
грудної клітки та нирок.
18. 20 серпня 2002 року міська прокуратура11 порушила кримінальну справу за фактом завдання заявникові тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості. Міська прокуратура12 відзначила, що незважаючи на відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції Харківського міського управління13,
результати судово-медичної експертизи вимагають проведення
перевірки щодо завдання заявникові тілесних ушкоджень.
19. У жовтні 2002 року було допитано двох працівників Московського районного відділу міліції та двох понятих, які були присутніми при вилученні боєприпасів 11 квітня 2002 року. Вони усі заперечували, що бачили будь-яке насильство щодо заявника або що
він зазнав будь-яких ушкоджень.
20. 2 грудня 2002 року обласна прокуратура скасувала постанову від 17 червня 2002 року та наказала провести додаткову перевірку
скарг заявника. Обласна прокуратура зауважила, що заявник неодноразово зазначав, що ушкодження були завдані йому працівниками Харківського міського управління14 О. В. С., Д. М. С. та Д. Н. С.,
а не працівниками Московського районного відділу міліції. Також
було зазначено про отримання інформації про можливу причет-

126



14 червня 2011 року було внесено зміни: слово «обласне» замінено на «міське».



14 червня 2011 року було внесено зміни: фраза «обласна прокуратура» замінена.

10

14 червня 2011 року було внесено зміни: слово «обласне» замінено на «міське».

11

14 червня 2011 року було внесено зміни: фраза «обласна прокуратура» замінена.

12

14 червня 2011 року було внесено зміни: фраза «обласна прокуратура» замінена.

13

14 червня 2011 року було внесено зміни: слово «обласне» замінено на «міське».

14

14 червня 2011 року було внесено зміни: слово «обласне» замінено на «міське».

Бочаров проти України

ність Харківського міського управління15 до злочину та про те, що
у справі було проведено не всі необхідні слідчі дії.
21. За скаргою заявника Харківське міське управління16 також провело внутрішню перевірку і в січні 2003 року заявника було повідомлено, що двох працівників міліції звільнено, а до одного працівника
застосовано дисциплінарне стягнення. Пізніше звільнених працівників міліції було поновлено на посадах згідно з рішенням суду.
22. 4 та 10 січня 2003 року слідчий допитав двох працівників
Харківського міського управління17, О. В. С. та Д. М. С., які заперечили твердження заявника щодо жорстокого поводження.
23. 27 січня 2003 року за клопотанням заявника слідчий призначив судово-медичну експертизу, яку було проведено 4 березня
2003 року. Згідно з її висновком попередній діагноз було поставлено
на основі скарг заявника і він не підкріплювався жодними доказами.
Тому єдиним ушкодженням, яке не піддавалося сумніву, був синець
на грудній клітині заявника, що міг кваліфікуватися як легке тілесне
ушкодження.
24. 7, 16 та 28 травня 2003 року працівників Харківського міського управління18 О. В. С., Д. М. С. та Д. Н. С. було допитано,
а 21 та 28 травня 2003 року проведено очну ставку між цими працівниками та заявником. Вони заперечували факт будь-якого
жорстокого поводження із заявником.
25. 23, 26 та 27 травня 2003 року було допитано трьох інших осіб,
що були присутні 11 квітня 2002 року під час вилучення у заявника
боєприпасів. Вони засвідчили, що не бачили, щоб заявникові завдавалися будь-які тілесні ушкодження і що не чули від нього жодних скарг.
26. 2 червня 2003 року слідчий закрив кримінальну справу
у зв’язку з відсутністю події злочину. 25 червня 2003 року рішення
було скасовано обласною прокуратурою.
27. 4 вересня 2003 року слідчий допитав пані Ч., сусідку заявника, яка 11 квітня 2002 року бачила його разом з працівниками міліції
біля входу до його будинку. Вона не бачила на заявникові жодних
слідів тілесних ушкоджень.
15
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28. 26 вересня 2003 року слідчий призначив нову судово-медичну експертизу, яку було проведено між 9 жовтня 2003 року та 20 лютого 2004 року групою фахівців Головного бюро судово-медичної
експертизи. Експерти дійшли висновку, що медичний діагноз ґрунтувався на скаргах заявника та не підкріплювався іншими медичними доказами, а тому мав бути виключений як недостовірний. Крім
того, симптоми, прийняті як прояв струсу мозку, могли мати інше
пояснення. Вони дійшли висновку, що заявник не отримав тілесних
ушкоджень середнього ступеню тяжкості, як вказувалося у зазначеному першому акті, а, швидше, легких тілесних ушкоджень, а саме —
синець на грудній клітині.
29. 11 травня 2004 року слідчий виніс постанову про закриття
кримінальної справи у зв’язку з відсутністю доказів вчинення злочину, відсутністю події та складу злочину. Постанова ґрунтувалась
як на показаннях свідків, які бачили заявника 11 квітня 2002 року
та не помітили у заявника будь-яких ушкоджень, так і на результатах судово-медичних експертиз від 4 березня 2003 року та 20 лютого
2004 року, які спростовували попередні медичні висновки стосовно
існування у заявника ушкоджень після подій 11 квітня 2002 року.
30. 14 липня 2004 року заявник оскаржив постанову від 11 травня 2004 року до Московського районного суду м. Харкова.
31. За словами заявника, суд отримав від районної прокуратури
матеріали справи лише у лютому 2005 року. Це був перший раз, коли
він мав змогу ознайомитися з ними, оскільки усі його попередні клопотання з цього питання було відхилено.
32. 8 квітня 2005 року Московський районний суд скасував постанову від 11 травня 2004 року та надав прокуратурі вказівку відновити досудове слідство. Серед іншого суд встановив, що версія заявника щодо перебігу подій не була розглянута, і що не була встановлена хронологія подій 11 квітня 2002 року, незважаючи на розбіжності
між свідченнями заявника та працівників міліції.
33. 13 вересня 2007 року прокуратура вирішила передати справу
до органів міліції для подальшого розслідування, беручи до уваги
те, що справи про нанесення тілесних ушкоджень входять до їхньої
підслідності.
34. 30 листопада 2007 року слідчий Московського районного
відділу міліції виніс постанову про закриття кримінальної справи
у зв’язку з відсутністю складу злочину. Він зауважив, що жоден зі
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свідків не підтвердив існування у заявника ушкоджень 11 та 12 квітня 2002 року і що судово-медична експертиза від 20 лютого 2004 року
не підтвердила попередніх висновків щодо ушкоджень заявника за
винятком синця на грудях, який може кваліфікуватися лише як легке
тілесне ушкодження.
35. За твердженнями Уряду постанова від 30 листопада 2007 року
була надіслана заявникові того ж дня, і заявник не оскаржував її. Заявник заперечив, що він отримав копію зазначеної вище постанови.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
36. Відповідне національне законодавство наведене у рішенні
від 24 червня 2010 року у справі «Олексій Михайлович Захаркін проти
України» (Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine, заява № 1727/04,
пункти 38–41 та 45–46).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
37. Заявник скаржився на жорстоке поводження з боку працівників міліції і на те, що таке жорстоке поводження не було розслідувано належним чином. Він посилався на статі 3 та 13 Конвенції. Суд,
будучи головним у наданні юридичної кваліфікації фактам справи,
вирішив розглянути ці скарги за статтею 3 Конвенції, яка є відповідним положенням і передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Щодо прийнятності

38. Уряд стверджував, що заявник не використав усі національні
засоби юридичного захисту. Він стверджував, що заявник міг оскаржити постанову слідчого Московської районної міліції від 30 листо-
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пада 2007 року згідно з частиною 5 статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України, але він цього не зробив.
39. Заявник стверджував, що його не було повідомлено про по
станову від 30 листопада 2007 року, а тому він не міг оскаржити її.
40. Суд відзначає, що заперечення Уряду тісно пов’язане з суттю
скарги заявника за статтею 3 Конвенції, тому він приєднує його розгляд до розгляду суті справи.
41. Суд відзначає, що заява не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції, що вона не є неприйнятною з будьяких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
b. Щодо суті

1. Стверджуване жорстоке поводження
з боку працівників міліції
42. Заявник стверджував, що після перебування під вартою
в міліції він потрапив до лікарні із тілесними ушкодженнями, які
були настільки серйозними, що призвели до лікування його в стаціонарі протягом тривалого часу. Заявник також доводив, що його твердження про погане поводження підтверджувалося іншими
доказами, зокрема: (i) непоясненим проміжком часу у шість годин
між його затриманням працівниками міліції і обшуком його власності; та (ii) підозрілим адміністративним затриманням того ж дня
у зв’язку з незаконним зберіганням наркотичних засобів.
43. Уряд зазначив, що не було жодних доказів того, що заявник
взагалі зазнав жорстокого поводження, більш того, що він зазнав
жорстокого поводження з боку працівників міліції. Уряд зазначив,
що призначена слідчим судово-медична експертиза не підтвердила
первісні висновки стосовно ступеня тяжкості та обсягів ушкоджень
заявника. Також особи, які або брали участь у слідчих діях або були
їх свідками, не підтвердили того, що 11 та 12 квітня 2002 року заявник зазнав будь-яких ушкоджень.
44. Як неодноразово зазначав Суд, стаття 3 Конвенції втілює
в собі одну з найбільш основоположних цінностей демократичного
суспільства. Навіть за найскладніших обставин, таких як боротьба з тероризмом та організованою злочинністю, Конвенція категорично забороняє будь-яке катування або нелюдське поводження
чи таке, що принижує людську гідність, поводження або покарання
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(див. рішення у справах «Сельмуні проти Франції» (Selmouni v. France)
[ВП], заява № 25803/94, п. 95, ECHR 1999-V, та «Асьонов та інші проти
Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria) від 28 жовтня 1998 року, п. 93,
Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII).
45. Суд при оцінці доказів керується критерієм доведення «поза
розумним сумнівом» (див. рішення від 18 січня 1978 року у справі
«Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom),
Серія A, № 25, сс. 64–65, п. 161). Проте таке доведення може випливати зі співіснування достатньо вагомих, чітких і узгоджених між
собою висновків або подібних неспростованих презумпцій щодо
фактів (див. рішення у справі «Салман проти Туреччини» (Salman v.
Turkey) [ВП], заява № 21986/93, п. 100, ECHR 2000-VII).
46. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд відзначає, що заявника було госпіталізовано через кілька годин після його звільнення з-під варти у Московському районному відділі міліції і він
проходив лікування в стаціонарі тривалістю більше двадцяти днів.
Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, встановлених медичною експертизою заявника, проведеною незабаром після його звільнення
(див. пункт 11 вище), вказує на те, що ушкодження заявника були достатньо серйозними для того, щоб становити нелюдське та таке, що
принижує гідність, поводження, заборонене статтею 3 Конвенції.
47. Стосовно аргументу Уряду про те, що жоден зі свідків не підтвердив наявність у заявника ушкоджень, Суд не вбачає підстав для
надання такої великої ваги цьому доказові, виходячи з того, що для
нефахівців, які перебували там з іншою метою, було б важко побачити ушкодження, характер та розташування яких робили їх чи то
візуально непомітними ззовні, чи то закритими одягом відповідно
до погоди середини квітня. Що стосується додаткової судово-медичної експертизи, що ставила під сумнів значну частину висновків
первісних медичних оглядів (див. пункти 23 та 28 вище), слід відзначити те, що деякі з ушкоджень залишилися непоясненими. Крім
того, додаткова експертиза була проведена набагато пізніше і не заперечила попередні результати, а, швидше, піддала сумніву їхню
достовірність, виходячи з можливих альтернативних пояснень скаргам заявника щодо стану здоров’я, зробленим безпосередньо після
його звільнення. Тим не менш, первісні результати, окрім того, що
вони ґрунтувалися на безпосередньому огляді заявника, на противагу пізнішій експертизі, що ґрунтувалася на документах, підтвер-
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джувалися відповідними твердженнями заявника про жорстоке
поводження та підозрілими обставинами його затримання міліцією
та взяття під варту 11 та 12 квітня 2002 року. Більш того, з тверджень
сторін та наданих документів не вбачається, що слідчим було допитано хоча б когось з медичних працівників, які оглядали заявника
12 квітня 2002 року.
48. Суд нагадує, що держава несе відповідальність за благополуччя осіб, що тримаються під вартою, і що державні органи зобов’язані
захищати таких осіб. З огляду на обов’язок державних органів нести відповідальність за ушкодження, спричинені особам, що перебувають під контролем держави, Суд вважає, що неспроможність
встановити та покарати осіб, винних у насильницькому злочині щодо затриманих, як у цій справі, не звільняє державу від її обов’язку
згідно з Конвенцією (див., mutatis mutandis, рішення у справах «Есен
проти Туреччини» (Esen v. Turkey), заява № 29484/95, п. 28, від 22 липня 2003 року; «Яз проти Туреччини», (Yaz v. Turkey) заява № 29485/95,
п. 30, від 22 липня 2003 року, та «Айше Тепе проти Туреччини» (Ayse
Tepe v. Turkey), заява № 29422/95, від 22 липня 2003 року).
49. У світлі викладеного вище, слід вважати, що заявник зазнав
ушкоджень внаслідок нелюдського та такого, що принижує гідність,
поводження згідно з Конвенцією, відповідальність за що має нести
Уряд.
50. Суд доходить висновку, що у цьому відношенні було порушення статті 3 Конвенції.

2. Стверджуване непроведення ефективного розслідування
51. Заявник стверджував, що розслідування не було незалежним.
Він також скаржився на те, що не було вжито жодних невідкладних
заходів для перевірки його тверджень, хоча він повідомив медичних
працівників про причини ушкоджень одразу після його госпіталізації до лікарні 12 квітня 2002 року, і, незважаючи на те, що 18 квітня
2002 року він подав до прокуратури Харківської області скаргу жорстоке поводження з боку працівників міліції, жодних конструктивних слідчих заходів, принаймні до 10 травня 2002 року, коли його
уперше було допитано слідчим, вжито не було. Важливо зазначити,
що слідчий не проявив ініціативи та не призначив судово-медичну
експертизу заявника. Державні органи обмежилися наданням йому
листа-направлення для проходження судово-медичної експерти-
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зи, а заявник, перебуваючи в лікарні до 14 травня 2002 року, не міг
пройти таку експертизу.
52. Заявник також зазначив, що до 2 грудня 2002 року слідчий
перевіряв можливе жорстоке поводження з ним з боку працівників Московського районного відділу, хоча у своїй скарзі від 12 квітня 2002 року він чітко вказав, що зазнав жорстокого поводження з боку працівників Харківського міського управління19. Лише
2 грудня, після спливу більш ніж семи місяців слідчий погодився
з тим, що потрібно розслідувати причетність працівників міського управління.
53. Заявник також зазначав, що його не було належним чином
поінформовано про хід слідства і що недоліки його були підтверджені на національному рівні, з огляду на неодноразове призначення
додаткового розслідування.
54. Уряд стверджував, що не було встановлено отримання заявником тілесних ушкоджень, про які він стверджував, і що його твердження про жорстоке поводження було належним чином розслідувано відповідними національними органами.
55. Суд нагадує, що коли особа висуває небезпідставну скаргу
на жорстоке поводження з нею з боку працівників міліції або інших
представників держави, яке було таким, що порушує статтю 3 Конвенції, це положення, взяте у поєднанні із загальним обов’язком держави за статтею 1 Конвенції «гарантувати кожному, хто перебуває
під [її] юрисдикцією, права і свободи, визначені в ... Конвенції», за
своїм змістом вимагає проведення ефективного офіційного розслідування. Що стосується розслідування згідно зі статтею 2 Конвенції,
таке розслідування має бути спроможним привести до встановлення та покарання винних 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 представникам держави було б можливо фактично безкарно порушувати права тих, хто перебуває під їхнім контролем (див., серед інших джерел, рішення у справі «Лабіта проти
Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 131, ECHR 2000-IV).
56. Розслідування серйозних тверджень про жорстоке поводження має бути ретельним. Це означає, що державні органи завжди повин19
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ні добросовісно намагатись з’ясувати, що трапилось, і не покладатися
на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної
справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень (див. вищезазначене рішення у справі «Асьонов та інші проти
Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), пп. 103 et seq.). Вони повинні
вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, inter alia, показання
свідків та висновки судових експертиз (див. рішення у справах «Танрікулу проти Туреччини» (Tanrіkulu v. Turkey) [ВП], заява № 23763/94,
пп. 104 et seq., ECHR 1999-IV, та «Гюль проти Туреччини» (Gul v. Turkey),
заява № 22676/93, п. 89, від 14 грудня 2000 року). Будь-який недолік
розслідування, що стає на заваді встановленню причин тілесних ушко
джень та винних осіб, є загрозою недотримання цього стандарту.
57. За обставин цієї справи Суд зазначає, що затримки забезпечення медичних доказів та просування розслідування, на які було
вказано заявником, вплинули на ефективність розслідування. Зокрема, незважаючи на чітко сформульовані скарги заявника, розслідування здійснювалось щодо іншого підрозділу міліції, працівники,
вказані заявником як особи, що вчинили злочин, були допитані майже через дев’ять місяців після стверджуваного побиття, а очна ставка між ними та заявником була проведена більш ніж через рік після
подій. Суд також зазначає, що, незважаючи на точність діагнозів заявника, що мали відігравати ключову роль у процесі розслідування,
із матеріалів справи не вбачається, що будь-хто з медичних працівників, які оглядали заявника незабаром після звільнення, був допитаний. Більш того, деякі з недоліків розслідування були підтверджені
національними органами влади, які повертали справу для додаткового розслідування (див. пункти 20 та 32 вище).
58. Суд також зазначає, що кримінальну справу було передано для
здійснення подальшого розслідування до районного відділу міліції,
який, на думку Суду, не міг провести незалежне розслідування щодо
дій його безпосередніх керівників з обласного управління.
59. Стосовно заперечення Уряду Суд вважає, що його слід відхилити, оскільки заявник вжив належних кроків на національному
рівні для того, щоб довести свої скарги до уваги національних органів влади.
60. У світлі зазначених вище серйозних недоліків, Суд вважає,
що національні органи не виконали свого зобов’язання щодо роз-
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слідування скарги заявника на жорстоке поводження. Відповідно за
цим пунктом також було порушення статті 3 Конвенції.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
61. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

62. Заявник вимагав 30 000 євро відшкодування моральної шкоди.
63. Уряд вважав суму необґрунтованою та надмірною.
64. Суд, здійснюючи оцінку на засадах справедливості, як це вимагається статтею 41 Конвенції, присуджує заявникові 10 000 євро
відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

65. Заявник також вимагав 7952 євро компенсації судових ви
трат, понесених у національних судах та у Суді.
66. Уряд зауважив, що заявник отримав від Суду юридичну допомогу та заявив, що вимога компенсації судових витрат через це
має бути відхилена.
67. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У даній
справі з огляду на наявні документи Суд вважає за належне присудити 5000 євро компенсації витрат за усіма пунктами.
C. Пеня

68. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з розміру
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткових пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Приєднує попереднє заперечення Уряду до розгляду по суті
та відхиляє його після розгляду по суті.
2. Оголошує заяву прийнятною.
3. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з жорстоким поводженням із заявником.
4. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з відсутністю ефективного розслідування за твердженнями заявника
про жорстоке поводження.
5. Постановляє, що:
a) протягом трьох місяців від дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач має виплатити заявникові 10 000 (десять
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди разом з будьякими податками, які можуть нараховуватись20, та 5000
(п’ять тисяч) євро компенсації судових витрат разом з будьякими податками, які можуть нараховуватись заявнику21;
ці суми мають бути конвертовані в українські гривні за
курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткових пункти.
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 17 березня
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

20
21

С. Філліпс

Д. Шпільманн

заступник секретаря

голова

14 червня 2011 року було внесено зміни: слово «заявнику» видалено.

14 червня 2011 року було внесено зміни: додано фразу «разом з будь-якими
податками, які можуть стягуватись із заявника».
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «нечипорук і йонкало ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 42310/04)
Рішення
Страсбург
21 квітня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
21 липня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Нечипорук і Йонкало проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані Е. Фура-Сандстрем, голова,
п. К. Юнґвірт,
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п. Б. М. Зупанчіч,		
п. М. Віллігер,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 15 березня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 42310/04), поданою проти України до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) двома громадянами України Іваном Миколайовичем Нечипоруком (далі — заявник)
і Наталією Миколаївною Йонкало (далі — заявниця) 13 листопада
2004 року.
2. Заявників, яким було надано юридичну допомогу, представляв п. А. Бущенко, адвокат, що практикує в м. Харкові. Уряд України
(далі — Уряд) представляв його Уповноважений п. Ю. Зайцев.
3. Заявник стверджував, зокрема, що він був потерпілим від
кількох порушень статті 3, пунктів 1, 2, 3 і 5 статті 5, а також пункту 1
і підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції.
4. 27 серпня 2009 року Суд вирішив повідомити Уряду про заяву.
Також Суд вирішив розглядати питання щодо суті та прийнятності
заяви одночасно (стаття 29).

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявники 1982 і 1981 років народження відповідно. Заявник
відбуває покарання в Коломийській виправній колонії № 41. Заявниця проживає в м. Хмельницькому.


1 червня 2011 року текст рішення було виправлено. До виправлення було зазначено «проживає у м. Харкові».
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А. Попередні події

6. 13 березня 2004 року двоє осіб, які були в масках та одна з яких
була озброєна пістолетом, здійснили напад на пані І. та її сина біля
дверей їхньої квартири у м. Хмельницькому. Під час бійки озброєний зловмисник вистрелив у пані І., після чого обидва нападники
втекли без вчинення будь-яких подальших дій, і їхніх облич ніхто не
побачив. Через кілька хвилин після цього пані І. померла.
В. Факти стосовно заявника

1. Затримання заявника 20–23 травня 2004 року та провадження
щодо його адміністративного правопорушення
7. 20 травня 2004 року приблизно о 13 годині працівники міліції
затримали заявника на вулиці та допровадили його до ПівденноЗахідного відділу міліції. Згідно з письмовим поясненням, яке дав
начальникові Південно-Західного відділу міліції один із працівників міліції, які здійснювали затримання, приводом для затримання заявника послужила його підозріла поведінка. Так, працівники
міліції побачили, як він «швидко йшов, озираючись навкруги», зайшов у будинок (як свідчать матеріали справи, це був будинок, у якому жив заявник), вийшов з нього, коли вони наблизилися, а потім
знову намагався увійти в будинок. Згідно з версією заявника, двоє
працівників міліції сказали йому йти з ними до відділу міліції, щоб
«прояснити деякі питання», і він погодився.
8. У відділі міліції заявника було піддано особистому обшуку,
під час якого в його кишені було виявлено пакет із «зеленою речовиною рослинного походження». За твердженням заявника, цей пакет
підкинули йому працівники міліції.
9. Того самого дня о 22 год. 45 хв. у приміщенні відділу міліції
до заявника було застосовано адміністративне затримання за підозрою в незаконному зберіганні наркотичних засобів. Як зазначено у відповідному протоколі, заявника було затримано за підозрою
у вчиненні ним правопорушення, передбаченого статтею 44 Кодексу
України про адміністративні порушення.
10. Родичі заявника, які хоч і дізнались від свідка про його затримання, не були повідомлені про його місцеперебування і безуспішно звертались з відповідними запитами до різних відділів
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міліції та місць тримання затриманих у місті, включаючи ПівденноЗахідний відділ міліції.
11. 22 травня 2004 року було складено експертний висновок,
згідно з яким виявлена в кишені заявника речовина не була наркотичним засобом.
12. 23 травня 2004 року після закінчення строку адміністративного затримання заявника було звільнено у зв’язку з тим, що «обставини
даного правопорушення встановлені, ... на волі [заявник] не буде перешкоджати встановленню всіх обставин справи». Однак його одразу затримали в рамках розслідування кримінальної справи (див. нижче).
13. 29 травня 2004 року міліція закрила провадження у справі
про адміністративне правопорушення у зв’язку з відсутністю події
і складу адміністративного правопорушення.

2. Стверджуване погане поводження із заявником
і відповідне розслідування
14. Події, що мали місце 21 травня 2004 року, заявник описав
наступним чином. Уночі з 20 на 21 травня 2004 року його було допроваджено з камери до одного із службових кабінетів Південно-Західного відділу міліції, де працівники міліції Р. О. і М. Д., погрожуючи застосуванням насильства, примушували його зізнатися в тому,
що він убив пані І. З огляду на те, що заявник відмовився зізнатися
у вчиненні злочину, приблизно о 4 год. ранку зазначені працівники міліції принесли пристрій, який виробляє електрострум. Заявникові наділи наручники, підвісили на металевій поперечині між
двома столами і закріпили оголені дроти на щиколотках і куприку.
Поки один із працівників міліції, Р. О., вмикав електричний струм,
другий, М. Д., закривав йому рота подушкою. Приблизно о 6 год.
30 хв. заявник знепритомнів. Коли він прийшов до тями, кілька працівників міліції, надівши на нього бронежилет і закривши йому голову диванною подушкою, почали бити його по черзі, і це тривало
до 20 години. Тим часом, приблизно о 16 годині заявник почув, як
у сусідньому кабінеті допитують його дружину (заявницю). Один
із працівників міліції зайшов до кабінету, де був заявник, і запитав у свого колеги: «Як ти вважаєш, чи зможе вона витримати те, що
застосували до нього?». Після цього заявник написав свою першу
заяву про явку з повинною, як стверджується, під диктовку працівника міліції. У заяві він повідомив, що разом з якимось М. вчинив
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убивство пані І. О 22 год. 5 хв. заявника було поміщено в Хмельницький ізолятор тимчасового тримання (далі — Хмельницький ІТТ).
15. Уряд не надав своєї версії подій 21 травня 2004 року, зазначивши лише те, що заявника було поміщено у Хмельницький ІТТ.
16. У невизначений час 21 травня 2004 року заявника допровадили до слідчого прокуратури м. Хмельницького, якому він поскаржився на стверджуване катування електрострумом.
17. 24 травня 2004 року під час допиту заявник знову повторив
свої скарги слідчому. Того самого дня його оглянув лікар Хмельницького обласного бюро судово-медичних експертиз і встановив наявність у заявника ран на обох щиколотках розміром 2,5 см × 1,5 см
та 2,3 см × 0,9 см відповідно. У висновку лікар зазначив, що ці ушкодження були легкими і могли бути заподіяні заявникові тупими
предметами приблизно за три дні до огляду. Враховуючи характер
ушкоджень, які на думку лікаря «є неспецифічними», він висловив
сумнів щодо правдоподібності тверджень заявника про застосування до нього електричного струму.
18. 26 травня 2004 року захисник і його родичі звернулися до
прокуратури м. Хмельницького зі скаргою на те, що протягом перших годин 21 травня 2004 року заявника катували працівники міліції
Р. О. і Д. Вони зазначили, що лікар, який оглядав заявника 23 травня
2003 року, проігнорував кілька точкових ран на щиколотках заявника та що медичний висновок був неточним. Скаржники вимагали
проведення розслідування цього питання та проведення нового медичного обстеження заявника.
19. Того самого дня під час розгляду Хмельницьким міськрайонним судом подання прокурора про обрання заявникові запобіжного
заходу у вигляді взяття під варту заявник поскаржився суду на погане поводження з ним (див. пункт 41 нижче). Суд, як стверджується,
проігнорував його скаргу.
20. Пізніше того самого дня, як стверджується, працівники
міліції знову побили заявника, перед цим надівши на нього бронежилет. Він знову зізнався у вчиненні злочинів.
21. 7 червня 2004 року в Південно-Західному відділі міліції було
проведено огляд кабінету, в якому 21 травня 2004 року допитували
заявника, і складено протокол, згідно з яким там «не було виявлено
жодних сторонніх предметів, які можна було б застосувати для заподіяння тілесних ушкоджень».
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22. 10 червня 2004 року було проведено ще одну призначену
слідчим судово-медичну експертизу заявника. Згідно з експертним
висновком на ногах і щиколотках заявника було виявлено двадцять
точкових ран, кожна завширшки 0,3 см і завдовжки 0,2 см. На тильній стороні правого стегна виявлено фіолетовий синець (3 см × 2 см).
Лікар визначив ушкодження як легкі і такі, що могли бути заподіяні
тупими предметами ймовірно 24 травня 2004 року. У висновку зазначалось: «Судово-медичних даних, які б свідчили, що тілесні ушкодження спричинені дією електроструму, немає».
23. 15 червня 2004 року за результатами службового розслідування Управління МВС України в Хмельницькій області надало висновок, де зазначалось, що скарга заявника про погане поводження
з ним у відділі міліції є безпідставною. Висновок було складено на
підставі пояснень, відібраних у відповідних працівників міліції, які
заперечували факт застосування примусу, а також на підставі медичного висновку від 24 травня та протоколу огляду кабінету від
7 червня 2004 року.
24. 18 червня 2004 року прокуратура м. Хмельницького винесла
постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції у зв’язку з відсутністю в їхніх діях складу злочину.
Постанова головним чином ґрунтувалась на поясненнях, відібраних у відповідних працівників міліції, та медичних висновках від
24 травня і 10 червня 2004 року.
25. Заявник оскаржив цю відмову як окремо, так і під час судового розгляду його справи. У вересні 2005 року прокуратура м. Хмель
ницького повідомила заявнику про те, що його скарги на погане
поводження з боку працівників міліції було долучено до матеріалів
справи та їх буде розглянуто під час судового розгляду його справи.
26. Постанову прокуратури від 18 червня 2004 року про відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції для
встановлення їхньої кримінальної відповідальності скасовували загалом тричі, а потім знову залишали без змін. 28 березня 2007 року,
скасовуючи її востаннє, апеляційний суд Хмельницької області по
слався також на те, що скаргу заявника про погане поводження було
долучено до матеріалів кримінальної справи і має бути розглянуто
в рамках судового розгляду (див. також пункт 95 нижче).
27. 22 червня 2004 року заявника перевели з Хмельницького ІТТ
до слідчого ізолятора (далі — СІЗО). За інформацією Уряду, заявник
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не звертався зі скаргами про погане поводження до медичних працівників або керівництва ІТТ чи СІЗО.
28. Заявник стверджував, що 20 липня 2004 року його знову
побили працівники міліції, які доставляли його до суду, який мав
вирішити питання про тримання його під вартою. Того самого дня
у зв’язку із цим батько заявника звернувся із відповідною скаргою
до Генеральної прокуратури України (далі — ГПУ).
29. Про стверджуване погане поводження із заявником його
батько також повідомив відділ боротьби з організованою злочинністю Управління МВС України в Хмельницькій області, звернувшись
за телефоном «гарячої лінії».
30. 19 серпня 2004 року згаданий вище орган вирішив направити справу до прокуратури Хмельницької області у зв’язку з неможливістю встановити істину самостійно.
31. У червні 2005 року захисник заявника звернувся до приватної установи, що мала ліцензію на проведення судово-медичної експертизи, із запитом про надання експертного висновку щодо таких
питань:
а) чи можна на підставі результатів медичних обстежень від
24 травня і 10 червня 2004 року стверджувати, що тілесні
ушкодження на щиколотках заявника могли бути заподіяні
тупими предметами;
b) які сліди, як правило, залишаються на шкірі від прямого
контакту з електричним струмом і чи мають тілесні ушкодження заявника такий характер;
с) які тілесні ушкодження можуть бути заподіяні особі, якщо
перед побиттям на неї одягли бронежилет.
32. 29 червня 2005 року двоє експертів згаданої вище установи,
один з яких мав двадцятитрирічний, а другий — чотирирічний досвід у відповідній сфері, склали висновок, у якому зазначили таке:
тілесні ушкодження заявника не могли бути заподіяні тупими предметами; їх кількість і характер свідчать про те, що вони могли бути
заподіяні 21 травня 2004 року внаслідок контактування можливо
неодноразового з оголеними електричними дротами. Щодо запитання про тілесні ушкодження, які виникають внаслідок побиття через бронежилет, лікарі послалися на показання, які давали їхні колеги з Хмельницького обласного бюро судово-медичних експертиз
під час судового розгляду і згідно з якими в таких випадках можуть
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бути заподіяні ушкодження внутрішніх органів. Такі ушкодження
можна виявити за допомогою рентгенологічного дослідження, але
заявникові його не проводили.
33. З ухвали Шепетівського міськрайонного суду від 10 липня
2006 року (див. пункт 82 нижче) вбачається, що згаданий медичний
висновок було долучено до матеріалів справи заявника.
34. Обставини, пов’язані з розслідуванням під час судового розгляду справи скарги заявника про погане поводження з ним, викладено нижче в розділах, які стосуються судового розгляду.

3. Провадження у кримінальній справі заявника
а) Події, що мали місце до офіційного початку провадження
35. 21 травня 2004 року заявник зізнався у вчиненні розбійного
нападу та вбивства пані І. (див. також пункт 14 вище).
36. Того самого дня слідчий звернувся до Хмельницького міськрайонного суду з поданням про проведення обшуку у двох квартирах, в одній з яких заявник був зареєстрований, а в іншій — фактично проживав. Як зазначалось у поданні, в ході слідства було
встановлено ймовірність причетності заявника до вбивства та наявності суттєвих доказів у місці, де він фактично проживає та/або
зареєстрований.
37. Того самого дня Хмельницький міськрайонний суд задовольнив подання про проведення зазначених обшуків.
38. Приблизно о 21 годині працівники міліції провели обшук
у квартирі, в якій заявник проживав разом зі своєю дружиною (заявницею). Пізніше того самого вечора вони також провели обшук
у квартирі його батьків, у якій він був зареєстрований. Як видно
з матеріалів, під час обшуку не було виявлено нічого, що мало б значення для розслідування.
b) Досудове слідство і перше затримання заявника
39. 23 травня 2004 року щодо заявника було порушено кримінальну справу за підозрою у вчиненні розбійного нападу з метою
заволодіння майном та у вчиненні вбивства з корисливих мотивів.
У зв’язку з порушеною кримінальною справою заявника було затримано. Слідчий задокументував затримання о 12 годині дня, заповнивши стандартний бланк протоколу затримання підозрювано-
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го. У заздалегідь вдрукованому у бланк стандартному тексті було
викладено підстави для затримання:
«Обставини вчиненого не виключають того, що підозрюваний [прізвище] може сховатися від слідства і буде перешкоджати встановленню істини у справі, що разом з тяжкістю скоєного є мотивом для
його затримання».

У графі «Пояснення затриманого» було зазначено, що заявник
«пояснень не дав». Заявника було піддано особистому обшуку, при
цьому «нічого виявлено не було». Того самого дня він відмовився від
визнавальних показань, які давав раніше, і заявив, що їх було отримано від нього в результаті застосування сили.
40. 26 травня 2004 року прокуратура м. Хмельницького звернулася до Хмельницького міськрайонного суду з поданням про обрання заявнику запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, посилаючись на наявність переконливих доказів проти нього та на той факт,
що він підозрювався у вчиненні тяжких злочинів. У поданні було
зазначено, що 21 травня 2004 року заявник прибув до Південно-Західного відділу міліції і самостійно здався міліції, зізнавшись у вчиненні розбою і вбивства. Далі було зазначено, що 23 травня 2004 року
його було затримано за підозрою у вчиненні згаданих вище злочинів.
41. Того самого дня 26 травня 2004 року за результатами судового засідання, проведеного за участю заявника та захисника Ма.,
найнятого його батьками (див. пункт 53 нижче), Хмельницький
міськрайонний суд задовольнив подання прокурора й обрав заявнику запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Суд послався на
тяжкість обвинувачень, висунутих заявнику, та на пов’язаний із цим
ризик його ухилення від слідства і суду або перешкоджання встановленню істини. У згаданій ухвалі було зазначено, що вона може
бути оскаржена впродовж трьох днів з дати винесення.
42. У матеріалах справи міститься копія письмової заяви заявника від 28 травня 2004 року, згідно з якою він, пославшись на статтю 63 Конституції, відмовився давати показання під час досудового
слідства. Водночас, як свідчать деякі інші документи, у згаданий
вище день заявник ще раз зізнався у вчиненні злочинів. Заявник
стверджував, що він зробив це після побиття його працівниками
міліції в прокуратурі м. Хмельницького, а зізнання писав під диктовку слідчого.

145

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

43. 1 червня 2004 року в присутності захисника (пана Ма.) заявник
знову зізнався у вчиненні зазначених вище злочинів. За його твердженням ці зізнавальні показання він давав у присутності працівників
міліції, причетних до стверджуваного поганого поводження з ним.
У протоколі його допиту від 1 червня 2004 року містяться як його зізнавальні показання, так і зроблений ним запис «винним себе не визнаю».
44. 2 червня 2004 року за такими ж самими обвинуваченнями,
які пред’явили заявникові, було затримано якогось пана М., який
зізнався у вчиненні злочинів після стверджуваного побиття його
працівниками міліції (про що він згодом скаржився під час судового
розгляду його справи).
45. 5 червня 2004 року між заявником і М. було проведено очну
ставку, під час якої заявник повторив свої визнавальні показання у присутності призначеного йому захисника Ко. (див. пункт 52 нижче).
46. 15 липня 2004 року у присутності захисника Ма. заявник відмовився від визнавальних показань, які дав раніше, пославшись на
те, що він давав їх під примусом, і заявив про свою невинуватість.
47. 20 липня 2004 року за результатами розгляду подання прокурора Хмельницький міськрайонний суд продовжив строк тримання
заявника під вартою до 23 вересня 2004 року, посилаючись на тяжкість пред’явленого йому обвинувачення та на пов’язаний із цим
ризик його переховування від слідства та суду, а також ймовірність
того, що він перешкоджатиме слідству, яке ще не було завершено.
48. 31 серпня 2004 року дії заявника було перекваліфіковано
з умисного вбивства на завдання тяжких тілесних ушкоджень, які
спричинили смерть потерпілого. Обом обвинуваченим у цій справі
також пред’явили обвинувачення в розбійному нападі та незаконному зберіганні зброї.
49. 3 вересня 2004 року досудове слідство було закінчено і заявникові та М. було надано можливість ознайомитися з матеріалами
справи.
50. 22 вересня 2004 року справу було направлено до Хмельницького міськрайонного суду.
с) Юридичне представництво заявника
під час досудового слідства
51. За твердженням заявника, у період з 20 до 24 травня 2004 року
він не мав захисника.
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52. Уряд стверджував, що 23 травня 2004 року заявнику було
призначено захисника (пана Ко).
53. 24 травня 2004 року батьки заявника уклали з адвокатом паном Ма. договір про надання заявнику юридичної допомоги у порушеній щодо нього кримінальній справі.
54. 25 травня 2004 року п. Ма. отримав від слідчого, у провадженні якого перебувала справа, письмовий дозвіл на його зустрічі із
заявником у Хмельницькому ІТТ, де перебував заявник.
55. 27 травня 2004 року заявник відмовився від послуг призначеного захисника пана Ко. і висловив бажання мати своїм захисником
пана Ма. Однак згодом під час деяких слідчих дій він давав згоду на
те, щоб його представляв захисник п. Ко.
56. 2 червня 2004 року пану Ма. не дозволили побачитися із заявником, посилаючись на наявність у дозволі стверджуваних недоліків. Наступного дня він поскаржився на це начальникові Управління МВС в м. Хмельницькому.
57. 18 червня 2004 року п. Ма. також звернувся до прокуратури
м. Хмельницького зі скаргою на те, що слідчий перешкоджає йому
брати участь у слідчих діях. Він повідомив, зокрема, що його належним чином не повідомили про слідчі дії, які було проведено без
його участі. Крім того, він стверджував, що призначений заявникові
захисник був некомпетентним.
58. 24 червня 2004 року начальник Управління МВС в м. Хмельницькому надіслав пану Ма. листа, в якому повідомив, що справді
посадова особа ІТТ неправомірно перешкоджала побаченням захисника із заявником, у зв’язку з чим на цю особу накладено дисциплінарне стягнення.
d) Виправдувальний вирок у справі заявника
і його звільнення Хмельницьким міськрайонним судом
59. 14 жовтня 2004 року Хмельницький міськрайонний суд провів попередній розгляд справи, під час якого вирішив залишити заявника під вартою. Матеріали, подані сторонами до Суду, не містять
копії цієї постанови.
60. 5 травня 2005 року Хмельницький міськрайонний суд під головуванням судді П. постановив виправдувальний вирок щодо заявника за всіма пред’явленими йому обвинуваченнями, але водночас визнав другого підсудного пана М. винним у вчиненні злочину,
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не пов’язаного з цією справою, а саме незаконному зберіганні зброї
(мисливської рушниці і коробки патронів, які було виявлено в його гаражі і які не стосувалися вбивства пані І.). Суд встановив, що
доказів вини підсудних немає і що їхні визнавальні показання було
отримано в результаті застосування сили.
61. У вироку було зазначено таке:
«Як стверджували ще при досудовому слідстві підсудні і це підтвердили в ході судового розгляду справи, ... до них працівники міліції
застосували фізичне та психічне насильство, примушуючи зізнатися
у злочині, якого вони не вчиняли і про обставини якого знали від
працівників міліції.
Сумнівів у цьому немає, оскільки за матеріалами справи у період
часу, коли були написані явки з повинною, підсудні перебували під
арештом. Вони вказують на конкретних оперативних працівників
Південно-Західного відділу міліції, які застосовували до них насильство, в подробицях описують їхні дії. За їх, підсудних, клопотаннями
були проведені судово-медичні експертизи [...], за висновками яких
у підсудних виявлені тілесні ушкодження. При досудовому слідстві
[і заявник, і М.] відмовились від своїх зізнань у злочині проти родини пані І., у різні інстанції зверталися зі скаргами на дії працівників
правоохоронних органів».

62. Суд зазначив, що і обставини, і мотиви злочину викладено
у визнавальних показаннях підсудних непослідовно. Суд зауважив,
що вони викликали підозру міліції лише тому, що синові пані І.,
який випадково побачив їх разом на вулиці, вони здалися за своєю
статурою і зростом схожими на злочинців. Суд встановив, що слід
ство помилково взяло до уваги цей цілком необґрунтований довід.
Більше того, суд також визнав, що всі висновки слідства — це тільки
припущення, не підтверджені доказами.
63. Крім того, суд зауважив, що «як один з основних доказів
участі підсудних у вчиненні злочину» досудове слідство визнало показання водія таксі пана К., який повідомив про те, що підвіз двох
пасажирів до місця неподалік від будинку, в якому потім відбулося
вбивство. При цьому суд зазначив, що опис пасажирів цим свідком
22 березня 2004 року змінився у порівнянні з тим, який було надано раніше, 13 березня 2004 року. Хоча п. К. не спромігся вказати
жодну конкретну деталь їхньої зовнішності, пізніше з двох осіб,
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пред’явлених йому для впізнання, він вказав на заявника, «впізнавши його за зростом».
64. Щодо інших доказів, то серед них були показання трьох свідків, які бачили, як двоє осіб бігли сходами неподалік від місця вчинення вбивства, але свідки не змогли впізнати в них обвинувачених.
Слідство також виявило в домі пана М. магазин з патронами, але
вилучені патрони були іншого типу, порівняно з тими, якими було
застрелено потерпілу.
65. Суд скасував обраний стосовно заявника запобіжний захід.
66. Того ж дня, 5 травня 2005 року, Хмельницький міськрайонний суд виніс окрему постанову, в якій вказав прокуратурі Хмельницької області, Управлінню МВС України в Хмельницькій області
та Хмельницькому обласному бюро судово-медичних експертиз на
такі порушення:
«[заявника та пана М.] затримали ... з надуманих мотивів; огляд їх
у присутності понятих не провели; повідомлень про мотиви затримання, роз’яснень стосовно захисту не робили, родичів про затримання не повідомили».

67. В окремій постанові було також зазначено, що обвинувачені
неодноразово скаржилися на погане поводження, якого зазнали під
час затримання у відділі міліції, вказуючи імена причетних до цього працівників міліції, і що в обвинувачених було виявлено тілесні
ушкодження. Суд визнав, що лікар, який оглядав заявника 24 травня
2004 року, підготував поверховий і необґрунтований висновок про відсутність тілесних ушкоджень, спричинених електричним струмом.
68. 5 травня 2005 року Хмельницький міськрайонний суд виніс
ще одну постанову, якою скасував постанову прокурора від 18 червня
2004 року про відмову в порушенні кримінальної справи за скаргою заявника про погане поводження з ним під час затримання у відділі міліції.
е) Направлення справи до апеляційного суду
Тернопільської області і скасування
виправдувального вироку у справі заявника
69. Пани І. (син і чоловік покійної пані І., яких визнали потерпілими в цій справі) оскаржили вирок від 5 травня 2005 року в апеляційному порядку. У червні 2005 року вони звернулися до Верховного
Суду України, оскаржуючи склад апеляційного суду Хмельницької
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області, який мав розглядати їхню апеляційну скаргу, посилаючись
на те, що деякі з суддів цього суду нібито мали дружні стосунки із
суддею П., під головуванням якого у першій інстанції було винесено оскаржуваний вирок. Вони також стверджували, що кілька суддів
зазначеного суду були членами обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, до складу якої також входили і захисники підсудних.
Тому син і чоловік покійної пані І. вимагали передати справу на розгляд апеляційного суду будь-якої іншої області.
70. 23 червня 2005 року заступник Голови Верховного Суду доручив апеляційному суду Хмельницької області передати справу на
розгляд до апеляційного суду Тернопільської області «з метою забезпечення найбільш повного та об’єктивного розгляду справи».
71. 11 серпня 2005 року апеляційний суд Тернопільської області
встановив, що суд першої інстанції ретельно і достовірно всі докази
у справі не оцінив, і погодився з твердженнями підсудних про те, що
з ними погано поводились у відділі міліції, не взявши до уваги відповідні висновки органів слідства. Апеляційний суд Тернопільської
області також зауважив, що визнавальні показання обвинувачених,
які вони давали у присутності їхніх захисників, проаналізовано не
було. Апеляційний суд зазначив, що кілька засідань було проведено
без участі прокурора і що Хмельницький міськрайонний суд не відреагував на клопотання потерпілих про направлення справи на додаткове розслідування з метою застосування суворіших положень
Кримінального кодексу. На цих підставах апеляційний суд скасував
і виправдувальний вирок, і дві постанови Хмельницького міськрайонного суду від 5 травня 2005 року та повернув справу до цього суду
на новий судовий розгляд в іншому складі суду.
72. Апеляційний суд Тернопільської області відмовив у задоволенні клопотання потерпілих у справі про передання справи на розгляд до іншого суду Тернопільської області, оскільки таке передання суперечило б положенням Кримінально-процесуального кодексу
(далі — КПК).
f ) Направлення справи на розгляд
Шепетівського міськрайонного суду
і повторний судовий розгляд справи заявника
73. У серпні і вересні 2005 року адвокат потерпілих звертався
до Верховного Суду України з клопотаннями про передання справи
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з Хмельницького міськрайонного суду до суду в іншій області. Він
зазначав, що суддя П., під головуванням якого раніше відбувся розгляд справи (див. пункт 60 вище), обіймав посаду заступника Голови
Хмельницького міськрайонного суду і тому впливатиме на її розгляд
незалежно від складу колегії суддів.
74. 20 вересня 2005 року, не виявивши підстав для передання
справи до суду в іншій області, перший заступник Голови Верховного Суду України доручив апеляційному суду Хмельницької області розглянути можливість передання її на розгляд до іншого суду
в Хмельницькій області.
75. 29 вересня 2005 року апеляційний суд Хмельницької області передав справу на розгляд Шепетівського міськрайонного суду
Хмельницької області.
76. 21 листопада 2005 року Шепетівський міськрайонний суд
провів попередній розгляд справи, під час якого потерпілі безуспішно домагалися зміни запобіжного заходу стосовно обвинувачених.
77. 4 січня 2006 року Шепетівський міськрайонний суд знову відхилив клопотання потерпілих про зміну запобіжного заходу стосовно обвинувачених з підписки про невиїзд на тримання під вартою.
Суд зазначив, що обвинувачені у справі не ухиляються від слідства
і не перешкоджають його здійсненню.
78. 10 липня 2006 року Шепетівський міськрайонний суд повернув справу до прокуратури м. Хмельницького на додаткове розслідування, вказавши на тридцять сім недоліків раніше проведеного
слідства, які неможливо виправити під час судового розгляду.
79. Суд зазначив, зокрема, що показання підсудних не є послідовними, як і показання свідків і потерпілого (пана І., сина пані І.).
Суд зауважив, зокрема, що п. І. спочатку неодноразово заявляв, що
на нього та його матір здійснили напад їхні конкуренти по бізнесу.
Пізніше, під час судового розгляду, він змінив і свій опис зовнішності нападників (який суперечив їх опису деякими іншими свідками), і свою версію про те, ким вони могли бути. Крім того, матеріали
справи містили повідомлення міліції, згідно з яким один із водіїв
таксі чув від сусіда пані І., що вона отримувала телефонні дзвінки
з погрозами у зв’язку зі зниженням нею цін на свою продукцію. Перевірки цієї інформації проведено не було.
80. Суд також зазначив, що слідчий не обґрунтував перекваліфікацію дій заявника з умисного вбивства на заподіяння тяжких тілес-
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них ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої, з додатковим
обвинуваченням у незаконному зберіганні зброї.
81. Шепетівський міськрайонний суд висловив занепокоєння
з приводу способу, в який слідством були отримані показання водія
таксі К. (як свідчить судове рішення, він — ключовий свідок у справі),
який впізнав у заявникові одного з двох пасажирів, яких приблизно
у час вчинення вбивства він підвозив до будинку, де було вчинено
цей злочин, чекав їх там приблизно півгодини, а потім відвіз до кафе. Суд зазначив, що 22 березня 2004 року слідчий допитував К. як
свідка у справі про вбивство пані І., тимчасом як К. тримався в Хмельницькому ІТТ за підозрою у незаконному зберіганні наркотиків. Хоча
і К., і слідчий заперечували зазначене вище під час судового розгляду
справи заявника, адміністрація ІТТ підтвердила, що у згадану вище
дату, яка також, як задокументовано, була датою допиту К. як свідка,
він тримався у цьому ІТТ. Більше того, як видно з журналу реєстрації
переміщення затриманих осіб, у згадану вище дату К. перебував в ІТТ.
82. Крім того, суд зазначив, що скарги підсудних про те, що з ними
погано поводились у відділі міліції, не було розслідувано належним
чином. У своїх критичних зауваженнях суд, зокрема, зазначив:
«[помічник прокурора м. Хмельницького] виносячи постанову, по
слався виключно на ідентичні пояснення працівників Південно-За
хідного відділу міліції, які є зацікавленими особами і яких підсудні
звинувачують у застосуванні тортур, та на висновок службової перевірки керівництва [Південно-Західного відділу міліції] по фактах
застосування насильства своїми ж підлеглими, що на думку суду
є неприпустимим, відмовив в порушенні кримінальної справи.
При цьому [помічником прокурора] жодним чином не з’ясовано, чому, з яких причин, за яких обставин і як саме [у заявника] в період
перебування саме в ІТТ, де він утримувався протягом місяця, а не
в СІЗО, утворилися тілесні ушкодження, механізм їх утворення.
...В матеріалах справи міститься висновок спеціалістів в галузі судової медицини щодо механізму виникнення [у заявника] тілесних ушкоджень, зокрема, стверджується про можливість виникнення тілесних ушкоджень в результаті заподіяння ударів електрострумом.
...За таких обставин з метою усунення суперечностей, які містяться
в медичних заключеннях..., слід призначити повторну судово-медичну експертизу...».
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83. Того самого дня 10 липня 2006 року Шепетівський міськрайонний суд виніс окрему постанову, в якій вказав на низку грубих порушень кримінально-процесуального законодавства під час досудового слідства, подібних до зазначених в окремій постанові Хмельницького міськрайонного суду від 5 травня 2005 року. Суд знову піддав
критиці розслідування, проведене за скаргами обох підсудних про
погане поводження з ними у відділі міліції. Зокрема, суд зауважив:
«...службове розслідування по фактах застосування сили до підсудних прокуратурою доручено безпосередньому керівництву осіб,
яких підсудні звинувачують у застосуванні тортур, і за результатами
цієї перевірки приймається рішення про відсутність в їх діях складу
злочину, що на думку суду є неприпустимим».

84. Крім того, суд зазначив, що слідчі призначили заявникові
захисника, хоча у нього вже був захисник, вибраний ним на власний розсуд, якого не було повідомлено про проведення слідчих дій
у справі.
g) Неодноразове направлення справи
на розгляд апеляційного суду Тернопільської області
85. Потерпілі оскаржили згадані вище постанови Шепетівського
міськрайонного суду. Водночас вони заперечували проти розгляду
справи апеляційним судом Хмельницької області.
86. 28 липня 2006 року перший заступник Голови Верховного Суду знову доручив апеляційному суду Хмельницької області передати справу на розгляд до апеляційного суду Тернопільської області,
мотивуючи це аргументами, наведеними в його листі від 23 червня
2005 року на підтримку такого передання.
87. 4 серпня 2006 року апеляційний суд Хмельницької області направив матеріали справи до апеляційного суду Тернопіль
ської області.
88. 4 жовтня 2006 року апеляційний суд Тернопільської області скасував окрему постанову Шепетівського міськрайонного суду
від 10 липня 2006 року з формальних підстав і залишив без змін
постанову прокуратури м. Хмельницького від 18 червня 2004 року
про відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників
міліції за скаргою заявника про погане поводження з ним. Апеляційний суд Тернопільської області дійшов висновку, що вимоги
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статті 236-1 КПК дотримано не було, а саме не було подано письмової скарги про скасування постанови від 18 червня 2004 року
і в будь-якому разі така скарга мала бути подана до Хмельницького
міськрайонного суду.
89. Крім того, апеляційний суд Тернопільської області вилучив з постанови Шепетівського міськрайонного суду від 10 липня
2006 року про повернення справи на додаткове розслідування всі
питання крім тих, які стосувалися кваліфікації дій підсудних за
Кримінальним кодексом та оцінки показань сина пані І. Зокрема,
у своїй ухвалі апеляційний суд Тернопільської області зазначив:
«Виходячи з матеріалів справи, а саме враховуючи сукупність всіх
зібраних доказів, характер злочинних дій, знаряддя вчинення злочину — вогнепальну зброю, висновки судово-медичної експертизи
про локалізацію та характер поранень, колегія суддів вважає, що потерпіла... позбавлена життя умисно, і є всі підстави для кваліфікації
дій винних осіб за статтею КК України, якою передбачена відповідальність за більш тяжкий злочин».

h) Затримання заявника 22–23 листопада 2006 року
90. 22 листопада 2006 року о 10 год. 50 хв. заявника затримав
слідчий за підозрою у вчиненні умисного вбивства. Рішення слідчого було вмотивоване стандартним формулюванням, яке міститься
в тексті типової форми протоколу затримання, а саме:
«[якщо] очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану
особу, що саме вона вчинила злочин».

91. 23 листопада 2006 року прокуратура м. Хмельницького винесла постанову про звільнення заявника, посилаючись на кримінально-процесуальні положення стосовно зміни обраного запобіжного заходу на інший.
92. Того самого дня заявник звернувся до прокуратури м. Хмель
ницького зі скаргою про незаконність його затримання протягом
зазначеного періоду.
i) Долучення скарги заявника про погане поводження
до матеріалів кримінальної справи щодо нього
93. Керуючись згаданою вище ухвалою апеляційного суду
Тернопільської області від 4 жовтня 2006 року (див. пункт 88 вище),
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заявник оскаржив постанову прокуратури м. Хмельницького від
18 липня 2004 року до Хмельницького міськрайонного суду.
94. 26 лютого 2007 року Хмельницький міськрайонний суд задовольнив скаргу, скасувавши постанову від 18 червня 2004 року і повернувши справу до прокуратури м. Хмельницького.
95. 28 березня 2007 року апеляційний суд Хмельницької області скасував згадану вище постанову суду від 26 лютого 2007 року за
апеляцією прокуратури м. Хмельницького і постановив, що розслідування за скаргою про погане поводження слід провести в рамках
кримінальної справи заявника, яку розглядав апеляційний суд Тернопільської області.
j) Тримання заявника під вартою
з 18 грудня 2006 року до 31 серпня 2007 року
96. 30 листопада 2006 року слідчий пред’явив заявникові обвинувачення у вчиненні двох епізодів умисного вбивства з корисливих
мотивів (з урахуванням також учиненого ним замаху на вбивство
сина пані І., яке не було доведено до кінця з причин, що не залежали
від його волі), розбійного нападу та незаконного зберігання зброї.
97. Того самого дня слідчий звернувся до Хмельницького міськрайонного суду з поданням про заміну запобіжного заходу, обраного стосовно заявника, з підписки про невиїзд на взяття під варту.
Посилаючись на серйозність обвинувачень, які було пред’явлено того самого дня, та існуючий ризик переховування від слідства і суду,
слідчий стверджував, що належним запобіжним заходом для заявника є взяття під варту.
98. 18 грудня 2006 року під час судового засідання за участю
заявника та його захисника Хмельницький міськрайонний суд розглянув згадане вище подання слідчого, а також скаргу заявника про
незаконність його затримання 22–23 листопада 2006 року. Суд на вимогу прокурора змінив застосований до заявника запобіжний захід
у вигляді підписки про невиїзд на взяття під варту. Він відхилив як
необґрунтовану скаргу заявника про його затримання 22 листопада
2006 року. Мотивуючи обрання стосовно заявника нового запобіжного заходу, суд послався на те, що заявник підозрюється у вчиненні
особливо тяжких злочинів, і що існує ризик його ухилення від слід
ства і перешкоджання встановленню істини у справі. При цьому суд
послався на невизначені показання потерпілих. Щодо скарги заяв-
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ника про затримання 22–23 листопада 2006 року він зазначив, що
немає підстав вважати цей захід незаконним.
99. Батько заявника і його захисник оскаржили цю постанову,
мотивуючи скаргу тим, що, перебуваючи на підписці про невиїзд,
заявник завжди з’являвся за викликом слідчого і що твердження
членів сім’ї потерпілої про його спроби вплинути на їхні показання
ґрунтуються лише на їхній підозрі про те, що «за ними хтось стежить». Крім того, вони вказували на наявність у заявника проблем
зі здоров’ям, посилаючись на те, що на час винесення постанови про
взяття під варту він проходив стаціонарне лікування в неврологічній лікарні, що підтверджувалось документами. Вони також доводили, що він має постійне місце проживання, не має судимостей
у минулому, утримує малолітню дитину і навчається в університеті. Тому вони наполягали, що немає підстав вважати, що він ухилятиметься від слідства. Представники заявника також оскаржили
рішення Хмельницького міськрайонного суду стосовно затримання
заявника 22–23 листопада 2006 року. Вони не подали ніяких зауважень чи скарг стосовно того, що вони самі або заявник не мали доступу до матеріалів справи до розгляду судом 18 грудня 2006 року
вимог прокурора.
100. 21 грудня 2006 року за результатами судового засідання,
проведеного за участю захисника та батька заявника, апеляційний
суд Хмельницької області відмовив у задоволенні апеляції заявника і залишив без зміни обраний запобіжний захід у вигляді взяття
під варту, посилаючись на тяжкість пред’явлених заявникові обвинувачень та «побоювання свідків за свою безпеку». Він також відхилив скаргу заявника стосовно його затримання 22–23 листопада
2006 року, встановивши, що немає «істотних підстав для визнання
[його] незаконним».
101. Того самого дня апеляційний суд Хмельницької області за
поданням слідчого продовжив строк тримання заявника під вартою
до п’яти місяців (до 23 січня 2007 року з урахуванням періоду тримання його під вартою з 23 травня до 22 вересня 2004 року). Суд по
слався на тяжкість пред’явлених заявникові обвинувачень і невизначені спроби перешкодити встановленню істини у справі, а також
на значний обсяг матеріалів справи.
102. 23 січня 2007 року слідчий звернувся до апеляційного суду
Хмельницької області з поданням про продовження строку триман-
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ня заявника під вартою, посилаючись на обсяг слідчих дій, які необхідно було вжити.
103. У січні 2007 року (дата нерозбірлива) апеляційний суд
Хмельницької області продовжив строк тримання заявника під вартою до шести місяців (до 23 лютого 2007 року). Він мотивував своє
рішення кількістю часу, необхідного заявникові для ознайомлення
з матеріалами справи, тяжкістю обвинувачень та його «незадовільною поведінкою під час перебування на волі».
104. 19 лютого 2007 року заявникові оголосили обвинувальний
висновок у кримінальній справі і справу направили на розгляд апеляційного суду Хмельницької області.
k) Повторний судовий розгляд справи заявника
і засудження його апеляційним судом
Тернопільської області в якості суду першої інстанції
105. У невстановлену дату в 2007 році було вирішено, що судом першої інстанції у справі буде апеляційний суд Тернопіль
ської області.
106. 21 березня 2007 року апеляційний суд Тернопільської області провів попередній розгляд справи. Суд залишив без зміни
обраний стосовно заявника запобіжний захід у вигляді взяття під
варту, визнавши, що «немає підстав для зміни запобіжного заходу».
При цьому суд не встановив строку такого тримання.
107. 31 серпня 2007 року апеляційний суд Тернопільської області визнав заявника винним у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, у вчиненні розбою
з метою заволодіння майном та незаконному зберіганні зброї і засудив його на п’ятнадцять років позбавлення волі.
108. Суд послався, зокрема, на показання водія таксі К., згідно з якими він підвіз двох пасажирів до будинку, де було вчинено
злочин, чекав їх там приблизно півгодини, а потім їх звідти забрав.
Він упізнав заявника «за рисами обличчя, формою носа та волоссям»
як одного з тих пасажирів. К. заперечував, що з боку міліції на нього
здійснювався будь-який тиск. Він повідомив, що його допитували
в прокуратурі, але він не пам’ятає подробиць того допиту. Слідчий,
який допитував К., повідомив, що допит проводився в прокуратурі,
зазначивши при цьому іншу дату допиту, ніж та, що вказана у протоколі допиту, а розбіжність між цими датами пояснив як друкарську
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помилку. К. заперечував як помилкові твердження заявника про те,
що він, тобто К., зізнався заявнику в тому, що звів на нього наклеп
під тиском з боку міліції. Суд зазначив таке:
«Даних, які б свідчили про застосування до свідка [К.] недозволених методів слідства, щоб спонукати його дати обвинувальні показання стосовно підсудних, як це стверджують останні, у справі не
встановлено.
Посилання [заявника] на те, що [К.] затримали 19 березня 2004 року
і тримали у відділі міліції до 22 березня 2004 року і тому він вказав
на [заявника як на злочинця], безпідставні. Вони не підтверджуються матеріалами справи і не можуть свідчити про чинення на [К.] тиску з метою викриття підсудних. Свідок [К.] у судовому засіданні категорично заперечував цей факт, як і те, що він говорив [заявникові],
що обмовив його під тиском працівників міліції, як неодноразово
стверджував [заявник].
Колегія суддів вважає показання [К.], які він давав під час досудового слідства та в судовому засіданні, правдивими, оскільки вони як
на досудовому слідстві, так і в судовому засіданні були однаковими,
послідовними в деталях, і в показаннях не було суттєвих розбіжностей, про які стверджують підсудні та їхні захисники. Тому суд поклав їх в основу вироку як доказ на підтвердження вини підсудних, ...
оскільки вони узгоджуються з іншими доказами».

109. Крім того, суд взяв до уваги показання сина пані І., який
вважав, що впізнав заявника та іншого підсудного за їхніми статурами і рухами, коли побачив їх разом на вулиці. Суд також врахував показання кількох свідків, які бачили двох осіб у масках поблизу
місця злочину. Апеляційний суд Тернопільської області спирався
на заяви підсудних про явку з повинною, написані ними на початку
досудового слідства. Деякі розбіжності між версіями підсудних, на
думку суду, свідчили про добровільний характер їхніх зізнань. Працівників міліції, які, як стверджувалося, були причетними до поганого поводження з підсудними, допитали під час судового розгляду.
Вони заперечили такі твердження. Апеляційний суд Тернопільської
області також зазначив, що заявник не скаржився до адміністрації
ІТТ і СІЗО на погане поводження з ним. Суд допитав лікарів, які оглядали заявника у травні та червні 2004 року, і вони знову заявили,
що його тілесні ушкодження не були характерними для ураження
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електрострумом. Крім того, суд послався на постанову прокуратури
м. Хмельницького від 18 червня 2004 року про відмову в порушенні
кримінальної справи за скаргою заявника. З огляду на ці міркування суд першої інстанції визнав безпідставним твердження заявника
про те, що з ним погано поводились.
110. Строк ув’язнення заявника мав обчислюватися з 18 грудня
2006 року і включав період тримання його під вартою з 23 травня
2004 року до 5 травня 2005 року та затримання 22–23 листопада
2006 року.
111. Заявник подав касаційну скаргу, в якій стверджував, зокрема, що його вину так і не було доведено, а обвинувальний вирок ґрунтувався головним чином на явках з повинною, які були отримані від
нього в результаті катування та за відсутності юридичної допомоги
захисника. Він стверджував, що висновок судово-медичної експертизи, який підтверджує його заяви про катування електрострумом,
залишився проігнорованим.
112. Крім того, заявник наголошував на тому, що показання К.,
на які суд першої інстанції спирався як на доказ його вини, з часом
докорінно змінилися не на його користь і за підозрілих обставин.
Він стверджував, зокрема, що спочатку К. заявив, що не пам’ятає, як
виглядали його пасажири, яких він підвозив 13 березня 2004 року.
Заявник також звернув увагу на той факт, що 19 березня 2004 року
міліція затримала К. за перебування в нетверезому стані. Згодом
під час особистого обшуку у К. було виявлено пакетик із речовиною «рослинного походження» і його затримали. Саме під час адміністративного затримання він «пригадав» деякі загальні риси одного з пасажирів. Заявник послався на конкретні сторінки в матеріалах справи, де записано показання К., які він давав під час судового
розгляду, а саме щодо «існування суттєвих відмінностей між тими,
кого він підвозив [13 березня 2004 року], і обвинуваченими» і що
слідчий вніс деякі неправдиві відомості у протоколи його допитів,
які проводилися під час досудового слідства. Заявник також повідомив, що матеріали справи містять текст запису (підготовлений
технічним експертом) його розмови з К., що мала місце в 2006 році
(очевидно, під час перебування заявника на свободі), під час якої К.
заявив, що міліція, погрожуючи звинуватити його самого у вбивстві
пані І., примусила його дати свідчення проти обвинувачених, що
йому підкинули наркотики, і він дав обвинувальні показання під
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час тримання його в ІТТ. Заявник акцентував увагу на тому, що К.
зізнався в суді, що справді мав зустріч із ним у 2006 році і їхня розмова могла б бути зафіксованою. Він також скаржився, що, незважаючи на вимоги з боку захисту дослідити згаданий вище аудіозапис
у судовому засіданні і поставити у зв’язку з цим запитання до К.,
суд першої інстанції відхилив це клопотання без будь-яких пояснень. У касаційній скарзі було також зазначено, що матеріали справи містять копію постанови слідчого від 31 серпня 2004 року про
відмову в порушенні кримінальної справи щодо К. без посилання
на будь-які положення Кримінального кодексу — цей факт, за твердженням заявника, залишився без оцінки.
113. 20 березня 2008 року Верховний Суд України залишив обвинувальний вирок щодо заявника без зміни. Головним чином Верховний Суд спирався на визнавальні показання, які заявник давав
під час досудового слідства, включно з тими, які він дав у присутності свого захисника. Верховний Суд визнав їх такими, що підтверджуються іншими доказами у справі. Стосовно твердження заявника про те, що він зазнав поганого поводження у відділі міліції,
Верховний Суд зазначив, що, переглянувши відеозапис слідчих дій,
він визнає, що визнавальні показання про події заявник давав вільно і докладно та що жодних тілесних ушкоджень у нього не було.
Крім того, згідно із зазначеною вище ухвалою Верховного Суду заявник «жодного разу не вказував на конкретних осіб, які застосовували до нього заходи фізичного впливу», а «на запитання, як він
себе почуває, відповідав, що добре». Суд вважав, що всіх осіб, причетних до розслідування скарги заявника про погане поводження,
було допитано під час розгляду справи в суді першої інстанції і всі
відповідні медичні висновки було досліджено. За наведених вище обставин він визнав скаргу про погане поводження цілком необґрунтованою.
114. Щодо показань свідка К., то Верховний Суд зазначив, що
він був «неодноразово допитаний як під час досудового слідства,
так і в судовому засіданні» і що він упізнав заявника «без вагань».
Суд також зазначив:
«Даних, які б свідчили про застосування правоохоронними органами недозволених методів до даного свідка, судом не встановлено,
а тому його показання обґрунтовано покладені в основу обвинувального вироку».

160

Нечипорук і Йонкало проти України

С. Факти стосовно заявниці

115. Заявниця працювала на фабриці, керівниками якої були
члени сім’ї потерпілої. Наприкінці травня 2004 року вона була на
восьмому місяці вагітності.
116. 21 травня 2004 року приблизно о 16 годині заявниця була
на своєму робочому місці. Менеджер запросив її на розмову стосовно роботи, і тоді двоє працівників міліції в цивільному, не надавши жодних, як стверджується, пояснень і не дозволивши їй змінити
форму на свій одяг, відвезли її до Південно-Західного відділу міліції.
Там заявницю відвели в кімнату, в якій, за її словами, було дуже холодно. Працівники міліції і вдівець пані І., який також був присутній
у відділі міліції, кричали на неї, погрожували ув’язненням і штовхали у спину, домагаючись показань проти чоловіка.
117. Заявниця написала, що на момент вчинення вбивства її чоловік (заявник) був разом з нею вдома.
118. Після допиту, який тривав приблизно чотири години, заявницю відвезли назад до фабрики. Там вона мусила чекати деякий
час, поки відімкнули двері і вона змогла переодягтися у свій одяг.
119. 22 травня 2004 року заявниця звернулася до органів слід
ства зі скаргою про незаконність її затримання 21 травня 2004 року.
120. 11 червня 2004 року прокуратура повідомила її листом про
те, що міліція не порушила кримінально-процесуального законодавства.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Конституція України від 1996 року

121. Статті 28 і 29 Конституції, застосовні до цієї справи, перед
бачали:
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.
...
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Стаття 29
Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обгрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена
судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого
рішення суду про тримання під вартою.
Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно
повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його
права та надано можливість з моменту затримання захищати себе
особисто та користуватися правовою допомогою захисника.
Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді
своє затримання.
Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено
родичів заарештованого чи затриманого».

122. Статті 59 і 63 стосовно права на правову допомогу і права не
свідчити щодо себе викладено в рішенні від 19 лютого 2009 р. у справі
«Шабельник проти України» (Shabelnik v. Ukraine) (заява № 16404/03,
п. 25).
В. Кримінальний кодекс України 2001 року (далі — КК)

123. Згідно зі статтею 115 КК умисне вбивство карається по
збавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років, а умисне
вбивство, вчинене з корисливих мотивів та/або за попередньою змовою групою осіб, карається позбавленням волі на строк від десяти до
п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
124. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило
смерть потерпілого, стаття 121 КК передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від семи до десяти років.
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125. Згідно з частиною четвертою статті 187 КК розбій, спрямований на заволодіння майном та вчинений організованою групою
або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років
із конфіскацією майна.
126. Частина перша статті 263 КК за незаконне зберігання і поводження зі зброєю передбачає покарання у виді позбавлення волі
строком від двох до п’яти років.
127. Згідно зі статтею 371 КК завідомо незаконне затримання є злочином, який карається позбавленням волі строком до
п’яти років.
С. Кодекс України
про адміністративні правопорушення 1984 року
(далі — КУАП)

128. Стаття 44 КУАП забороняє [незаконні] виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів
або психотропних речовин в невеликих розмірах без мети збуту.
129. Стаття 263 КУАП передбачає, що адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може
тривати не більш, ніж три години. У виняткових випадках, передбачених законодавством, строк адміністративного затримання може
бути довшим. Підозрюваних у порушенні правил обігу наркотичних
засобів може бути затримано на строк до трьох годин для складання
відповідного протоколу. У випадку необхідності встановлення особи, проведення медичного огляду чи з’ясування обставин придбання наркотичних засобів або їх дослідження адміністративне затримання може тривати до трьох діб з повідомленням про це прокурора
або до десяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушник не має
документів, що посвідчують особу.
D. Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року
(далі — КПК)

130. Законодавчі положення щодо застосування запобіжних заходів і їх видів, строків тримання під вартою, а також підстав і порядку затримання особи органом дізнання (у справі, що розглядається, —
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слідчим) можна знайти в рішенні від 28 жовтня 2010 р. у справі «Молодорич проти України» (Molodorych v. Ukraine), заява № 2161/02, п. 56—58).
131. Законодавчі положення стосовно обов’язку порушення кри
мінальної справи і розслідування злочину можна знайти в рішенні від 27 листопада 2008 р. у справі «Спінов проти України» (Spinov v.
Ukraine), заява № 34331/03, п. 33).
132. Згідно зі статтею 23-2 КПК при виявленні порушення закону та/або прав громадян під час проведення дізнання чи досудового слідства або при розгляді справи нижчестоящим судом, суд виносить окрему ухвалу (постанову), якою звертає увагу відповідних
державних органів на встановлені факти та вказує їм на певні заходи, яких слід вжити для виправлення ситуації. Невжиття таких необхідних заходів вважається адміністративним правопорушенням.
133. Стаття 45 КПК передбачає, що участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції є обов’язковою, зокрема, коли
санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає довічне
ув’язнення. У статті також уточнюється, що в такому випадку захисник має бути допущений до участі у справі з моменту затримання
особи чи пред’явлення їй обвинувачення.
134. Стаття 97 КПК зобов’язує прокурорів, слідчих, органи
дізнання і суддів приймати заяви і повідомлення про вчинені або
підготовлювані злочини, у тому числі й у справах, які не підлягають
їх віданню, та прийняти упродовж трьох днів одне з таких рішень:
1) порушити кримінальну справу;
2) відмовити в порушенні кримінальної справи;
3) направити заяву або повідомлення за належністю.
135. Згідно з частинами другою і четвертою статті 155 КПК осіб,
узятих під варту, тримають у слідчих ізоляторах (СІЗО, які становлять частину кримінально-виконавчої системи). В окремих випадках ці особи можуть також перебувати в ізоляторах тимчасового
тримання (ІТТ, які належать до установ системи МВС), але не більше
як три доби. Якщо неможливо забезпечити переведення ув’язненого
до СІЗО упродовж зазначеного вище строку через віддаленість або
відсутність належних шляхів сполучення він може триматись в ІТТ
до десяти діб.
136. Згідно зі статтею 236-1 КПК скарга на постанову слідчого або
прокурора про відмову в порушенні кримінальної справи подається
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особою, інтересів якої вона стосується, до місцевого суду за місцем знаходження відповідного органу або роботи відповідної посадової особи.
137. До внесення змін Законом від 21 червня 2001 року в статті 244 КПК уточнювалося, що в ухвалі, винесеній за результатами
попереднього засідання перед судовим розглядом, суд повинен мотивувати своє рішення про зміну запобіжного заходу, ухваленого
у випадку такої необхідності. Згаданим вище Законом це положення було скасовано. Стаття 237 КПК у редакції, чинній на час подій
у справі, зобов’язувала суддю суду першої інстанції при попередньому розгляді справи з’ясовувати, зокрема, чи немає підстав для зміни, скасування або обрання запобіжного заходу.
138. Згідно з частиною першою статті 370 КПК істотними порушеннями вимог кримінально-процесуального закону є порушення,
які перешкодили чи могли перешкодити суду повно та всебічно розглянути справу і постановити законний, обґрунтований і справедливий вирок. Частина друга цієї статті передбачає, що порушення
права обвинуваченого на захист та правил підсудності належать до
категорії істотних порушень, з огляду на які винесений вирок має
бути скасований у будь-якому разі (тобто незалежно від того, чи було дотримано вимог частини першої).
Е. Цивільний процесуальний кодекс 1963 року
(далі — ЦПК)

139. У главі 31-A кодексу йдеться про оскарження рішень, дій або
бездіяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також посадових осіб таких органів. Так, стаття 248-1 кодексу передбачала, що кожен, хто вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю органу державної влади, установи чи посадової особи порушено його права чи свободи, має право звернутися зі скаргою до суду.
F. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
попереднього слідства, прокуратури і суду»
(далі — Закон щодо відшкодування шкоди)

140. Положення статей 1 і 2 (у редакції, чинній до внесення змін
Законом від 1 грудня 2005 року) наведено, відповідно, у рішеннях від
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4 квітня 2006 р. у справі «Кобцев проти України» (Kobtsev v. Ukraine),
заява № 7324/02, п. 35, та від 5 квітня 2005 р. у справі «Афанасьєв проти України» (Afanasyev v. Ukraine), заява № 38722/02, п. 52).
141. Після внесення змін до Закону щодо відшкодування шкоди
Законом від 1 грудня 2005 року до переліку випадків, у яких виникає
право на відшкодування шкоди, додано:
«1-1) встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рі
шенні суду (крім ухвали чи постанови про повернення справи на
додаткове розслідування) факту незаконного взяття і тримання під
вартою...»
G. Витяги з доповіді
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
за 2004 і 2005 роки

142. У відповідних положеннях розділу 4.4 зазначено таке:
«<...> Під час перебування в установах міліції громадяни найбільше
наражаються на ризик бути побитими та приниженими.
<...>
У кожній Щорічній доповіді Уповноваженим наголошувалося, що
працівники правоохоронних органів систематично застосовують
тортури до затриманих осіб.
<...>
Уповноважений неодноразово наголошувала, що однією з основних
причин насильства в міліції є фактично збереження до цього часу
показника кількості розкритих злочинів як планового для звітності
про роботу. А тому шляхом тортур під скоєні злочини „підганяються“ не причетні до них громадяни. І факти цього вражаючі.
<...>
Як і в попередні роки, з метою перевірки на причетність людини до
скоєння злочину фальсифікуються матеріали для адміністративного
арешту, термін якого разом з інтенсивними катуваннями використовується для того, щоб „зламати“ її і добитися зізнання у злочині.
Саме в цей час затримана людина наражається на значний ризик
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втратити життя або бути скаліченою чи перенести нестерпні знущання і приниження людської гідності.
<...>»

ІІІ. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ МАТЕРІАЛИ
143. У відповідних витягах з доповіді Європейського комітету
з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що
принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі — Європейський Комітет проти тортур, ЄКПТ) Урядові України про результати
візиту делегації ЄКПТ до України у період з 9 до 21 жовтня 2005 року
[CPT/Inf (2007) 22], зазначено:
«<...>
15. Починаючи з першого візиту делегації ЄКПТ до України, поводження з особами, позбавленими свободи працівниками МВС,
є предметом дуже серйозного занепокоєння. За результатами візиту у 2005 році встановлено факт незначного зменшення поширеності практики поганого поводження, але мірою, недостатньою
для розвіяння такої занепокоєності Комітету. Фактично під час візиту 2005 року до делегації ЄКПТ надійшла значна кількість скарг
затриманих про навмисне піддання їх співробітниками оперативних підрозділів фізичному поганому поводженню <...>, зокрема, під
час перших допитів у райвідділах міліції з метою отримання зізнань
у вчиненні злочину, у зв’язку з яким цих осіб затримано, або додаткових зізнань стосовно нерозкритих злочинів. <...> У деяких випадках стверджуване погане поводження, яке також може становити
поєднання кількох видів поганого поводження, було настільки жорстоким, що його можна було б вважати катуванням.
<...>
18. З огляду на висновки делегації Комітет не має іншої альтернативи, ніж повернутися до висновку, якого він дійшов у пункті 20 своєї
доповіді за результатами візиту в 2002 році. Через три роки після
цього він змушений констатувати, що особи, позбавлені свободи
працівниками МВС, наражаються на значний ризик зазнати поганого поводження — іноді жорстокого поводження/катування — з боку
співробітників оперативних підрозділів, зокрема, під час допиту».
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ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
СТОСОВНО ЗАЯВНИКА
144. Заявник скаржився, що під час його перебування у відділі
міліції його катували і що національні органи не провели належного
розслідування за цим фактом. Він посилався на статтю 3 Конвенції,
яка передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Щодо прийнятності

145. Суд вважає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у значенні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає,
що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони
мають бути визнані прийнятними.
b. Щодо суті

1. Стверджуване погане поводження
a) Доводи сторін
146. Заявник стверджував, що під час його перебування у міліції
його катували електричним струмом. Посилаючись на медичні ви
сновки від 24 травня та 10 червня 2004 року, а також на висновки Шепетівського міськрайонного суду в постанові від 10 липня 2006 року,
він наголошував на тому, що отримання ним тілесних ушкоджень
під час перебування у відділі міліції є встановленим фактом. Заявник також стверджував, що, хоча органи влади заперечували факт
застосування до нього електричного струму, вони не дали правдоподібного пояснення стосовно походження тілесних ушкоджень.
До того ж органи влади ніколи не спростовували і навіть не коментували медичний висновок від 29 червня 2005 року, який підтверджує
його твердження.
147. Уряд стверджував, що заявник не довів «поза розумним сумнівом» достовірність свого твердження про погане поводження. Уряд
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звернув увагу на той факт, що заявник ніколи не звертався з цією
скаргою до медичних працівників або адміністрації ані Хмельницького ІТТ, ані Хмельницького СІЗО. Хоча в медичних висновках від
24 травня і 10 червня 2004 року встановлено, що заявник зазнав низки тілесних ушкоджень, вони не підтверджували його версію про їх
походження. Крім того, ці тілесні ушкодження було кваліфіковано
як легкі. Загалом, Уряд вважав, що скаргу заявника було належним
чином перевірено національними судами в контексті судового розгляду його справи та справедливо відхилено як необґрунтовану.
b) Оцінка Суду
148. Суд повторює, що стаття 3 Конвенції є втіленням основних
цінностей демократичних суспільств, які входять до складу Ради
Європи, і вважається одним із найважливіших основоположних
положень Конвенції, відступ від якого не дозволяється (див., серед
багатьох інших джерел, рішення у справі «Сельмуні проти Франції»
(Selmouni v. France) [ВП], заява № 25803/94, §95, ECHR 1999-V). У разі
подання скарг за цією статтею Суд повинен здійснити особливо ретельний аналіз, і він робитиме це з урахуванням усіх поданих сторонами матеріалів (див. рішення від 21 лютого 2002 р. у справі «Матьяр
проти Туреччини» (Matyar v. Turkey), заява № 23423/94, п. 109, та від
16 липня 2002 р. у справі «Ульку Екінчі проти Туреччини» (Ülkü Ekinci v.
Turkey), заява № 27602/95, п. 136,).
149. При визначенні того, чи можна кваліфікувати певну форму
поганого поводження як катування, слід враховувати закріплену
в статті 3 відмінність між цим поняттям та поняттям «нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження». Як уже зазначалося в попередніх справах, видається, що розрізнення цих понять
у Конвенції свідчить про намір надати особливої ганебності умисному нелюдському поводженню, яке спричиняє дуже тяжкі й жор
стокі страждання (див. рішення від 18 січня 1978 р. у справі «Ірландія
проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), п. 167,
Серія A, № 25). На додаток до жорстокості поводження ознакою катування є також наявність мети такого поводження, як це визнано
в Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських
або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, стаття 1 якої визначає катування як навмисне завдання сильного болю або страждання, зокрема, з метою отримання відомостей,
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покарання або залякування (див. згадане вище рішення у справі
«Сельмуні проти Франції», п. 97 та рішення у справі «Аккоч проти Туреччини» (Akkoҫ v. Turkey), заяви №№ 22947/93 і 22948/93, п. 115, ECHR
2000-X). У згаданому вище рішенні у справі «Сельмуні проти Франції»
Суд висловив думку, що за потреби зростаючих високих стандартів,
які вимагаються у сфері захисту прав людини та основоположних
свобод, відповідно й неминуче вимагається більша рішучість при
оцінці порушень основоположних цінностей демократичного суспільства (п. 101).
150. Як Суд неодноразово зазначав, твердження про погане поводження повинні бути підкріплені належними доказами. Суд при
оцінці доказів керується критерієм доведеності «поза розумним
сумнівом». Така доведеність може випливати із сукупності ознак чи
неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою (див. як класичний прецедент згадане вище рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства», п. 161). Коли
вся чи значна частина інформації про події, про які йдеться, відома
виключно органам влади — як це має місце у справі щодо ув’язнених
осіб, які перебувають під контролем органів влади,— і коли у таких
осіб під час їхнього ув’язнення з’являються тілесні ушкодження,
це породжує відповідні обґрунтовані презумпції факту. При цьому
тягар доведення можна вважати покладеним на органи влади, адже саме вони мають надати задовільні та переконливі пояснення
(див. рішення у справі «Салман проти Туреччини» (Salman v. Turkey)
[ВП], заява № 21986/93, п. 100, ECHR 2000-VII).
151. Повертаючись до фактів справи, що розглядається, Суд зазначає, що за результатами двох судово-медичних експертиз від
24 травня і 10 червня 2004 року, проведених за постановами слідчого, було встановлено наявність у заявника тілесних ушкоджень —
близько двадцяти точкових ран на обох щиколотках та фіолетовий
синець на стегні, які згідно з висновками експертів було заподіяно
у час, коли він перебував у відділі міліції (див. пункти 17 і 22 вище).
Цей факт сторонами не заперечувався.
152. Водночас Суд зауважує, що сторони надали різні пояснення
стосовно походження цих ушкоджень. З одного боку, заявник виклав
детальну і послідовну версію, підкріплену висновком судово-медичної експертизи від 29 червня 2005 року (див. пункт 32 вище), проведеної приватною установою, згідно з яким під час його перебування
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у відділі міліції до нього застосовували електричний струм. З іншого
боку, версія органів влади, підкріплена офіційними висновками судово-медичних експертиз від 24 травня і 10 червня 2004 року, полягала в тому, що ці ушкодження «могли бути заподіяні тупими предметами», без жодної подальшої деталізації та коментарів щодо висновку від 29 червня 2005 року, хоча його було долучено до матеріалів
кримінальної справи щодо заявника (див. пункти 17, 22 і 82 вище).
153. Суд не визнає переконливими пояснення Уряду щодо того,
яким чином заявникові було заподіяно тілесні ушкодження. Суд також не приймає позицію Уряду про те, що відсутність скарги заявника до адміністрації ІТТ або СІЗО породжує сумніви щодо достовірності його тверджень. Він міг не вірити в дієвість скарг до адміністрації ІТТ з огляду на її структурний зв’язок з міліцією, працівників
якої він звинувачував у катуванні (див. пункт 135 вище). Водночас
Суд враховує те, що заявник намагався одразу довести свою скаргу до уваги органів слідства. Це підтверджується тим фактом, що
вже 24 травня 2004 року прокуратура м. Хмельницького призначила
проведення судово-медичної експертизи. Щодо відсутності скарги
до адміністрації СІЗО Суд вважає, що це не має значення, оскільки
на час його переведення до цієї установи (22 червня 2004 року) органи сліства вже організували проведення двох судово-медичних
експертиз і винесли постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції для цілей встановлення кримінальної відповідальності.
154. Враховуючи наведене та з огляду на те, що органи влади не
спростували і навіть не намагалися пояснити медичні документи,
які містили докази, що підтверджували скарги заявника на погане
поводження з ним із застосуванням електроструму, Суд визнає доведеним — згідно з критерієм доведеності, якого вимагає Конвенційне провадження, — той факт, що тілесні ушкодження, зафіксовані в медичних висновках, з’явилися внаслідок поводження, на яке
скаржився заявник і за яке Уряд несе відповідальність (див. рішення від 19 березня 2009 р. у справі «Полонський проти Росії» (Polonskiy
v. Russia), заява № 30033/05, п. 123, і згадане в ньому рішення від
20 липня 2004 р. у справі «Мехмет Емін Юксель проти Туреччини»
(Mehmet Emin Yüksel v. Turkey), заява № 40154/98, п. 30).
155. Беручи до уваги той факт, що у вбивстві пані І. заявник
уперше зізнався 21 травня 2004 року під час затримання у зв’язку
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з адміністративним правопорушенням, не пов’язаним із цим убив
ством, а також враховуючи скарги про побиття його працівниками
міліції, які мали місце до надання ним повторно визнавальних показань 26 і 28 травня 2004 року (див. пункти 14, 20 і 42 вище), Суд
визнає вірогідним те, що працівники міліції навмисно піддали його
поганому поводженню, щоб отримати від нього зізнавальні показання (див. для порівняння рішення від 31 травня 2007 р. у справі «Дурмуш Курт та інші проти Туреччини» (Durmuş Kurt and Others v. Turkey),
заява № 12101/03, п. 30).
156. Крім того, враховуючи те, що заявника разом з його дружиною (заявницею), яка на той момент перебувала на восьмому місяці вагітності, допитували приблизно в той самий час 21 травня
2004 року і в тому самому відділі міліції, Суд визнає правдоподібним твердження заявника про те, що йому опосередковано погрожували катуванням його дружини (див. пункти 14 і 116 вище, а також
пункт 189 нижче). Суд повторює, що погроза вчинити дії, заборонені
статтею 3, якщо вона достатньо реальна і негайна, може становити
порушення цього положення Конвенції (див. рішення у справі «Гефген проти Німеччини» (Gäfgen v. Germany) [ВП], заява № 22978/05, п. 91,
ECHR 2010-...). Суд нагадує, що у згаданій вище справі «Аккоч проти
Туреччини» при кваліфікації дій, що розглядалися, як таких, що становлять катування, Суд врахував психологічний вплив на потерпілу
погроз на адресу її дітей (пункти 116 і 117). У справі, яка розглядається, Суд так само вважає, що погрози стосовно катування дружини
заявника — яка була особливо уразливою у зв’язку з її перебуванням
на останньому етапі вагітності і яку, як це було відомо заявникові,
також тримали у відділі міліції — ймовірно значно посилили його
психічні страждання.
157. Суд уже визнавав, що застосування до людини електроструму є особливо серйозною формою поганого поводження, яке може
викликати сильний біль і жорстокі страждання, а отже має вважатися
катуванням, навіть якщо воно не призводить до будь-яких тривалих
розладів здоров’я (див. згадане вище рішення у справі «Полонський
проти Росії», п. 124 і рішення від 23 червня 2009 р. у справі «Бузілов
проти Молдови» (Buzilov v. Moldova), заява № 28653/05, п. 32). Суд не
бачить підстав для застосування іншого підходу в цій справі. До того ж Суд вважає, що погане поводження, якого зазнав заявник, мало
на меті — про що свідчать усі обставини цієї справи — залякати його
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і принизити його гідність, підкорити його волю і примусити зізнатись у вчиненні злочину.
158. І насамкінець останнє, але не менш важливе зауваження:
Суд враховує тривожні висновки (вони узгоджуються з твердженнями заявника в цій справі), яких станом на час подій у справі дійшли
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та ЄКПТ про
існування для затриманих міліцією значного ризику бути підданим
катуванню, особливо під час допитів, спрямованих на розкриття
злочинів (див. пункти 142–143 вище).
159. Беручи до уваги жорстокість поганого поводження із заявником та супутні обставини, Суд визнає, що заявник був потерпілим
від дуже серйозних і жорстоких страждань, які може бути кваліфіковано як катування. Отже, у цій справі було порушення статті 3 Конвенції в контексті її матеріального аспекту.

2. Ефективність розслідування
160. Заявник стверджував про відсутність ефективного розслідування національними органами його скарги на катування
в міліції.
161. Уряд заперечив це твердження. Уряд стверджував, що ефективність розслідування було перевірено і підтверджено судами двох
інстанцій під час судового розгляду справи заявника.
162. Суд підкреслює, що коли особа висуває небезпідставну
скаргу на погане 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 «гарантувати кожному, хто перебуває під [її] юрисдикцією, права і свободи, визначені
в ... Конвенції», за своїм змістом вимагає проведення ефективного
офіційного розслідування (див. серед інших джерел рішення у справі
«Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 131,
ECHR 2000-IV). Так, органи влади завжди повинні добросовісно намагатись з’ясувати те, що трапилось, та не покладатися на поспішні
та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або
використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень (див. рішення від 28 жовтня 1998 р. у справі «Асьонов та інші проти Болгарії»
(Assenov and Others v. Bulgaria), п. 103 з подальшими посиланнями,
Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII).
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163. Суд вважає, що у справі, яка розглядається, органи влади
адекватно не намагались з’ясувати, що сталося із заявником у Південно-Західному відділі міліції. Той факт, що він зазнав тілесних ушкоджень у відділі міліції, ніколи не заперечувався. Однак органи влади
постійно зводили свої доводи про необґрунтованість скарги заявника лише до визнання неправдоподібним його твердження про те, що
його катували електрострумом. Водночас вони навіть не намагалися
з’ясувати обставини, за яких він насправді зазнав цих ушкоджень.
164. Хоча згаданий вище недолік національні органи неодноразово визнавали і критикували (див. пункти 61, 67, 82 і 83 вище), його
так і не виправили. Так, Суд зазначає, що вимоги заявника скасувати
постанову прокуратури м. Хмельницького від 18 червня 2004 року про
відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції
було відхилено під приводом того, що це питання розглядатиметься
в рамках судового розгляду його кримінальної справи (див. пункт 95
вище). Суд має сумніви щодо адекватності такого підходу в принципі, зважаючи на те, що мета провадження у кримінальній справі
щодо заявника полягала у визначенні його вини або невинуватості
за пред’явленими йому обвинуваченнями у вчиненні злочинів, а не
у визначенні відповідальності за стверджуване побиття чи забезпеченні відшкодування за стверджуване порушення статті 3 Конвенції
(див. ухвалу щодо прийнятності від 3 квітня 2003 р. у справі «Тотева
проти Болгарії» (Toteva v. Bulgaria), заява № 42027/98). Суд зауважує,
що дослідження апеляційним судом Тернопільської області скарг заявника на погане поводження з ним у відділі міліції зводилося лише
до повторного допиту відповідних працівників міліції та медичних
експертів, які заперечили застосування електроструму до заявника
і стверджували без будь-яких додаткових пояснень, що тілесні ушкодження були заподіяні йому «тупими предметами». Суд вражений
тим, що суд першої інстанції взагалі проігнорував, як це видно з його
вироку від 31 серпня 2007 року, альтернативний медичний висновок,
який містився в матеріалах справи і підтверджував те, на що скаржився заявник (див. пункти 32 і 109 вище). Щодо подальшого розгляду справи Верховним Судом України Суд не може не дійти висновку,
що він був поверховим, і при цьому важливі документи і факти були
явно проігноровані. Так, Верховний Суд обмежився лише аналізом
відеозапису слідчих дій, на якому ушкоджень на тілі заявника видно
не було і який виявився для нього достатнім для того, щоб визнати
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скаргу заявника необґрунтованою. Крім того, Верховний Суд встановив, що заявник «жодного разу не вказував на конкретних осіб,
які застосовували до нього фізичний тиск» і що «на запитання, як
він себе почуває, завжди відповідав, що добре», хоча на той час уже
було встановлено, що він неодноразово звертався з досить конкретними скаргами, називаючи імена конкретних працівників міліції
(див. пункти 61, 82 і 113 вище), а тілесні ушкодження, яких він зазнав
у відділі міліції, було офіційно задокументовано.
165. У підсумку Суд визнає, що заявник був позбавлений ефективного розслідування за його скаргою на погане поводження з боку
працівників міліції. Отже, у цій справі також було порушення статті 3 Конвенції в її процесуальному аспекті.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ ПУНКТІВ 1, 2, 3 і 5
СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ СТОСОВНО ЗАЯВНИКА
166. Заявник скаржився, що його затримання у період з 20 до
26 травня 2004 року було незаконним і свавільним. Він також скаржився, що його негайно не поінформували про підстави його затримання 20 травня 2004 року і що він постав перед суддею лише на
шостий день після затримання. Крім того, він стверджував, що його
повторне затримання 22–23 листопада і взяття під варту 18–21 грудня 2006 року відповідно були незаконними, так само як і тримання під вартою протягом таких періодів: з 23 лютого до 21 березня
2007 року — оскільки здійснювалося без жодного відповідного рішення; з 14 жовтня 2004 року до 5 травня 2005 року та з 21 березня до
31 серпня 2007 року — оскільки здійснювалося на підставі невмотивованих судових рішень, у яких не було зазначено строку тримання
під вартою. Також заявник вважав, що загальну тривалість тримання його під вартою не можна вважати розумною. Нарешті, заявник
скаржився, що законодавство України не передбачало для нього
можливості вимагати відшкодування за стверджуване незаконне
тримання під вартою. Заявник посилався на пункти 1, 2, 3 і 5 статті 5
Конвенції, які передбачають:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
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c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення;
...
2. Кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований
зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про будьяке обвинувачення, висунуте проти нього.
3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту «с» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею
чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати
судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке
звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове
засідання. ...
5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого
всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою санкцією право на відшкодування».
А. Щодо прийнятності

167. Уряд стверджував, що скарга заявника за пунктом 5 статті 5
Конвенції має бути відхилена як несумісна ratione personae з положеннями Конвенції, в тій мірі, в якій вона стосувалась неможливості отримання ним відшкодування за стверджувані порушення його прав,
передбачених пунктами 2, 3 і 4 статті 5 Конвенції. У цьому зв’язку
Уряд зазначив, що заявник по суті заявляв, що він є потерпілим від
порушення пункту 5 статті 5 Конвенції лише у поєднанні з підпунктом «с» пункту 1, але не з іншими положеннями цієї статті.
168. Заявник не погодився з цими доводами, зазначивши, що
у своїй заяві він послався на пункт 5 статті 5 Конвенції у поєднанні
з пунктами 1–4 цієї статті.
169. Суд повторює, що він розглядає подані до нього скарги
з урахуванням стверджуваних у них фактів, а не лише з точки зору
наведеного юридичного обґрунтування чи аргументів, на які поси-
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лається сторона. Будучи головним у наданні юридичної кваліфікації
фактам справи і беручи до уваги суть скарги заявника за пунктом
5 статті 5 Конвенції, Суд вирішує розглянути її лише в поєднанні
з підпунктом «с» пункту 1 статті 5 (див. рішення від 19 лютого 1998 р.
у справі «Ґуерра та інші проти Італії» (Guerra and Others v. Italy), п. 44,
Reports 1998-I).
170. З огляду на таку кваліфікацію немає потреби приймати або
відхиляти заперечення Уряду.
171. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими
у значенні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції і не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути оголошені прийнятними.
b. Щодо суті

1. Пункт 1 статті 5 Конвенції
172. Суд зазначає, що скарги заявника за цим пунктом стосуються кількох окремих випадків чи періодів позбавлення його свободи, і Суд розгляне їх окремо.
а) Період з 20 до 26 травня 2004 року
173. Заявник стверджував, що його затримання 20 травня
2004 року не ґрунтувалось на обґрунтованій підозрі у вчиненні ним
правопорушення. Він також зазначив, що його затримання з 13 год.
до 22 год. 45 хв. 20 травня 2004 року взагалі не було задокументовано, тоді як подальше його затримання, визначене як адміністративне, було лише приводом для забезпечення можливості допитати його
у зв’язку з розслідуваним убивством. Заявник наголосив, що навіть
цей несправжній привід зник 22 травня 2004 року, коли експерт склав
висновок про те, що виявлена у заявника речовина не є наркотиком.
Заявник також стверджував, що його адміністративне затримання
було перетворено в кримінальне і що 23–26 травня 2004 року його
було ув’язнено в якості підозрюваного без відповідної санкції суду,
що, на його думку, суперечить гарантіям статті 29 Конституції, яка
дозволяє таке затримання лише в особливих невідкладних випадках,
до яких його ситуація, як стверджувалось, не належала.
174. Уряд вказав, що заявника було затримано 20 травня 2004 року
за підозрою у порушенні правил обігу наркотичних засобів і що це
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затримання було здійснено відповідно до вимог статті 263 КУАП. Уряд
зазначив, що заявника було затримано в адміністративному порядку
без санкції прокурора чи суду протягом трьох днів, як це передбачало
згадане вище положення закону, після чого (23 травня 2004 року) його було звільнено. Щодо подальших трьох днів затримання заявника
(23–26 травня 2004 року) Уряд стверджував, що воно здійснювалось
на підставі обґрунтованої підозри в його причетності до вбивства
і відповідало вимогам кримінально-процесуального законодавства.
175. Суд повторює, що термін «обґрунтована підозра» означає,
що існують факти або інформація, які можуть переконати об’єктив
ного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити
правопорушення (див. рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс,
Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and
Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Серія А, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через
підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для
затримання (див. рішення від 28 жовтня 1994 р. у справі «Мюррей
проти Сполученого Королівства» (Murray v. the United Kingdom), п. 55,
Серія А, № 300-А). Однак, вимога, що підозра має ґрунтуватись на
обґрунтованих підставах, є значною частиною гарантії недопущення свавільного затримання і тримання під вартою. Крім того, за відсутності обґрунтованої підозри особу за жодних обставин не може
бути затримано або взято під варту з метою примушення її зізнатися
у злочині, свідчити проти інших осіб або з метою отримання від неї
фактів чи інформації, які можуть служити підставою для обґрунтованої підозри (див. рішення від 13 листопада 2007 р. у справі «Чеботарі проти Молдови» (Cebotari v. Moldova), заява № 35615/06, п. 48).
176. Суд також наголошує, що незадокументоване затримання
особи свідчить про абсолютне ігнорування принципово важливих
гарантій статті 5 Конвенції і виявляє грубе порушення цієї статті.
Незадокументовання таких відомостей, як дата, час і місце затримання особи, її ім’я, підстави для затримання та ім’я особи, яка здійснює затримання, має вважатися таким, що суперечить вимозі законності і самій меті статті 5 Конвенції (див. рішення від 25 травня
1998 р. у справі «Курт проти Туреччини» (Kurt v. Turkey), п. 125, Reports
1998-III).
177. Повертаючись до справи, яка розглядається, Суд зазначає,
що єдиним документом, у якому пояснюються підстави для затри-
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мання заявника 20 травня 2004 року (до його адміністративного затримання) і сформульовано підозри, на підставі яких міліція вирішила його затримати, є рапорт працівників міліції, які здійснили його
затримання, адресований їхньому начальникові; згідно з ним вони
вирішили затримати заявника, оскільки побачили, що він «швидко
йшов, озираючись навкруги», очевидно вагаючись — іти додому чи
в інше місце (див. пункт 7 вище). Суд вважає, по-перше, що цей документ не був належним документом, який зафіксував факт затримання, а, по-друге, на тому етапі не існувало обґрунтованої підозри
у вчиненні заявником злочину.
178. Що стосується подальшого триденного затримання заявника (20–23 травня 2004 року), задокументованого міліцією як затримання на підставі підозри у вчиненні ним адміністративного
правопорушення, то Суд зазначає, що протягом цього періоду із заявником поводилися як із підозрюваним у кримінальній справі за
фактом вбивства пані І. Так, у зв’язку з цим убивством заявника допитував слідчий і він зізнався в його вчиненні, міліція провела обшуки за місцем його реєстрації та фактичним місцем проживання
(див. пункти 35–38 вище). Зосереджуючи увагу на реаліях ситуації,
а не на її зовнішньому оформленні та використаній термінології, Суд
визнає, що адміністративне затримання заявника було насправді
частиною тримання його під вартою, про яке йдеться в підпункті «с»
пункту 1 статті 5, як підозрюваного у кримінальній справі за фактом
вбивства, але без забезпечення його процесуальних прав підозрюваного, зокрема, його права на захист (див. рішення у справі «Кафкаріс проти Кіпру» (Kafkaris v. Cyprus) [ВП], заява № 21906/04, п. 116,
ECHR 2008-... і рішення від 19 лютого 2009 р. у справі «Доронін проти
України» (Doronin v. Ukraine), заява № 16505/02, п. 55–56). У згаданій
справі «Доронін проти України» (п. 56) Суд визнав, що така поведінка органів влади суперечить принципу юридичної визначеності,
є свавільною і несумісною з принципом верховенства права. Цей висновок видається ще більш актуальним у справі, яка розглядається,
оскільки на відміну від справи Дороніна у цій справі не було судового рішення про адміністративне затримання заявника, а підозра
у вчиненні ним правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів
навіть формально 22 травня 2004 року втратила підставу, тимчасом
як заявник провів ще один день як затриманий в адміністративному порядку (див. пункти 11–12 і 129 вище).
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179. Суд також зауважує, що з 23 до 26 травня 2004 року заявник
був затриманий за рішенням слідчого у зв’язку з підозрою у вчиненні вбивства і розбійного нападу (див. пункти 39–40 вище). Основне
питання, стосовно якого сторони не погоджуються, полягає в тому,
чи відповідає затримання заявника протягом цього періоду вимогам національного законодавства.
180. Суд повторює, що слово «законний» і словосполучення «відповідно до процедури, встановленої законом» у пункті 1 статті 5 Конвенції за своєю суттю відсилають до національного законодавства та
встановлюють зобов’язання забезпечувати дотримання матеріальноправових і процесуальних норм законодавства. Хоча саме національні
органи, передовсім суди, повинні тлумачити і застосовувати національний закон, відповідно до пункту 1 статті 5 Конвенції, недотримання національного закону призводить до порушення Конвенції, і Суд
може та повинен перевірити, чи було дотримано цей національний закон (див., серед багатьох інших джерел, рішення від 10 червня 1996 р.
у справі «Бенхем проти Сполученого Королівства» (Benham v. the United
Kingdom), п. 41, Reports 1996-III, і рішення у справі «Асанідзе проти
Грузії» (Assanidze v. Georgia) [ВП], заява № 71503/01, п. 171, ECHR 2004-ІІ).
181. Суд зазначає, що згідно із законодавством України позбавлення свободи без умотивованого рішення суду можливе лише в обмеженій кількості достатньо чітко визначених випадків. Так, стаття 29 Конституції дозволяє застосування такого заходу щонайбільше
протягом трьох діб і лише у випадку нагальної необхідності запобігти злочинові чи перепинити його (див. пункт 121 вище). Згідно зі
статтями 106 і 115 КПК (див. посилання в пункті 130 вище) слідчий
може затримати особу, якщо її застали при вчиненні злочину, якщо
очевидці чи потерпілі вказали на неї, що саме вона вчинила злочин,
або якщо на ній чи на її одягу виявлено явні сліди злочину. Беручи
до уваги те, що в цій справі протокол затримання заявника містив
заздалегідь вдруковане стандартне формулювання і не містив жодної із законодавчо передбачених підстав затримання (див. пункт 39
вище), а також відмічаючи те, що на той час заявника було формально затримано як підозрюваного у вчиненні злочину, і його вже було
ув’язнено без судового контролю протягом трьох діб, Суд визнає, що
його позбавлення свободи слідчим з 23 до 26 травня 2004 року становило порушення національних юридичних гарантій, а отже, було
незаконним у значенні Конвенції.
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182. Таким чином, Суд доходить висновку, що було порушення
пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку з триманням заявника під вартою 20–26 травня 2004 року.
b) Періоди з 14 жовтня 2004 року до 5 травня 2005 року
і з 21 березня до 31 серпня 2007 року
183. Заявник стверджував, що протягом цих періодів його утримували під вартою на підставі постанов Хмельницького міськрайонного суду від 14 жовтня 2004 року та апеляційного суду Тернопільської області від 21 березня 2007 року, винесених за результатами
попереднього розгляду, і що в обох цих рішеннях не було зазначено
ані мотивів, ані строків тримання під вартою.
184. Уряд стверджував, що за національним законодавством
суди першої інстанції були зобов’язані розглянути під час попереднього розгляду справи питання належності запобіжного заходу
і що у цій справі немає свідчень того, що вони не виконали цього
обов’язку.
185. Суд зауважує, що на час подій у справі законодавство України не містило положень, які б вимагали від національного суду
при попередньому розгляді справи зазначати підстави для зміни
запобіжного заходу чи продовження строку тримання обвинуваченого під вартою, або встановлювати строк, на який таке тримання
продовжується (див. пункт 137 вище).
186. Суд зазначає, що протягом цих двох періодів заявника тримали під вартою на підставі постанов, винесених за результатами
попереднього розгляду — постанови Хмельницького міськрайонного суду від 14 жовтня 2004 року і постанови апеляційного суду Тернопільської області від 21 березня 2007 року. Матеріали справи, які
є в розпорядженні Суду, містять лише другу із зазначених постанов
(див. пункти 59 і 106 вище). Суд зауважує, що в наявній постанові
не зазначено ані підстав тримання заявника під вартою, ані строку застосування такого заходу. Беручи до уваги чинне національне
законодавство (див. пункти 130 і 137 вище) та за відсутності доказів
протилежного, Суд доходить висновку, що в другій постанові питання про тримання заявника під вартою було вирішено в такий
самий спосіб.
187. Суд вважає, що відсутність чітко сформульованих положень,
які б давали змогу визначити, чи можливо (і якщо так, то за яких
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умов) у належному порядку продовжити на етапі судового розгляду строк тримання під вартою, встановлений на досудовому етапі
провадження на визначений строк, не відповідає критерію «передбачуваності» «закону», як цього вимагає пункт 1 статті 5 Конвенції
(див. рішення у справі «Барановський проти Польщі» (Baranowski v.
Poland), заява № 28358/95, п. 55, ECHR 2000-III).
188. У багатьох справах Суд уже констатував порушення пунк
ту 1 статті 5 Конвенції за обставин, коли українські суди вирішували подовжити період тримання особи під вартою на невизначений строк і без надання відповідного обґрунтування (див., наприклад, рішення від 6 листопада 2008 р. у справі «Єлоєв проти України»
(Yeloyev v. Ukraine), заява № 17283/02, п. 52–55, та від 27 листопада
2008 року у справі «Соловей і Зозуля проти України» (Solovey and Zozulya
v. Ukraine), заяви №№ 40774/02 і 4048/03, п. 59, а також згадане вище
рішення від 19 лютого 2009 р. у справі Дороніна, п. 59). Крім того, Суд
дійшов висновку про повторюваність у справах проти України цієї
проблеми, породжуваної законодавчою прогалиною (див. поки що
не остаточне рішення від 10 лютого 2011 р. у справі «Харченко проти
України», заява № 40107/02, п. 98).
189. Отже, Суд визнає, що тримання заявника під вартою протягом цих двох періодів становило порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
с) 22–23 листопада 2006 року
190. Заявник повторив доводи, наведені ним стосовно його затримання без умотивованого рішення суду з 23 до 26 травня
2004 року, вважаючи його однаковою мірою застосовним до затримання 22–23 листопада 2006 року (див. пункт 173 вище).
191. Уряд не погодився з цими доводами, наголосивши, що прокурорський нагляд щодо затримання заявника слідчим був на користь заявника і мав наслідком його звільнення.
192. Посилаючись на свої висновки в пункті 181 вище, Суд вважає, що затримання заявника 22–23 листопада 2006 року суперечило національному законодавству, а отже, принципу законності, закріпленому в пункті 1 статті 5 Конвенції.
193. Відповідно, Суд визнає порушення пункту 1 статті 5 Конвенції також стосовно цього періоду позбавлення заявника свободи.
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d) 18–21 грудня 2006 року
194. Заявник стверджував, що тримання його під вартою 18–
21 грудня 2006 року (див. пункт 98 вище) було свавільним.
195. Уряд доводив, що заявника взяли під варту на підставі судового рішення відповідно до положень закону, які регулюють застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні.
196. Суд наголошує, що для того, щоб позбавлення свободи можна було вважати не свавільним у розумінні пункту 1 статті 5 Конвенції, відповідності цього заходу вимогам національного закону недостатньо. Застосування такого заходу має також бути необхідним
за конкретних обставин (див. рішення від 27 лютого 2007 р. у справі
«Нештак проти Словаччини» (Nešťák v. Slovakia), заява № 65559/01,
п. 74, та від 14 жовтня 2010 р. у справі «Хайредінов проти України»
(Khayredinov v. Ukraine), заява № 38717/04, п. 27—28).
197. Стосовно справи, що розглядається, Суд зазначає, що
18 грудня 2006 року Хмельницький міськрайонний суд вирішив змінити обраний заявнику запобіжний захід з підписки про невиїзд на
взяття під варту, мотивуючи це такими підставами: тяжкістю обвинувачень, ризиком ухилення заявника від слідства і ризиком впливу
на свідків (див. пункт 98 вище). Жодна з цих підстав не видається
належною. Тяжкість обвинувачень суттєво не змінилася, оскільки
30 листопада 2006 року відбулася лише зміна кваліфікації дій, у вчиненні яких підозрювали заявника, тим часом як жодних нових фактів чи обставин не було виявлено. Що стосується ризику ухилення від
слідства, то ані прокурор, ані суди не навели прикладів поведінки
заявника під час його перебування на підписці про невиїзд, які могли б свідчити про існування такого ризику. Нарешті, стверджувані
побоювання свідків за свою безпеку, як видно з матеріалів справи,
виникли лише через відчуття, що за ними хтось стежить, і не ґрунтувалися на доказах причетності до цього заявника (див. пункт 99
вище). З іншого боку, суди не дослідили доводи заявника на користь
його звільнення під час провадження — такі як поганий стан здоров’я
або сімейні та особисті обставини, хоча всі ці доводи були підтверджені документально.
198. З огляду на зазначене вище Суд визнає, що за обставин цієї
справи національні органи всестороннього не обґрунтували рішення про позбавлення заявника свободи з 18 до 21 грудня 2006 року,
тому його можна вважати свавільним.
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199. Отже, Суд визнає, що щодо цього аспекту також було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
е) з 23 лютого до 21 березня 2007 року
200. Заявник стверджував, що протягом цього періоду тримання його під вартою здійснювалося за відсутності будь-якого рішення
і отже було незаконним.
201. Уряд не погодився, наполягаючи на тому, що тримання під
вартою здійснювалось відповідно до національного законодавства.
202. Суд зауважує, що у зазначений період, протягом якого тримання заявника під вартою справді, як видно з матеріалів, не було
санкціоновано жодним рішенням, органи слідства оголосили досудове слідство у справі заявника закінченим і справу направили до суду, а потім її було передано іншому суду (див. пункти 103–106 вище).
203. Суд зазначає, що, хоча відповідне національне законодав
ство передбачало процесуальні заходи при відданні обвинуваченого
до суду, воно чітко не визначало, який орган може подовжити період
тримання обвинуваченого під вартою, на яких підставах і на який
строк (див. згадане вище рішення у справі «Соловей і Зозуля проти
України», п. 72).
204. Суд уже досліджував у багатьох справах практику тримання обвинувачених під вартою виключно на підставі того, що обвинувальний висновок подано до суду першої інстанції, і визнав у цьому
зв’язку порушення пункту 1 статті 5 Конвенції. Суд постановляв, що
практика тримання обвинувачених під вартою без конкретного юридичного підґрунтя або за відсутності чітких норм, які б регулювали
їх ситуацію — в результаті чого вони можуть бути позбавлені свободи протягом необмеженого часу без дозволу суду — несумісна з принципом юридичної визначеності та захисту від свавілля, які червоною ниткою проходять через Конвенцію та принцип верховенства
права (див., наприклад, згадане вище рішення у справі «Єлоєв проти
України», п. 50–51, з додатковими посиланнями). Ця проблема, яку
було визнано проблемою системного характеру в Україні (див. згадане вище рішення у справі «Харченко проти України», п. 98 і 101), мала місце і в цій справі.
205. Отже, Суд доходить висновку, що тримання заявника під
вартою протягом цього періоду не відповідало пункту 1 статті 5 Конвенції, і визнає порушення цього положення.
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2. Пункт 2 статті 5 Конвенції
206. Заявник стверджував, що протягом кількох годин його не
поінформували про підстави затримання, яке мало місце 20 травня
2004 року, тоді як підстави у складеному згодом протоколі про адміністративне затримання зводилися лише до посилання на законодавче положення, яке нічого для нього не означало. Крім того, заявник наполягав, що його адміністративне затримання грунтувалось
на надуманих підставах і фактично було приводом для того, щоб допитати його як підозрюваного у кримінальній справі про вбивство.
207. Уряд із цим не погодився. Він зазначив, що заявника затримали за підозрою в незаконному зберіганні наркотичних засобів
і що протокол, складений у зв’язку з цим міліцією, був достатньо
зрозумілим.
208. Суд повторює, що пункт 2 статті 5 Конвенції містить первинну гарантію того, що будь-яка затримана особа повинна знати,
чому її позбавляють свободи. Згідно з цим положенням кожна затримана особа має бути повідомлена простою, непрофесійною, зрозумілою для неї мовою про основні юридичні і фактичні підстави її
затримання, щоб вона мала можливість, якщо вважатиме за потрібне, звернутися до суду з оскарженням законності затримання (див.
згадане вище рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», п. 40).
209. Щодо справи, яка розглядається, Суд уже визнав, коли
аналізував скарги заявника за пунктом 1 статті 5 Конвенції, що на
час затримання 20 травня 2004 року стосовно нього не було чітко заявленої підозри і що з ним поводилися як із підозрюваним у справі
за фактом вбивства, незважаючи на те, що формально його було затримано за підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення (див. пункти 177–178 вище). Крім того, Суд зауважує, що в протоколі про адміністративне затримання в якості підстави затримання
заявника було зазначено лише посилання на законодавче положення і ніщо не свідчить про те, що більш повна інформація була надана заявникові усно (див. відповідні факти у пункті 9 вище; висновок
Суду про те, що для цілей пункту 2 статті 5 Конвенції лише посилання на законодавче положення не є достатньою підставою для затримання, див. у згаданому вище рішенні у справі «Фокс, Кемпбелл
і Гартлі проти Сполученого Королівства», п. 41).
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210. Із цих обставин не видно, яким чином заявник міг дізнатися про фактичні та юридичні підстави затримання. Навпаки, він мав
перебувати у стані невизначеності і збентеження щодо позбавлення
його свободи 20 травня 2004 року.
211. Це означає, що у справі було порушення пункту 2 статті 5
Конвенції.

3. Пункт 3 статті 5 Конвенції
а) Право «негайно постати перед суддею»
212. Заявник доводив, що шестиденна затримка з доставленням
його до судді після його затримання 20 травня 2004 року несумісна
із згаданим вище правом.
213. Уряд наголошував, що 20 травня 2004 року заявника затримали за підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення,
а передбачений законом порядок такого затримання не вимагав доставлення заявника до судді.
214. Суд повторює, що негайний судовий контроль є вагомим
аспектом гарантії, закріпленої в пункті 3 статті 5, яка покликана
зводити до мінімуму ризик свавілля і забезпечувати верховенство
права — один з основоположних принципів демократичного суспільства (див. рішення від 29 листопада 1988 р. у справі «Броган та
інші проти Сполученого Королівства» (Brogan and Others v. the United
Kingdom), п. 58, Серія А., № 145-B). Хоча негайність має оцінюватися в кожній справі залежно від її особливостей (див., серед інших
джерел, рішення у справі «Акіліна проти Мальти» (Aquilina v. Malta)
[ВП], заява № 25642/94, п. 48, ECHR 1999-III), вимогу про суворі часові рамки, закріплену пунктом 3 статті 5 Конвенції, не можна тлумачити надто гнучко, оскільки таке тлумачення серйозно послабило
б процесуальну гарантію на шкоду особі і загрожувало б підірвати
саму суть права, передбаченого цим положенням (див. рішення у
справі «МакКей проти Сполученого Королівства» (McKay v. the United
Kingdom) [ВП], заява № 543/03, п. 33, ECHR 2006-X).
215. У справі, що розглядається, Суд з огляду на свої висновки в пунктах 177–179 і 182 вище вважає, що затримання заявника у значенні підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції почалось
із 20 травня 2004 року і здійснювалося без судового контролю до
26 травня 2004 року. Об’єктивного обґрунтування цієї затримки не-
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має. До того ж Суд встановив, що протягом цього періоду затримання заявника здійснювалося в незаконний і свавільний спосіб і що
під час перебування у відділі міліції він зазнав серйозного поганого
поводження (див. пункти 154, 159 і 182 вище). Цьому міг би запобігти
негайний судовий контроль, але такого контролю не було протягом
шести днів, які Суд вважає неприйнятно тривалим періодом.
216. Отже, Суд визнає порушення пункту 3 статті 5 Конвенції
стосовно права заявника «негайно постати перед суддею».
b) Право на «розгляд справи судом упродовж
розумного строку або звільнення під час провадження»
217. Заявник стверджував, що загальна тривалість тримання його під вартою з 20 травня 2004 року до 5 травня 2005 року та з 18 грудня 2006 року до 31 серпня 2007 року була нерозумною.
218. Уряд вважав, що період адміністративного затримання заявника, яке тривало 20–23 травня 2004 року, слід виключити з періоду
тримання під вартою, що оцінюється для цілей пункту 3 статті 5 Конвенції (з 23 травня 2004 року до 5 травня 2005 року). На думку Уряду,
тривалість зазначеного тримання під вартою не була нерозумною,
якщо враховувати серйозність обвинувачень, висунутих проти заявника, складність справи, обсяг слідчих дій, які були потрібні у зв’язку
з цим, та сумлінність, яку демонстрували слідчі органи і суд першої
інстанції. Уряд також зазначив, що протягом згаданого вище періоду
заявник жодного разу не вимагав зміни запобіжного заходу. Стосовно тримання заявника під вартою з 18 грудня 2006 року до 31 серпня
2007 року Уряд доводив, що, по-перше, воно ґрунтувалось на належних і достатніх підставах, а, по-друге, компетентні органи діяли в його справі з належною сумлінністю.
219. Суд нагадує, що питання про те, чи є тривалість тримання
під вартою розумною, не можна вирішувати абстрактно. Наявність
підстав для залишення обвинуваченого під вартою слід оцінювати
в кожній справі з врахуванням її особливостей. Продовжуване тримання під вартою може бути виправданим заходом у тій чи іншій
справі лише за наявності чітких ознак того, що цього вимагає справжній інтерес суспільства, який, незважаючи на існування презумпції
невинуватості, переважує інтереси забезпечення права на свободу
(див. рішення у справі «Єчюс проти Литви» (Ječius v. Lithuania), заява
№ 34578/97, п. 93, ECHR 2000-IX). Подальше існування обґрунтова-
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ної підозри у вчиненні затриманою особою злочину є обов’язковою
і неодмінною умовою (sine qua non) належності її продовжуваного
тримання під вартою. Але зі спливом певного часу така підозра перестає сама по собі бути виправданням для позбавлення особи свободи, і судові органи повинні вмотивовувати свої рішення про продовження тримання її під вартою іншими підставами (див. рішення
від 21 грудня 2000 р. у справі «Яблонський проти Польщі» (Jabłoński v.
Poland), заява № 33492/96, п. 80). Крім того, такі підстави мають бути
чітко зазначені національними судами і доводи «за» і «проти» звільнення з-під варти не повинні бути «загальними й абстрактними»
(див. рішення від 4 жовтня 2001 р. у справі «Іловецький проти Польщі»
(Iłowiecki v. Poland), заява № 27504/95, п. 61, та рішення у справі «Смирнова проти Росії» (Smirnova v. Russia), заяви №№ 46133/99 і 48183/99,
п. 63, ECHR 2003-IX).
220. Виходячи з міркувань і висновків, наведених у пунктах 172–
205 вище, Суд вважає, що оцінюватись мають періоди з 20 травня
2004 року до 5 травня 2005 року та з 18 грудня 2006 року до 31 серпня 2007 року, які загалом тривали один рік і вісім місяців (див. відповідну методику обчислення в рішенні від 22 жовтня 2009 р. у справі
«Ісаєв проти Росії» (Isayev v. Russia), заява № 20756/04, п. 144).
221. Суд зазначає, що пункт 3 статті 5 Конвенції становить
з підпунктом «с» пункту 1 статті 5 одне ціле і що ці два положення слід розглядати в поєднанні одне з одним (див. згадане вище рішення у справі «Смирнова проти Росії», п. 56 і рішення від 22 лютого
1989 р. у справі «Чюлла проти Італії» (Ciulla v. Italy), п. 38, Серія А,
№ 148). Так, у справі, що розглядається, Суд уже оцінював тримання
заявника під вартою протягом певних періодів з точки зору підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції, а саме з 14 жовтня 2004 року до
5 травня 2005 року та з 21 березня до 31 серпня 2007 року, коли заявника тримали під вартою на підставі судових рішень, у яких не було
викладено підстав і визначено строків такого тримання, що, у свою
чергу, не суперечило національному закону; повторне взяття заявника під варту 18 грудня 2006 року без належного обґрунтування
та період з 23 лютого до 21 березня 2007 року, коли заявника тримали під вартою за відсутності будь-якого рішення (див. пункти 189,
199 і 205 відповідно вище).
222. На додаток до згаданих висновків за підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Суд має визначити, чи можна продовжуване тримання
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заявника під вартою вважати розумним з точки зору пункту 3 статті 5 Конвенції.
223. Щодо першого періоду, стосовно якого подана скарга
(з 20 травня 2004 року до 5 травня 2005 року), у своїх постановах від
26 травня і 20 липня 2004 року Хмельницький міськрайонний суд
обґрунтовував продовжуване тримання заявника під вартою загальним і абстрактним посиланням на тяжкість висунутих проти нього
обвинувачень та пов’язаний із цим ризик його ухилення від слідства
або перешкоджання слідству в разі його звільнення. При цьому суд
не брав до уваги інформацію про особу заявника та інші конкретні
факти його ситуації, які могли б підтвердити або навпаки розвіяти
ці побоювання.
224. Щодо другого періоду, про який йдеться (з 18 грудня
2006 року до 31 серпня 2007 року), як видно з наявних у Суду документів відповідного національного провадження, протягом цього
періоду українські суди двічі продовжували тримання заявника під
вартою — в грудні 2006 року та січні 2007 року (точні дати в наявних копіях нерозбірливі). Суд зазначає, що він визнав підстави, якими національні суди обґрунтовували повторне взяття заявника під
варту 18 грудня 2006 року, неналежними (див. пункти 198–199 вище). Він також зауважує, що обґрунтування ними подальшого залишення його під вартою не зазнало змін, які давали б змогу вважати
це обґрунтування таким, що відповідає вимогам пункту 3 статті 5
Конвенції.
225. Отже, Суд доходить висновку, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у зв’язку з недостатністю підстав для продов
жуваного тримання заявника під вартою протягом згаданих вище
періодів.

4. Пункт 5 статті 5 Конвенції
226. Заявник доводив, що він не мав гарантованого права на відшкодування у зв’язку зі стверджуваними порушеннями статті 5.
227. Уряд наполягав, що без визнання національними судами
стверджуваної незаконності тримання заявника під вартою його
вимога про відшкодування шкоди не мала підстав.
228. Суд повторює, що пункт 5 статті 5 гарантує забезпечене
правовою санкцією право на відшкодування тим, кого затримали або тримали під вартою всупереч іншим положенням статті 5
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(див. рішення від 23 вересня 1998 р. у справі «Стіл та інші проти
Сполученого Королівства» (Steel and Others v. the United Kingdom), п. 81,
Reports 1998-VII).
229. У справі, що розглядається, Суд констатував кілька порушень пункту 1 статті 5, у поєднанні з якими слід розглядати цю
скаргу (див. пункти 182, 189, 193, 199 і 205, а також пункт 169 вище).
Отже, пункт 5 статті 5 Конвенції застосовний. Таким чином, Суд має
встановити, чи наділяло тоді або наділяє зараз законодавство України заявника гарантованим правом на відшкодування за порушення
пункту 1 статті 5 в його справі.
230. Суд зауважує, що він визнавав порушення пункту 1 статті 5
у зв’язку з затриманням і триманням заявника під вартою: з 20 до
26 травня 2004 року; з 14 жовтня 2004 року до 5 травня 2005 року;
22–23 листопада 2006 року; при його повторному взятті під варту
з 18 до 21 грудня 2006 року; а також у зв’язку з триманням його під
вартою з 23 лютого до 31 серпня 2007 року (див. посилання, наведені
в пункті 229 вище).
231. Суд зазначає, що питання відшкодування шкоди, завданої
незаконним триманням під вартою, регулюються в Україні Законом
«Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури
і суду» (далі — Закон про відшкодування шкоди, див. пункти 140–141
вище). До внесення до нього змін Законом від 1 грудня 2005 року він
передбачав відшкодування за незаконне тримання під вартою лише в разі, якщо затриманого було остаточно виправдано судом або
якщо кримінальну справу проти нього було закрито з реабілітуючих
підстав. Після внесення змін право на таке відшкодування також виникає у випадку, якщо незаконність тримання під вартою була встановлена в рішенні суду.
232. Суд зауважує, що станом на час першого затримання заявника (з 20 до 26 травня 2004 року), яке було визнано незаконним,
Закон про відшкодування шкоди міг застосовуватися до його ситуації лише за умови зняття з нього обвинувачень. Що стосується тримання його під вартою з 14 жовтня 2004 року до 5 травня 2005 року,
з 23 лютого до 31 серпня 2007 року та його повторного взяття під варту18 грудня 2006 року, воно не суперечило національному закону,
тому заявник не мав шансів на те, що українські суди визнають таке
тримання незаконним. Нарешті, що стосується затримання заявни-
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ка 22–23 листопада 2006 року, то суди визнали його законним, тим
самим позбавивши заявника будь-яких підстав для вимоги відшкодування шкоди у цьому зв’язку.
233. Це означає, що Закон про відшкодування шкоди не наділяв
заявника гарантованим правом на відшкодування шкоди. Не вбачається, що таке право було або зараз забезпечується якимось іншим
положенням законодавства України, якщо враховувати відсутність
будь-якої передбаченої законом процедури вчинення позову про
відшкодування шкоди, завданої позбавленням свободи, яке Страсбурзький Суд визнав таким, що порушує одне з положень.
234. Суд доходить висновку, що заявник не мав забезпеченого правовою санкцією права на відшкодування шкоди за незаконне тримання під вартою, як це вимагає пункт 5 статті 5 Конвенції.
Отже, було порушення цього положення.
IІІ. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ
ПУНКТУ 4 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ СТОСОВНО ЗАЯВНИКА
235. Заявник також подав кілька скарг за пунктом 4 статті 5 Конвенції, який передбачає:
«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. Доводи сторін

236. Заявник заперечував, що йому була доступна ефективна
процедура перегляду судом питання законності тримання його під
вартою. Він стверджував, що мали місце порушення пункту 4 статті 5 Конвенції у зв’язку з наступним:
а) стверджувана процесуальна несправедливість судового засідання від 18 грудня 2006 року, за результатами якого попередній запобіжний захід (підписка про невиїзд) було замінено на взяття під варту (а саме відсутність вчасного доступу до подання прокурора чи інших матеріалів у справі,
необхідних для його захисту);
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b) те саме стверджувалось й у зв’язку із судовим засіданням від
21 грудня 2006 року, але тут ситуацію погіршувало те, що це
засідання відбулося за відсутності заявника;
с) відсутність у заявника будь-якої можливості домогтися судового перегляду питання законності тримання його під
вартою під час досудового слідства;
d) відсутність будь-яких закріплених в законодавстві гарантій
невідкладного судового розгляду питання законності тримання його під вартою під час судового провадження.
237. Уряд із цим не погодився. Він звернув увагу на те, що заявник міг оскаржити судові постанови щодо тримання його під вартою
до судового розгляду, але ні він, ні його захисник не зробили цього.
Крім того, ніщо не обмежувало право заявника вимагати свого звільнення під час судового провадження, але з невідомих причин він не
робив цього. Уряд також доводив, що суди здійснювали належний
судовий розгляд питання законності тримання заявника під вартою
тоді, коли були зобов’язані робити це згідно з кримінально-процесуальним законодавством (а саме під час попереднього розгляду
і при розгляді подань прокурора про продовження строку тримання
під вартою).
238. У своїх зауваженнях у відповідь на зауваження Уряду заявник також стверджував, що у тих випадках, коли національні суди
розглядали питання законності тримання його під вартою у зв’язку
з відповідними поданнями прокурора, вони не досліджували його
доводи на користь звільнення.
B. Оцінка Суду

1. Загальні принципи
239. Суд повторює, що мета пункту 4 статті 5 полягає в забезпеченні права осіб, яких затримано і взято під варту, на судовий
контроль за законністю застосованого до них заходу (див., mutatis
mutandis, рішення від 18 червня 1971 р. у справі «Де Вільде, Оомс
і Версип проти Бельгії» (De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium), Серія А,
№ 12, п. 76 та від 24 квітня 2008 р. у справі «Ізмоілов та інші проти
Росії» (Ismoilov and Others v. Russia), заява № 2947/06, п. 145). Засіб, за
допомогою якого особа могла б домогтися невідкладного судового
розгляду питання законності тримання під вартою, а де належно —
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й свого звільнення, має бути доступний особі під час такого тримання. Доступність засобу юридичного захисту, зокрема, означає,
що умови, які органи влади створили на власний розсуд, мають бути такими, щоб заявники могли реально скористатися цим засобом
(див., mutatis mutandis, рішення у справі «Чонка проти Бельгії», заява
№ 51564/99, п. 46 і 55, ECHR 2002-I).
240. Вимога процесуальної справедливості за пунктом 4 статті 5
не встановлює єдиного незмінного стандарту, який застосовується
незалежно від контексту, фактів і обставин. Хоча не зажди є необхідність у тому, щоб процедура за пунктом 4 статті 5 супроводжувалась
такими самими гарантіями, які вимагаються статтею 6 Конвенції
у кримінальному чи цивільному судочинстві, вона повинна мати судовий характер і забезпечувати гарантії, які є належними при цьому
виді позбавлення свободи (див. рішення у справі «А. та інші проти
Сполученого Королівства» (A. and Others v. the United Kingdom) [ВП], заява № 3455/05, п. 203, ECHR 2009-..., з додатковими посиланнями).
Забезпечення особі, позбавленій свободи, можливості бути заслуханою особисто або завдяки певній формі представництва є однією
з основоположних гарантій процедури, що застосовуються при
вирішенні питань позбавлення свободи (див. рішення від 13 липня 1995 р. у справі «Кампаніс проти Греції» (Kampanis v. Greece), п. 47,
Серія А, № 318-B). Крім того, хоча Конвенція не вимагає від Договірних держав встановлювати другий рівень судової юрисдикції для
розгляду питання законності тримання під вартою, «держава, яка
запроваджує таку систему, повинна в принципі забезпечити, щоб
особи, позбавлені свободи, користувалися на етапі оскарження такими самими гарантіями, як і в першій інстанції» (див., наприклад,
рішення від 23 листопада 1993 р. у справі «Наварра проти Франції»
(Navarra v. France), п. 28, Серія A, № 273-B).
241. Насамкінець, Суд наголошує, що питання про те, чи було дотримано право особи за пунктом 4 статті 5, має вирішуватися
з урахуванням обставин кожної конкретної справи (див. рішення
у справі «Ребох проти Словенії» (Rehbock v. Slovenia), заява № 29462/95,
п. 84, ECHR 2000-XII).

2. Застосування у цій справі
242. Суд розглядатиме скарги заявника в тому порядку, в якому
їх викладено в заяві.
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а) Стверджувана несправедливість судового засідання
від 18 грудня 2006 року
243. Суд зауважує, що ця скарга стосується таких двох аспектів:
по-перше, судового розгляду питання законності затримання заявника 22–23 листопада 2006 року, який було здійснено під час зазначеного судового засідання, та, по-друге, його повторного взяття під
варту. Стосовно першого згаданого аспекту Суд зазначає, що оскільки засіб юридичного захисту, який вимагається пунктом 4 статті 5,
покликаний сприяти звільненню затриманої особи (див. пункт 239
вище), після звільнення заявника 23 листопада 2006 року ще до будьякого судового розгляду цей засіб перестав бути застосовним до ситуації заявника (див. згадане вище рішення у справі «Фокс, Кемпбелл
і Гартлі проти Сполученого Королівства», п. 45). Щодо другого згаданого аспекту Суд зазначає, що судовий розгляд, щодо якого скаржиться
заявник, стосувався питання щодо взяття заявника під варту 18 грудня 2006 року, який Суд уже розглянув з точки зору пункту 1 статті 5
Конвенції (див. пункти 194–199 вище). У будь-якому разі Суд зазначає,
що заявник не порушував перед апеляційним судом питання щодо
ненадання йому вчасного доступу до матеріалів справи, що є його основним доводом на підтвердження скарги про процесуальну несправедливість (див. також пункт 244 нижче). Тому не можна вважати, що
він вичерпав національні засоби юридичного захисту і ця частина заяви підлягає відхиленню за пунктами 1 і 4 статті 35 Конвенції.
b) Стверджувана несправедливість судового засідання
від 21 грудня 2006 року
244. У тій мірі, в якій заявник скаржився на стверджувану процесуальну несправедливість судового засідання, яке відбулося 21 грудня 2006 року в апеляційному суді Хмельницької області, Суд зауважує, що йдеться про перегляд судом апеляційної інстанції постанови
Хмельницького міськрайонного суду від 18 грудня 2006 року. Щодо
скарги заявника на те, що захист був обмежений щодо ознайомлення
з матеріалами справи, Суд зауважує, що, хоча заявник подав до Суду
таку саму скаргу стосовно провадження в першій інстанції, ані він,
ані його представники не викладали такої скарги у своїх апеляціях
на постанову від 18 грудня 2006 року (див. пункти 99 і 243 вище). Тому Суд визнає ці скарги необґрунтованими. Щодо розгляду справи
апеляційним судом Хмельницької області за відсутності заявника,
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то Суд зазначає, що в принципі апеляційний суд може переглядати постанову щодо тримання під вартою, винесену судом нижчої
інстанції, за участі лише захисника затриманої особи, але за умови забезпечення достатніх процесуальних гарантій під час судового
засідання суду першої інстанції (див. рішення від 25 жовтня 2007 р.
у справі «Лебедєв проти Росії» (Lebedev v. Russia), заява № 4493/04,
п. 114). Враховуючи той факт, що заявник особисто брав участь у засіданні суду першої інстанції 18 грудня 2006 року (див. пункт 98 вище), а також те, що він не зазначив ніяких конкретних питань, які б
вимагали його обов’язкової особистої присутності в засіданні апеляційного суду, Суд визнає, що його відсутність у цьому засіданні не
суперечила гарантіям пункту 4 статті 5.
245. Отже, відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції Суд відхиляє цю скаргу як явно необґрунтовану.
с) Стверджувана відсутність у заявника
можливості домогтися судового розгляду
питання законності тримання його під вартою
протягом досудового слідства
246. Суд зазначає, що заявник не надав інформації чи документів, які б підтверджували оскарження ним судових постанов про
взяття під варту або про продовження строку тримання під вартою
від 26 травня та 20 липня 2004 року відповідно, хоча національне законодавство передбачало таку можливість (див. справу, посилання
на яку міститься в пункті 130 вище). Суд не може розглядати абстрактно питання про якість і невідкладність судового розгляду, якого заявник не домагався і який, відповідно, не здійснювався (див.
рішення у справі «Шалімов проти України» (Shalimov v. Ukraine), заява
№ 20808/02, п. 57, від 4 березня 2010 року).
247. Отже, ця скарга явно необґрунтована і підлягає відхиленню
відповідно до пунктів 3(a) і 4 статті 35 Конвенції.
d) Стверджувана відсутність у заявника
можливості домогтися невідкладного судового розгляду
законності тримання його під вартою
протягом судового провадження
248. Суд зазначає, що дійсно на цьому етапі провадження судовий розгляд питання тримання заявника під вартою (що вважається
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досудовим триманням до винесення судом рішення по суті справи)
залежав від графіка судових засідань у справі, оскільки Кримінально-процесуальний кодекс не відрізняє заяву про звільнення з-під
варти від будь-яких інших заяв, які розглядаються під час судових
засідань судом першої інстанції. Суд уже досліджував це питання
в кількох інших справах проти України і визнав, що йдеться про
проблему, яка має усталений характер у зв’язку з відсутністю чітких і передбачуваних положень, що встановлювали б процедуру на
етапі судового розгляду, яка б відповідала вимогам пункту 4 статті 5
Конвенції (див. згадані вище рішення у справах «Молодорич проти
України», п. 108, та «Харченко проти України», п. 86).
249. Отже, у справі було порушено пункт 4 статті 5 Конвенції.
IV. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ
ПУНКТУ 1 і ПІДПУНКТУ «С» ПУНКТУ 3 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ПРАВОМ ЗАЯВНИКА НЕ СВІДЧИТИ ПРОТИ СЕБЕ
І ЙОГО ПРАВОМ НА ЗАХИСТ
250. Заявник скаржився, що суд засудив його на підставі показань, отриманих в результаті катувань і за відсутності захисника
під час його перебування у відділі міліції. Він посилався на пункт 1
і підпункт «с» пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідні положення яких
передбачають:
«Кожен має право на справедливий... розгляд його справи... судом...,
який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
...
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд.
...»
А. Щодо прийнятності

251. Уряд доводив, що зазначені вище скарги стосуються визнавальних показань, які заявник давав ще до порушення кримінальної
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справи щодо нього, а отже, вони несумісні ratione materiae з пунктом 1 статті 6 Конвенції.
252. Заявник стверджував, що в той час, коли він давав визнавальні показання, щодо яких він скаржиться, з ним фактично поводились як із підозрюваним у кримінальній справі, тому на нього
поширювались гарантії пункту 1 статті 6.
253. Суд зазначає, що момент, з якого стаття 6 починає застосовуватись до «кримінальних» питань, залежить від обставин справи.
Провідне місце, яке займає в демократичному суспільстві право на
справедливий судовий розгляд, спонукає Суд віддавати перевагу
«сутнісній», а не «формальній» концепції «обвинувачення», про яке
йдеться у пункті 1 статті 6 (див. рішення від 18 січня 2007 р. у справі
«Шубінський проти Словенії» (Šubinski v. Slovenia), заява № 19611/04, п. 62).
254. Щодо справи, яка розглядається, Суд уже підтримав вказані
вище доводи заявника у контексті розгляду його скарги за пунктом
1 статті 5 (див. пункт 178 вище). Отже, Суд доходить висновку, що
пункт 1 статті 6 Конвенції був застосовним до його ситуації з моменту його затримання міліцією 20 травня 2004 року.
255. Таким чином, Суд відхиляє заперечення Уряду. Суд також зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у значенні
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції і не є неприйнятними
з інших підстав. Отже, вони оголошуються прийнятними.
b. Щодо суті

1. Доводи сторін
256. Заявник стверджував, що його примусили зізнатись у вчиненні вбивства та замаху на розбійний напад на пані І. за відсутності
юридичної допомоги захисника. Він наголошував на серйозному характері та ступені застосованого до нього примусу, вважаючи, що
це було катуванням, і зазначив, що ці зізнання мали значну доказову силу при засудженні його судом. Заявник наголошував, що згідно з положеннями національного законодавства участь захисника
у справі була обов’язковою з моменту його затримання, оскільки
йому загрожувало довічне позбавлення волі. Він також стверджував, що найнятий адвокат не мав регулярного доступу до нього і що
навіть після залучення захисника до участі в його справі він і далі
побоювався поганого поводження з боку працівників міліції.
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257. Уряд із цим не погодився. Він посилався на те, що 23 травня
2004 року, починаючи з першого допиту заявника як підозрюваного в кримінальній справі, і далі заявника допитували у присутності
захисника, а визнавальні показання, які він дав раніше, не мали вирішального значення для судового розгляду його справи. Уряд наголошував, що допустимість доказів є питанням, яке регулюється
передусім національним законодавством, і що заявникові було надано можливість спростувати висунуті проти нього докази під час
змагального процесу, користуючись юридичною допомогою захисника. Уряд зазначив, що під час судового розгляду справи заявника
національні суди належним чином перевірили його скарги з цього
приводу і відхилили їх як необґрунтовані.

2. Оцінка Суду
а) Право не свідчити проти себе
258. Щодо використання доказів, отриманих з порушенням
права на мовчання та права не свідчити проти себе, Суд наголошує,
що вони становлять загальновизнані міжнародні стандарти, які лежать в основі поняття справедливого судового розгляду за статтею
6 Конвенції. Встановлення таких стандартів пояснюється, зокрема,
необхідністю захисту особи, яка переслідується за кримінальним
законом, від неналежного тиску з боку органів влади, щоб завдяки
цьому уникнути помилок правосуддя та сприяти реалізації цілей
статті 6. Право не свідчити проти себе передбачає, зокрема, що сторона обвинувачення в кримінальній справі, намагаючись довести
свою версію щодо обвинуваченого, не може використовувати докази, здобуті всупереч волі обвинуваченого за допомогою методів
примусу чи утиску (див. рішення від 17 грудня 1996 р. у справі «Саундерс проти Сполученого Королівства» (Saunders v. the United Kingdom),
п. 68, Reports 1996-VI).
259. Хоча вирішення питання про допустимість доказів є, в прин
ципі, прерогативою національних судів, а роль Суду обмежується
оцінюванням загальної справедливості провадження, докази, отримані за допомогою заходу, який визнано таким, що суперечить статті 3 Конвенції, потребують окремого підходу. Згідно з практикою
Суду допустимість як доказів свідчень, отриманих за допомогою катувань, з метою встановлення відповідних фактів у кримінальному
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провадженні призводить до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких показань і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження підсудного судом
(див. згадане вище рішення у справі «Гефген проти Німеччини», п. 166,
з подальшими посиланнями).
260. У справі, яка розглядається, Суд визнав, що первинні
зізнання заявника було отримано від нього в результаті поганого
поводження, яке прирівнюється до катування у значенні статті 3
Конвенції (див. пункти 154–159 вище). Він також зазначає, що при
розгляді його справи національні суди визнали ці зізнання допустимими доказами (див. пункт 109 вище). З огляду на принципи своєї
практики, наведеної вище, Суд визнає, що це звело нанівець саму
суть права заявника не свідчити проти себе, незалежно від того, яку
вагу мали зазначені зізнання у доказовій базі для його засудження
і незалежно від того, що протягом слідства він зізнавався ще кілька разів.
261. Отже, у зв’язку з цим було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
b) Право на захист
262. Суд наголошує, що, хоча право кожного обвинуваченого
у вчиненні злочину на ефективну юридичну допомогу захисника,
який, у разі необхідності, призначається офіційно, не є абсолютним, воно є однією з основних ознак справедливого судового розгляду (див. рішення у справі «Кромбах проти Франції» (Krombach v.
France), заява № 29731/96, п. 89, ECHR 2001-II). Як правило, доступ
до захисника має надаватися з першого допиту підозрюваного
працівниками міліції, за винятком випадків, коли за конкретних
обставин відповідної справи продемонстровано, що існують вагомі підстави для обмеження такого права (див. рішення у справі
«Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП], заява № 36391/02,
п. 55, від 27 листопада 2008 року). Право на захист буде в принципі непоправно порушено, якщо викривальні показання, отримані під час допиту правоохоронними органами без доступу
до захисника, використовуватимуться з метою його засудження
(див. там само).
263. Суд послідовно вказував, що забезпечення доступу до захисника на ранніх етапах є процесуальною гарантією права не
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свідчити проти себе та основною гарантією недопущення поганого
поводження, відмічаючи особливу уразливість обвинуваченого на
початкових етапах провадження, коли він потрапляє у стресову ситуацію і одночасно стикається з дедалі складнішими положеннями
кримінального законодавства. Будь-який виняток з реалізації цього
права має бути чітко визначений, а його дія має бути суворо обмежена в часі. Ці принципи є особливо актуальними в разі серйозних
обвинувачень, бо саме у випадку, коли особі загрожує найсуворіше
покарання, її право на справедливий судовий розгляд має забезпечуватися в демократичному суспільстві максимально можливою
мірою (див. згадане вище рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини», п. 54).
264. Хоча у справі, що розглядається, невідомо, коли саме допустили захисника заявника до участі в його справі, з фактичних обставин справи видно, що це відбулося не раніше 23 травня 2004 року, і сторони цього не заперечують. Суд наголошує на
тому, що формально застосувавши до заявника адміністративне
затримання, а фактично поводячись із ним як із підозрюваним
у вчиненні злочину, міліція позбавила його доступу до захисника,
участь якого була б обов’язковою за законодавством України, якби
заявник обвинувачувався у вбивстві, вчиненому групою осіб та/або
з корисливих мотивів, тобто злочині, у зв’язку з яким його фактично допитували.
265. Суд зазначає, що заявник декілька разів зізнавався у вчиненні розбійного нападу і вбивства під час перших допитів, коли не
мав допомоги захисника, і безсумнівно зазнав обмеження в доступі
до захисника в тому, що його зізнання, надані працівникам міліції,
були використані для його засудження (див. згадане вище рішення
у справі «Сальдуз проти Туреччини», п. 58). Хоча заявник повторив
свої зізнання у присутності захисника, Суд вважає, що обмеження
його права на захист на самому початку не було усунуто під час судового розгляду, оскільки не було адекватної реакції судів на скаргу
заявника щодо поганого поводження.
266. Крім того, як визнали національні органи, після залучення
захисника до участі у справі заявника останній не мав безперешкодного доступу до нього (див. пункти 58 і 84 вище).
267. Отже, Суд доходить висновку, що було порушення підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції.
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V. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТОСОВНО ЗАЯВНИКА
ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ОБҐРУНТУВАННЯМ НАЦІОНАЛЬНИМИ СУДАМИ РІШЕНЬ,
ЯКИМИ БУЛО ЗАСУДЖЕНО ЗАЯВНИКА
268. Заявник скаржився, що обвинувальний вирок апеляційного суду Тернопільської області в його справі та ухвала, якою Верховний Суд України залишив цей вирок без зміни, були явно необґрунтованими.
А. Щодо прийнятності

269. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у значенні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції і не є неприйнятною з інших підстав. Тому вона оголошується прийнятною.
b. Щодо суті

270. Заявник стверджував, що національні суди не проаналізували обставини, за яких було отримано показання К. як ключового
свідка обвинувачення, хоча сторона захисту послідовно наводила
конкретні факти й документи, які вказували на те, що до цього свідка слідчі органи застосовували примус.
271. Уряд доводив, що судові рішення, якими засуджено заявника, є достатньо обґрунтованими. Він, зокрема, зауважив, що показання свідка К. було належним чином оцінено і допущено як доказ.
Уряд наголошував, що заявник, користуючись допомогою захисника
та особисто беручи участь у засіданнях двох судових інстанцій, мав
достатні можливості для спростування такого доказу.
272. Суд зазначає, що згідно з його усталеною практикою, яка
відображає принцип належного здійснення правосуддя, у рішеннях судів та органів, що вирішують спори, має бути належним чином викладено підстави, на яких вони ґрунтуються. Обсяг цього
обов’язку обґрунтовувати рішення може бути різним залежно від характеру самого рішення і має визначатись з урахуванням обставин
відповідної справи (див. рішення у справі «Гарсія Руїз проти Іспанії»
(Garcнa Ruiz v. Spain) [ВП], заява № 30544/96, п. 26, ECHR 1999-I, з подальшими посиланнями).
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273. Суд також повторює, що згідно зі статтею 19 Конвенції його
завдання полягає в забезпеченні дотримання Договірними державами взятих ними зобов’язань за Конвенцією. Так, до його функцій
не належить розгляд помилок, яких, як стверджується, припустився
національний суд при вирішенні питань факту чи права, крім випадків коли, і тією мірою якою, вони призвели до порушення прав
і свобод, гарантованих Конвенцією. Хоча стаття 6 гарантує право
на справедливий судовий розгляд, вона не встановлює правил допустимості доказів як таких — це, відповідно, є питанням, яке регулюється передусім національним законодавством (див. рішення від 12 липня 1988 р. у справі «Шенк проти Швейцарії» (Schenk v.
Switzerland), п. 45–46, Серія А, № 140 та від 9 червня 1998 р. у справі
«Тейшейра ді Кастро проти Португалії» (Teixeira de Castro v. Portugal),
п. 34, Reports 1998-IV). Принципово визначати, чи можуть певні види доказів, наприклад, докази, отримані незаконним шляхом, бути
допустимими і чи справді заявник був винним, не є завданням Суду.
Він повинен вирішити питання про те, чи було справедливим провадження у справі загалом, включаючи спосіб, у який було отримано
докази (див. рішення у справі «Аллан проти Сполученого Королівства»
(Allan v. the United Kingdom), заява № 48539/99, п. 42, ECHR 2002-IX).
274. У цьому контексті необхідно, зокрема, враховувати й питання про те, чи було надано заявникові можливість спростувати
достовірність доказів і заперечити проти їх використання. Якість
доказів також береться до уваги, а також те, чи породжують обставини, за яких їх отримано, будь-які сумніви щодо їхньої надійності
й точності (див. рішення у справі «Ялох проти Німеччини» (Jalloh v.
Germany) [ВП], заява № 54810/00, п. 96, ECHR 2006-IX).
275. Суд зауважує, що у справі, яка розглядається, національні
суди визнали заявника винним, спираючись на показання К., якого
вони вважали ключовим свідком у справі (див. пункти 63 і 81 вище).
Під час судового розгляду заявник стверджував, що К. дав показання проти нього під тиском працівників міліції, але сам К. заперечував це в суді. На перший погляд видається, що процесуальні гарантії
було дотримано. Проте, беручи до уваги конкретні обставини цієї
справи, Суд вважає, що заявнику не надали відповідної можливості
оспорити доказову силу цих показів.
276. Зокрема, Суд зауважує, що заявник послався на конкретні
обставини і документи, які свідчать про те, що на момент допиту па-
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на К. (водія таксі, який в минулому не мав судимості і не був причетним до інших правопорушень, які згадуються в матеріалах справи)
слідчий затримав його в адміністративному порядку в зв’язку з правопорушенням у сфері обігу наркотичних засобів. Як стверджував
заявник (і це підтвердив Хмельницький міськрайонний суд у своїй
постанові від 5 травня 2005 року), саме в цей конкретний період часу
показання пана К. змінилися не на користь заявника. Заявник також
надав суду першої інстанції аудіозапис розмови, яку він мав із паном К. і під час якої той нібито визнав, що звів на нього наклеп під
тиском міліції (пункт 112 вище).
277. Суд визнає, що реакція як суду першої інстанції, так і Верховного Суду на ці аргументи є вражаюче недостатньою та невідповідною. Відхиляючи як необґрунтовані твердження заявника про
тиск на свідка і зазначаючи, що «немає даних, які б свідчили про
[протилежне]» (див. пункти 108 і 114 вище), суди не прокоментували
беззаперечний факт адміністративного затримання пана К. і проігнорували існування аудіозапису, на який посилався заявник, хоча
його було долучено до матеріалів справи (див. пункт 112 вище).
278. Для порівняння Суд посилається на свою ухвалу щодо прий
нятності від 16 березня 2000 року у справі «Камільєрі проти Мальти» (Camilleri v. Malta), заява № 51760/99, у якій він відхилив як явно
необґрунтовану скаргу заявника про те, що обвинувальний вирок
у його справі ґрунтувався на обвинувальних показаннях його співкамерника, з огляду на таке: по-перше, національні суди детально
роз’яснили, чому вони надали значення обвинувальним показанням цього ключового свідка; по-друге, було встановлено, що ці показання свідок давав добровільно; і, нарешті, зазначені показання
залишалися послідовними протягом усього розслідування.
279. Повертаючись до обставин справи, що розглядається, Суд
зазначає таке: по-перше, суди вирішили надати значення обвинувальним показанням пана К., проігнорувавши при цьому конкретні і відповідні факти, здатні поставити під сумнів достовірність і точність цих показань; по-друге, так і не було переконливо
встановлено, що п. К. давав ці показання добровільно, тоді як його
заяви в суді про їх добровільність могли бути результатом подальшого його залякування; і, нарешті, показання пана К. змінились не
на користь заявника з часу його допиту, що збігався з часом його
затримання.
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280. При розгляді питання про справедливість провадження
в цивільній справі Суд визнавав, що, ігноруючи конкретний, доречний і важливий довод заявника, національні суди не виконують
своїх зобов’язань за пунктом 1 статті 6 Конвенції (див. рішення від
18 липня 2006 р. у справі «Проніна проти України» (Pronina v. Ukraine),
заява № 63566/00, п. 25). Таке ж питання, на думку Суду, має місце
й у справі, що розглядається, де зазначеної вимоги дотримано не було, незважаючи на те, що в контексті кримінального провадження
вона є суворішою.
281. З огляду на викладене, Суд доходить висновку, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
VI. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
СТОСОВНО ЗАЯВНИКА
282. У загальних формулюваннях заявник скаржився на незадовільні умови тримання його в Хмельницькому ІТТ з 21 травня до
22 червня 2004 року. Посилаючись на стверджуване незаконне і невиправдане передання його справи на розгляд апеляційного суду
Тернопільської області, він також скаржився, що його справу розглядав і виніс обвинувальний вирок суд, який не був «незалежним і безстороннім судом, встановленим законом», як цього вимагає пункт 1
статті 6 Конвенції. Посилаючись на це саме положення, заявник також стверджував, що тривалість кримінального провадження проти
нього не була розумною. За пунктом 2 статті 6 він також скаржився,
що Шепетівський міськрайонний суд і апеляційний суд Тернопіль
ської області порушили принцип презумпції невинуватості, оскільки, як він вважав, у своїх постановах від 10 липня і 4 жовтня 2006 року
вони фактично визнали його винуватим, повертаючи справу на додаткове розслідування. Заявник також стверджував про порушення
статті 18 Конвенції у зв’язку з його затриманням 22 листопада і взяттям під варту 18 грудня 2006 року, доводячи при цьому, що фактичною метою цих затримань була помста з боку органів влади за його
спроби домогтися порушення кримінальної справи стосовно працівників міліції. Насамкінець, він посилався на статті 8 і 13 Конвенції,
не наводячи при цьому більш конкретних доводів.
283. Проте, беручи до уваги всі наявні матеріали та оцінюючи оскаржувані питання в тій мірі, в які вони підпадають під його
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юрисдикцію, Суд визнає, що вони не містять жодних ознак будь-якого порушення прав і свобод, передбачених положеннями, на які посилався заявник.
284. Отже, ця частина заяви є явно необґрунтованою і підлягає
відхиленню відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції.

VII. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
СТОСОВНО ЗАЯВНИЦІ
А. Стаття 3 Конвенції

285. Заявниця скаржилася, що 21 травня 2004 року працівники
міліції погрожували їй та принижували її і це поводження, враховуючи її тодішній стан (вона була на восьмому місяці вагітності), було
таким, що принижує гідність, в порушення статті 3 Конвенції.
286. Суд повторює, що погане поводження підпадатиме під дію
статті 3 Конвенції лише у разі досягнення певного мінімального рівня жорстокості (див. згадане вище рішення у справі «Ірландія проти
Сполученого Королівства», п. 162). Оцінка цього мінімуму є відносною
і залежить від усіх обставин справи, таких як тривалість поводження, його фізичні та психічні наслідки, а в деяких випадках мають
враховуватися також стать, вік і стан здоров’я потерпілого.
287. Беручи до уваги всі ці фактори у справі, Суд визнає, що, хоча
допит заявниці у відділі міліції міг бути для неї джерелом стресу
і неспокою, не можна стверджувати, що при цьому було досягнуто
зазначеного рівня жорстокості, забороненого статтею 3 Конвенції.
288. Отже, ця частина заяви підлягає відхиленню відповідно
до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції як явно необґрунтована.
В. Пункт 1 статті 5 Конвенції

289. Заявниця також скаржилася, що 21 травня 2004 року працівники міліції позбавили її свободи на чотири години за відсутності будь-яких підстав і гарантій, передбачених пунктом 1 статті 5
Конвенції.
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290. Суд зазначає, що заявниця не оскаржила відмову прокуратури в порушенні кримінальної справи за цим фактом, якщо у зв’язку
з цим було винесено офіційне рішення, що за фактами справи визначити неможливо. Не оскаржувала вона й бездіяльність органів прокуратури, якщо у відповідь на її скаргу не було винесено відповідного рішення (див. застосовні положення законодавства в пунктах 131
і 134 вище).
291. Отже, Суд вважає, що вона не може вважатись такою, що вичерпала національні засоби юридичного захисту, як цього вимагає
пункт 1 статті 35, і відхиляє цю скаргу відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.
VIII. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
292. 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».

293. Констатувавши відсутність будь-яких порушень Конвенції
та протоколів до неї стосовно заявниці, Суд зазначає, що стаття 41
Конвенції до заявниці не застосовна. Отже, він не розглядатиме її
вимоги щодо справедливої сатисфакції.
А. шкода

294. Заявник вимагав відшкодування моральної шкоди в розмірі 80 000 євро.
295. Уряд оспорював цю вимогу.
296. Суд зазначає, що він визнав у цій справі низку порушень,
і визнає, що заявник зазнав моральної шкоди, яку неможливо компенсувати лише констатацією порушень. Тому Суд вважає за доцільне присудити йому як відшкодування моральної шкоди 35 000 євро.
297. Крім того, враховуючи свої висновки стосовно несправедливості національного провадження, наслідком якого стало засудження заявника, та беручи до уваги надзвичайно важливі й збентежуючі обставини цієї справи, включно з тим фактом, що визна-
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вальні показання, отримані з порушенням абсолютної заборони
катування, були допущені як докази, Суд вважає, що інтереси належного захисту прав людини вимагатимуть перегляду справи заявника (цю можливість передбачає українське законодавство), як
тільки він звернеться з таким проханням. Такий судовий розгляд
має здійснюватися із суворим дотриманням матеріально-правових
і процесуальних гарантій, закріплених у статті 6 Конвенції.
B. судові витрати

1. Юридичне представництво під час провадження в Суді
298. Заявник вимагав 14 444 євро компенсації витрат, понесених
на його юридичне представництво в Суді, яке здійснював А. Бущенко, а саме: витрат у розмірі 12 950 євро на проведення юридичної
роботи з розрахунку 100 євро за годину; адміністративних витрат
у розмірі 1036 євро (включно з витратами на послуги з перекладу,
ксерокопіювання документів тощо); та поштових витрат у розмірі
458 євро. Як обґрунтування цієї вимоги він надав договір від 8 серп
ня 2004 року про надання юридичної допомоги, згідно з яким договір є чинним до закінчення провадження у Страсбурзі, після чого
буде здійснено виплату в межах призначеної Судом суми компенсації судових та інших витрат. Заявник також надав сім аркушів обліку
відпрацьованого часу і звіти про витрати, складені п. А. Бущенком
щодо послуг, які він надавав у 2004–2010 роках.
299. Уряд, не оспорюючи розрахунку, наданого заявником, наголошував, що надання йому юридичної допомоги було забезпечено
Радою Європи.
300. Перш за все, Суд має визначити, чи були судові та інші витрати, зазначені заявником, фактично понесені, і, по-друге, чи були
вони необхідними (див. рішення від 27 вересня 1995 р. у справі «МакКанн та інші проти Сполученого Королівства» (McCann and Others v. the
United Kingdom), п. 220, Серія А, № 324).
301. Як видно з матеріалів справи, п. А. Бущенко представляв
заявника протягом усього провадження в Суді і, отже, має право
вимагати оплати своїх послуг за договором. Тому Суд вважає, що ці
витрати були «фактично понесені» (див. рішення у справі «Тебієті
Мюхафізе Джемієті та Ісрафілов проти Азербайджану» (Tebieti Mühafize
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Cemiyyeti and Israfilov v. Azerbaijan), заява № 37083/03, п. 106, ECHR
2009-...).
302. Беручи до уваги складність цієї справи, а також якість
і обсяг проведеної юридичної роботи, Суд не вважає заявлену суму компенсації зазначених витрат надмірною і присуджує її заявникові у повному розмірі, а саме 13 594 євро (що є сумою, що вимагалась, а саме 14 444 євро без врахування суми у розмірі 850 євро,
отриманої за системою юридичної допомоги), плюс компенсація
будь-якого податку на додану вартість, який може бути стягнуто із
заявника.

2. Юридичне представництво в національних судах
303. Заявник також вимагав 15 000 євро компенсації витрат,
пов’язаних із його юридичним представництвом в національних судах, не надавши будь-яких документів.
304. Уряд оспорював заявлену суму компенсації як надмірну
і не підтверджену документами.
305. Не маючи доказів стосовно того, що заявлені витрати були
фактично понесені та необхідні, Суд не присуджує компенсації цих
витрат.

3. Інші витрати
306. Заявник вимагав 374 долари США компенсації витрат на
проїзд свого батька, який представляв його інтереси в національних
судах, і 227 доларів США компенсації витрат на проїзд інших членів
своєї сім’ї.
307. Уряд оспорював ці вимоги.
308. Беручи до уваги інформацію і документи, які є в його розпорядженні, а також критерії, встановлені його судовою практикою
щодо компенсації судових та інших витрат (див. пункт 300 вище),
Суд відхиляє ці вимоги.
C. Пеня

309. Суд вважає, що пеня в разі несвоєчасної виплати має ви
значатися на підставі граничної позичкової ставки Європейського
Центрального банку, плюс три відсоткових пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скарги заявника за статтею 3,
пунктами 1, 2, 3, 5 статті 5, пунктом 4 статті 5 (щодо відсутності
адекватної процедури судового розгляду питання законності
тримання його під вартою під час судового провадження), пунктом 1 статті 6 (щодо права не свідчити проти себе та щодо мотивування рішень національних судів, якими його було засуджено)
та підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що заявник був підданий катуванню в порушення статті 3 Конвенції.
3. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з відсутністю ефективного розслідування тверджень заявника про
його катування працівниками міліції.
4. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції
у зв’язку з затриманням заявника з 20 до 26 травня 2004 року.
5. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції
у зв’язку з триманням заявника під вартою з 14 жовтня 2004 року до
5 травня 2005 року та з 21 березня до 31 серпня 2007 року.
6. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку із триманням заявника під вартою з 18 до 21 грудня
2006 року.
7. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції
у зв’язку з триманням заявника під вартою з 23 лютого до 21 березня
2007 року.
8. Постановляє, що було порушення пункту 2 статті 5 Конвенції
щодо заявника.
9. Постановляє, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції
щодо права заявника «негайно постати перед суддею».
10. Постановляє, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції
щодо права заявника на «розгляд справи судом упродовж розумного
строку або звільнення під час провадження».
11. Постановляє, що було порушення пункту 4 статті 5 Конвенції щодо заявника у зв’язку з відсутністю адекватної процедури судового розгляду питання законності тримання під вартою під час
судового провадження.
12. Постановляє, що було порушення пункту 5 статті 5 Конвенції
щодо заявника.
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13. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції
щодо права заявника не свідчити проти себе.
14. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції щодо обґрунтування рішень національних судів, якими заявника
було засуджено.
15. Постановляє, що було порушення підпункту «с» пункту 3
статті 6 Конвенції;
16. Постановляє,
а) що упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане
остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має виплатити заявнику наступні суми,
які мають бути конвертовані в українські гривні за курсом
на день здійснення платежу:
i) 35 000 (тридцять п’ять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди з урахуванням будь-якого податку, який
може бути стягнуто;
ii) 13 594 (тринадцять тисяч п’ятсот дев’яносто чотири) євро компенсації судових витрат з урахуванням будь-якого
податку, який може бути стягнуто;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткових пункти;
17. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 квітня
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «НОВАК ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 60846/10)
Рішення
Цю версію було виправлено
10 травня 2011 року
згідно з правилом 81 Регламенту Суду
Страсбург
31 березня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
15 вересня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.
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У справі «Новак проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, пані Е. Фура-Сандстрем,
п. К. Юнґвірт,		
п. Б. М. Зупанчіч,
п. М. Віллігер,		
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 8 березня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 7337/05) проти Польщі та України, поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист
прав людини та головних свобод (далі — «Конвенція») громадянином Польщі, п. Петром Новаком (далі — «заявник»), 27 січня 2005 р.
2. Заявника представляв п. M. Богуцкі, адвокат, що практикує
в Перемишлі. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його уповноважений, п. Ю. Зайцев з Міністерства Юстиції.
3. 25 березня 2009 р. Голова Четвертої секції вирішив повідомити
про заяву уряди Польщі та України. Також було вирішено ухвалити
рішення щодо прийнятності та суті справи одночасно (стаття 29 §1).
4. 11 жовтня 2010 р. було вирішено розділити скарги заявника.
Скарги заявника проти Польщі залишилися в оригінальній справі
№ 7337/05, тоді як скарги проти України було відокремлено в цю справу № 60846/10. Цю справу було передано на розгляд у П’яту секцію.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1979 р. і мешкає в Перемишлі.
6. У 1998 р. заявника було обвинувачено в нападі на А. Б. Невідомого дня проти нього було порушено кримінальні провадження.
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7. У січні 2004 р. заявник залишив Польщу та переїхав до України. До переїзду він сповістив суд, що з ним можна буде зв’язатися
за адресою для листування у Перемишлі. Він також телефонував до
суду декілька разів, щоб дізнатися про прогрес стосовно його справи. Його було поінформовано про те, що провадження у справі були
припинені.
8. У березні 2004 р. він почав працювати у Львові, Україна. У черв
ні 2004 р. реєстрацію його проживання було подовжено до 20 травня
2005 р., і в той самий час адміністративний суд видав заявнику догану за те, що він пізно подав свої документи.
9. Тоді, 12 лютого 2004 р., Шецінський районний суд у Польщі залишив заявника під вартою на три місяці за невиконання позову.
10. Близько 11:00 20 січня 2005 р. заявник пішов до міліцейського
відділку у Львові для того, щоб сповістити, що автомобіль його друга
було вкрадено. Міліція перевірила його паспорт та особисті подробиці й замкнула його в камері. Коли заявник запитав про підстави
арешту, йому сказали, що він був «міжнародним крадієм». Згодом
його було допитано міліціонерами. Заявник твердив, що під час допиту міліціонери жорстоко били його й гасили сигарети та сірники
об його зап’ястя та передпліччя. Він також твердив, що йому не давали жодної їжі або води протягом чотирьох діб.
11. 24 січня 2005 р. йому було видано рішення української міліції
від 21 січня 2005 р. вислати його з країни. У рішенні говорилося, що
заявник прибув до України з особистою метою у березні 2004 р. і мав
посвідку на проживання, дійсну до 20 травня 2005 р. У ньому також
говорилося, що 20 січня 2005 р. Львівська міліція отримала телеграму про те, що заявника розшукують правоохоронні органи Польщі
через звинувачення в крадіжці. За цих підстав і у відповідності до
розділу 32 закону України «Про правовий статус іноземців та осіб
без громадянства», було вирішено вислати заявника з України з трирічною забороною на повторний в’їзд.
12. Заявник перебував у міліцейському відділку до 24 січня
2005 р., коли його було доправлено до польського прикордонного
пункту в Медиці, куди він прибув близько 19:00. Там його було заарештовано польською поліцією на підставі ордеру на затримання
від 12 лютого 2004 р. та повідомлення про розшук, яке було видано поліцейським відділком Шеціна 2 серпня 2004 р. Після того його
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було переведо до Перемишлянського центру тримання під вартою
в Польщі.
13. Близько 20:20 24 січня 2005 р. заявника було обстежено лікарем у центрі надзвичайної допомоги з приводу сигаретних опіків на
його лівій руці, та призначено лікування.
14. 31 січня 2005 р. заявника обстежив тюремний лікар, який
твердив, що в заявника було два сигаретні опіки розміром 0,5 см на
лівій руці, а також два аналогічні сліди на лівому зап’ясті й один на
передпліччі. У нього також були подряпини на верхній і нижній губі
та зламаний передній зуб.
15. 9 березня 2005 р. заявник поскаржився до Перемишлянської районної прокуратури, що з ним жорстоко поводилися в міліції
у Львові 20 січня 2005 р. Він твердив, що його жорстоко били україн
ські міліціонери. Він також твердив, що вони вкрали в нього 5000 євро (EUR), 200 доларів США (USD) та 100 українських гривень (UAH).
16. 31 серпня 2005 р. Перемишлянська обласна прокуратура
відіслала слідчі матеріали стосовно тверджень заявника до Львів
ської обласної прокуратури.
17. 22 червня 2005 р. заявник подав вимоги щодо компенсації до
Перемишлянського обласного суду проти міліції України. 28 червня
2005 р. суд відхилив його вимоги як неприйнятні через відсутність
юрисдикції.
18. У листі від 5 червня 2006 р. у відповідь на запит заявника
Перемишлянська обласна прокуратура заявила, що вона не отримала жодної інформації від Львівської прокуратури.
19. Заявник твердив, що попри декілька його телефонних дзвінків і запитів, Львівська прокуратура не сповістила його про будьякий прогрес у розслідуванні.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Конституція України 1996 року

20. Відповідні уривки з Конституції передбачають:
Стаття 26
«Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на
законних підставах, користуються тими самими правами і свобода-
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ми, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними
договорами України.
Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок
у порядку, встановленому законом».

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
«Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена
судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого
рішення суду про тримання під вартою.
Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно
повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його
права та надано можливість з моменту затримання захищати себе
особисто та користуватися правовою допомогою захисника.
Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді
своє затримання.
Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено
родичів заарештованого чи затриманого».
B. Кримінально-процесуальний кодекс України 1963 р.
(замінений новим Кодексом 1 вересня 2005 р.)

21. Розділ 31-й Кодексу викладає процедуру для розгляду скарг
громадян щодо рішень, дій або недоліків державних органів, юри-
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дичних осіб та посадових осіб у сфері управління. Зокрема, стаття 248 з цього розділуи Кодексу передбачає у відповідній частині:
«Кожний громадянин має право звернутися до суду ... з заявою, якщо
він вважає, що рішення, дія або відсутність дії з боку органа державної влади, юридичної особи або посадової особи під час виконання
їх керівних функцій порушили його права або свободи».
C. Цивільний Кодекс України 2003 року

22. Відповідне положення Кодексу передбачає:
Стаття 1167
Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду
«1. Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується
особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті...
2. Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини:
...
2) якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного засудження...»
D. Кодекс адміністративного судочинства
від 6 липня 2005 р. (набув чинності 1 вересня 2005 р.)

23. Відповідні положення Кодексу передбачають:
Стаття 2
Завдання адміністративного судочинства
«1. Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод
та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері
публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної
влади...
2. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків,
коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження...».
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Стаття 17
Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
«1. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на:
...
3) спори між суб’єктами владних повноважень...
4) спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках,
встановлених законами України...
2. Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічноправові справи:
...
2. що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства...»
E. Кримінально-процесуальний кодекс

24. Стаття 4 Кодексу передбачає, що суд, прокурор або слідчий
повинні, в рамках їх компетенції, порушити кримінальні провадження у будь-якому випадку, де було виявлено ознаки злочину, здійснити всі необхідні заходи, передбачені законодавством для виявлення того, чи був скоєний злочин, а також ідентифікувати та покарати порушників.
F. Закон про прокуратуру від 1 грудня 1991 р.
(зі змінами)

25. Відповідні положення закону про прокуратуру передбачають:
Стаття 5. Функції прокуратури
«Прокуратура України становить єдину систему, на яку відповідно
до Конституції України та цього Закону покладаються такі функції:
...(4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень
у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян».

Стаття 12. Розгляд заяв і скарг
«Прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян
та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду. ...
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Прийняте прокурором рішення може бути оскаржено вищестоящому прокурору або до суду».

Стаття 44. Предмет нагляду і повноваження прокурора
«Предметом нагляду прокурора є ... додержання законності ... умов
тримання або відбування покарання особами у цих установах, їх
прав...
Прокурор, який здійснює нагляд, має право:
1) у будь який час відвідувати місця тримання затриманих, попереднього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання...
2) ...вимагати від посадових чи службових осіб надання пояснень
з приводу допущених порушень...»
G. Закон про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства

26. Стаття 32 Закону передбачає:
Видворення за межі України
«Іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочин або правопорушення, після відбуття свого вироку або виконання накладеної
на них адміністративної санкції, можуть бути видворені з України.
Рішення про видворення з України після відбуття вироку або виконання адміністративної санкції повинно бути прийнятим поліцейським відділенням за місцем проживання або тимчасового перебування особи з повідомленням від прокурора протягом 24 годин
щодо підстав для цього рішення. Рішення міліцейського відділку
про видворення іноземців та осіб без громадянства з України може супроводжуватися забороною на подальший в’їзд до України на
строк до п’яти років. Термін заборони подальшого в’їзду до України
розраховується з дати прийняття рішення. Процедура виконання
рішення про заборону подальшого в’їзду до України повинна бути
закріпленою в законодавстві України.
Крім випадків, зазначених у частині першій цієї статті, іноземець
та особа без громадянства можуть бути видворені за межі України
за рішенням органів охорони державного кордону (стосовно осіб,
затриманих ними у межах контрольованих прикордонних районів
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при спробі або після незаконного перетинання державного кордону
України) або Служби безпеки України з наступним повідомленням
протягом 24 годин прокурора про підстави прийняття такого рішення, якщо дії іноземця та особи без громадянства грубо порушують
законодавство про статус іноземців та осіб без громадянства або суперечать інтересам забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку, або якщо це необхідно із міркувань громадського здоров’я або для захисту прав та законних інтересів громадян
України.
Іноземець та особа без громадянства зобов’язані покинути територію
України у строк, зазначений у рішенні про видворення. У разі прийняття рішення про видворення іноземця та особи без громадянства
за межі України в її паспортному документі негайно анулюється віза
і вилучаються документи на право перебування в Україні.
Іноземцю та особі без громадянства може надаватися строк до тридцяти днів для виїзду з України після прийняття зазначеного рішення.
За схваленням прокурора, іноземці та особи без громадянства можуть бути заарештованими і підлягати адміністративно введеному
видворенню силами поліції або державної прикордонної служби,
якщо такі особи не залишають країну після рішення про видворення, або якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що вони не залишать країну.
Іноземці та особи без громадянства, затримані за незаконне перебування на території України (всупереч забороні щодо в’їзду в Україну, за відсутності визначених законодавством та міжнародними
договорами України підстав для перебування в Україні (транзитного проїзду через її територію), у тому числі перебування за чужими,
підробленими, зіпсованими або такими, що не відповідають встановленому зразку, візою (дозволом), паспортним документом) розміщуються за рішенням адміністративного суду в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно
перебувають в Україні, з регламентованим внутрішнім розпорядком
на період, необхідний для підготовки їх видворення за межі України
у примусовому порядку, але не більш як шість місяців.
Типове положення про пункт тимчасового перебування іноземців та
осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, затверджується Кабінетом Міністрів України.
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Рішення органів внутрішніх справ, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про видворення іноземця та особи без громадянства з України може бути оскаржено до суду. Скарга
припиняє рішення про видворення, якщо негайне видворення не
є необхідним в інтересах безпеки України або захисту громадського
порядку.
Видворення іноземців та осіб без громадянства, які затримані у межах контрольованих прикордонних районів при спробі або після незаконного перетинання державного кордону в Україну, здійснюється
органами охорони державного кордону, а в інших випадках — органами внутрішніх справ. Контроль за правильним і своєчасним виконанням рішення про видворення здійснюється органом, який його
прийняв.
Іноземці та особи без громадянства, які підлягають видворенню, відшкодовують витрати, пов’язані з видворенням, у порядку, встановленому законом. Якщо зазначені іноземці та особи без громадянства не
мають коштів для відшкодування витрат, пов’язаних з видворенням
їх за межі України, видворення здійснюється за рахунок держави.
Фізичні або юридичні особи, які запрошували чи приймали цих іноземців та осіб без громадянства, влаштовували їх незаконний в’їзд,
проживання, працевлаштування, сприяли в ухиленні від виїзду після
закінчення строку перебування, в порядку, встановленому законом,
відшкодовують витрати, завдані державі у зв’язку з видворенням зазначених іноземців та осіб без громадянства».
H. Угода між Генеральною прокуратурою України
та Міністерством юстиції Республіки Польща
про виконання статті 3 Договору між Україною
та Республікою Польща щодо міжнародної
правової допомоги та правових відносин у цивільних
та кримінальних справах від 24 травня 1993 р.,
10 листопада 1998 р.

27. Стаття 3 Угоди передбачає:
«Матеріали для переслідування передаються обласними прокуратурами [України] та воєводськими прокуратурами [Республіки Польща] на адресу тих воєводських (обласних) прокуратур запитаної дер
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жави, чия юрисдикція охоплює територію, на якій підозрювані або
обвинувачені особи проживають постійно».

ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
28. Заявник скаржився, що з ним жорстоко поводилася міліція
України, і що стосовно цього злочину не було проведено розслідування. Він спирався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню»
A. Щодо прийнятності

29. Уряд вважав, що заявник не вичерпав засобів правового захисту, доступних для нього відповідно до законодавства України.
Уряд твердив, що заявник не звертався прямо до державної прокуратури зі своєю скаргою про жорстоке поводження у Львівському
міліцейському відділку. Він також зазначив, що заявник знав, що
Перемишлянська обласна прокуратура відправила матеріали стосовно його скарги до Львівської обласної прокуратури для розгляду та визначення того, чи було потрібно порушувати кримінальні
провадження щодо скарг заявника. На думку Уряду, заявник, не отримавши відповіді від Львівської обласної прокуратури, мав право
оскаржити її бездіяльність у прокуратурі вищого рівня або в суді.
До 1 вересня 2005 р. цю скаргу можна було подати до цивільного суду
(стаття 248-1 Кримінально-процесуального кодексу України), а після
1 вересня 2005 р. — до адміністративного суду (стаття 2 Кодексу адміністративного судочинства України). Однак заявник не скористався цими засобами правового захисту.
30. Уряд також твердив, що після розгляду скарги про дії або
бездіяльність посадових осіб державних органів влади, суд загальної юрисдикції (до 1 вересня 2005 р.), як і адміністративний суд (після 1 вересня 2005 р.) був уповноважений прийняти рішення щодо
законності таких дій або відсутності дій. Після цього таке рішення
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може служити підставою для присудження відповідній особі відшкодування шкоди, спричиненої незаконними діями або відсутністю
дій з боку державних посадових осіб. Уряд посилався на провадження
щодо відшкодування у справі Kats and Others v. Ukraine (№ 29971/04,
§§68–74, 18 грудня 2008), у якій родичі особи, яка загинула в СІЗО,
отримали відшкодування за неналежне медичне обслуговування.
Уряд наголосив, що заявник подав вимогу про відшкодування до
Перемишлянського районного суду, яка не мала успіху, і що той суд
поінформував заявника, що його вимога має бути подана в місці,
де відбулася заявлена незаконна дія з боку міліції України; однак,
заявник не зробив цього ані з власної ініціативи, ні за допомогою
представника. Уряд вважав, що трирічна заборона в’їзду заявника
до України та його відсутність впевненості в українських судах не
можуть виправдати те, що він цього не зробив. Він також не діяв,
навіть коли строк заборони його в’їзду до України було вичерпано.
31. Заявник твердив, що він не міг скаржитися особисто через
заборону на в’їзд до України. Він подав скаргу на жорстоке поводження до прокуратури Польщі, але не отримав відповіді від влади
України попри низку запитів. Нездатність відповісти та зневажливе
ставлення української влади зробили неможливим обстоювання його прав у судах.
32. Суд зазначає, що заперечення Уряду тісно пов’язані із суттю
скарги заявника відповідно до процесуального аспекту статті 3 Конвенції. Тому він приєднує їх до суті справи.
33. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою в сенсі статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути
оголошена прийнятною.
b. Щодо суті

1. Заявлене жорстоке поводження з боку міліції
34. Заявник твердив, що з ним жорстоко поводилася міліція України.
35. Уряд не навів будь-яких аргументів по суті справи, але не заперечував проти фактів, наданих заявником.
36. Суд нагадує, що «якщо особа потрапляє під контроль міліції
у доброму стані здоров’я, але є пораненою на момент звільнення,
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держава зобов’язана надати правдоподібне пояснення того, що
спричинило ці травми, відсутність такого пояснення викликає чітке
запитання відповідно до статті 3 Конвенції» (див. Tomasi v. France,
27 серпня 1992, §§108–111, Серія A, № 241-A, і Selmouni v. France [GC],
№ 25803/94, §87, ECHR 1999‑V).
37. Оцінюючи докази, Суд зазвичай застосовує стандарт доведення «поза розумним сумнівом» (див. Ireland v. the United Kingdom,
18 січня 1978, §161, Серія А, № 25). Однак такі докази можуть ви
пливати із співіснування достатньо сильних, чітких та узгоджених
висновків або інших аналогічних незаперечних презумпцій факту. Якщо аналізовані події цілковито або частково перебувають
у виключному володінні органів влади, наприклад, у разі осіб під її
контролем, що перебувають під вартою, виникають сильні презумпції факту стосовно травм, зазнаних під час тримання під вартою.
Справді, можна вважати, що тягар доведення належить державі, яка
має забезпечити задовільне та переконливе пояснення (див. Ribitsch
v. Austria, 4 грудня 1995, §34, Серія A, № 336, і Salman v. Turkey [GC],
№ 21986/93, §100, ECHR 2000-VII).
38. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд нагадує, що Уряд
не заперечував версії подій, наданої заявником. Окрім того, жорстоке поводження підтримувалося результатами медичних експертиз, одну з них, що свідчила про сигаретні опіки на руці заявника,
було проведено менш ніж через дві години після того, як заявника
було передано з української міліції до польської поліції (див. пунк
ти 13 і 14 раніше). Хоча заявник не надав і був не в тому стані, щоб
надати, будь-які прямі незалежні докази, здатні підтвердити його
твердження про те, що його травми було спричинено міліцією України, Суд вважає, що сукупно медичні докази, твердження заявника, безперечний факт його тримання під вартою у Львівському
міліцейському відділку та відсутність будь-яких правдоподібних
альтернативних пояснень стосовно походження травм заявника,
призводять до обґрунтованих підозр, що травми було спричинено
міліцією.
39. Суд нагадує, що держава відповідає за добробут осіб, позбавлених волі, та що органи влади зобов’язані захищати таких людей.
Беручи до уваги обов’язок органів влади щодо відповідальності за
травми, зазнані особами під їхнім контролем, Суд вважає, що нездатність знайти та покарати винних у злочині жорстокості проти
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затриманих, як у цій справі, не може звільнити державу від її відповідальності згідно з Конвенцією (див., із необхідними змінами,
Esen v. Turkey, № 29484/95, §28; Yaz v. Turkey, № 29485/95, §30; і Ayşe
Tepe v. Turkey, № 29422/95, 22 липня 2003).
40. У світлі зазначеного слід вважати, що заявник отримав
травми внаслідок нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження, за яке Уряд має понести відповідальність згідно з Конвенцією.
41. Суд доходить до висновку, що в цьому разі відбулося порушення статті 3 Конвенції.

2. Заявлена нездатність здійснити ефективне розслідування
42. Заявник твердив, що його скаргу було передано до відповідних українських органів влади та що він після цього не отримав
жодної інформації про здійснення розслідування.
43. Уряд не надав жодних зауважень по суті справи.
44. Суд нагадує, що коли особа висуває спірне твердження про
те, що з нею жорстоко поводилася міліція на порушення статті 3, це
положення, разом із загальним зобов’язанням держави відповідно
до статті 1 щодо «забезпечення кожній особі в її юрисдикції прав
і свобод, визначених в ... [цій] Конвенції», вимагає здійснення
ефективного офіційного розслідування. Це розслідування має бути
спроможне привести до ідентифікації та покарання відповідальних
осіб (див. Assenov and Others v. Bulgaria, 28 жовтня 1998, §102, Reports
1998-VIII, і Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §131, ECHR 2000-IV). Мінімальні стандарти ефективності, визначені прецедентним правом
Суду, також включають вимоги про те, що розслідування має бути
незалежним, неупередженим та підлягати громадській перевірці,
та що уповноважені органи мають діяти зі зразковою ретельністю та оперативністю (див., наприклад, Isayeva and Others v. Russia,
№№ 57947/00, 57948/00 і 57949/00, §§208–213, 24 лютого 2005).
45. В обставинах цієї справи Суд зазначає, що заявник, діючи
через Перемишлянську прокуратуру, подав скаргу до прокуратури
України стосовно того, що з ним жорстоко поводилися. Його скарга підтримувалася медичними доказами. Суд нагадує, що заявник
повинен був здійснити достатні заходи для донесення його скарги
до уваги відповідних національних органів і для оскарження заявленої неефективності розслідування (див., із необхідними змі-
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нами, Yaremenko v. Ukraine, № 32092/02, §§65 і 66, 12 червня 2008).
Проте і в нинішній справі здається, що твердження заявника не було розслідувано, хоча відповідно до національного законодавства
відповідні правоохоронні органи мали порушити кримінальні провадження у будь-якому випадку, коли було виявлено доказ злочину,
та дійснити всі необхідні заходи, передбачені законодавством, для
встановлення того, що злочин був скоєний, а також для ідентифікації та покарання злочинців (див. пункт 24 раніше). Беручи до уваги
конкретні обставини цієї справи, Суд нагадує, що оскільки заявник
подав скаргу та забезпечив медичні документи, що підтверджували
жорстоке поводження, заявник однозначно подав скаргу владі України. Тому Суд відхиляє заперечення Уряду про те, що заявник повинен був подати подальші аргументи до відповідної прокуратури
згідно зі статтею 4 Кримінально-процесуального кодексу.
46. Стосовно способу відшкодування, Суд зазначає, що скарга
заявника стосувалася не лише незаконної, а й очевидно злочинної
поведінки. У таких обставинах необхідно подати позов проти конкретної особи або осіб. Цей засіб правового захисту стає даремним,
якщо порушника не ідентифіковано та не покарано. Тому відсутність будь-якого результату головних кримінальних проваджень
також заважала заявнику ефективно скористатися цими засобами
правового захисту, оскільки на практиці цивільний позов щодо відшкодування не буде розглянутий до остаточного визначення фактів
у кримінальних провадженнях (див. Afanasyev v. Ukraine, № 38722/02,
§77, 5 квітня 2005)
47. Тому Суд відхиляє заперечення Уряду та вважає, що цілковита нездатність прокуратури відреагувати на спірні аргументи заявника, які підтримувалися медичними доказами, є несумісною з позитивними зобов’язаннями держави відповідно до статті 3.
Звідси випливає, що у цьому разі відбулося також порушення
статті 3 Конвенції.
II. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
48. Заявник скаржився, що його тримання під вартою в Україні було незаконним та що його не було поінформовано про підстави для його арешту, тому він не міг його оскаржити. Він спи-
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рався на статтю 5 §§1, 3 і 4 Конвенції, яка передбачає у відповідних частинах:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
...
b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого
обов’язку, встановленого законом;
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення, або
якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню
нею правопорушення чи її втечі після його вчинення;
...
f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її
недозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться
процедура депортації або екстрадиції...
2. Кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований
зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про будьяке обвинувачення, висунуте проти нього.
...
4. Кожен, кого позбавлено волі внаслідок арешту або тримання під
вартою, має право ініціювати провадження, під час якого суд без
зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення
про звільнення, якщо затримання є незаконним».
A. Щодо прийнятності

49. Заперечення Уряду щодо прийнятності скарг заявника відповідно до статті 3 Конвенції також стосувалися скарг заявника відповідно до статті 5.
50. Відповідь заявника на заперечення Уряду щодо невичерпання, узагальнена раніше (пункт 31), також стосується цього заперечення.
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51. Суд зазначає, що заперечення Уряду тісно прив’язані до суті
скарги заявника відповідно до статті 5 Конвенції. Тому він приєднує
їх до розгляду справи по суті.
52. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою у сенсі статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути
оголошена прийнятною.
b. Щодо суті

1. Заявлене порушення статті 5 §1
53. Заявник вважав його тримання під вартою незаконним.
54. Уряд не надав жодних зауважень по суті справи.
55. Суд повторює, що стаття 5 Конвенції забезпечує головне право
на свободу та безпеку. Це право має першорядне значення в «демократичному суспільстві» у сенсі Конвенції (див. De Wilde, Ooms and Versyp v.
Belgium, 18 червня 1971, §65, Серія A, № 12, і Winterwerp v. the Netherlands,
24 жовтня 1979, §37, Серія A, № 33). Список винятків, закріплений
у статті 5 §1, є виключним (див. Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §170,
ECHR 2000-IV, і Quinn v. France, 22 березня 1995, §42, Серія A, № 311),
і тільки вузьке тлумачення цих винятків сумісне з метою цього положення, яка полягає в тому, щоб ніхто не був довільно позбавлений волі
(див. Engel and Others v. the Netherlands, 8 червня 1976, §58, Серія А, № 22,
і Amuur v. France, 25 червня 1996, §42, Reports 1996‑III).
56. Суд також нагадує, що у випадках, які стосуються позбавлення волі, особливо важливо, щоб загальний принцип правової визначеності був задоволений. Тому важливо, щоб умови для позбавлення
волі відповідно до національного законодавства були чітко визначеними та щоб саме законодавство було передбачуваним у його застосуванні для того, щоб воно відповідало стандартові законності,
закріпленому в Конвенції — стандартові, який вимагає, щоб усі закони були достатньо точними для того, щоб дати змогу особі — за
необхідності з належною порадою — передбачити мірою, розумною
в конкретних обставинах, наслідки, які можуть випливати з конкретної дії (див. Baranowski v. Poland, № 28358/95, §52, ECHR 2000-III).
57. Суд також повторює, що жодне довільне тримання під вартою
не може бути сумісним зі статтею 5 §1, поняття «свавілля» в цьому
контексті поширюється понад брак узгодженості з національним за-
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конодавством. Як наслідок, позбавлення волі, яке є законним відповідно до національного законодавства, може бути довільним і тому заперечувати Конвенції. Окрім того, тримання під вартою може
бути «довільним», коли попри сумісність із буквою національного
законодавства, був наявний елемент несумлінності або обману з боку влади (пор. Bozano v. France, 18 грудня 1986, §59, Серія А, № 111,
і Saadi, згад. раніше, §69), або якщо національні органи влади не застосували належно національне законодавство (див. Benham v. the
United Kingdom, 10 червня 1996, §47, Reports of Judgments and Decisions
1996‑III Liu v. Russia, № 42086/05, §82, 6 грудня 2007; і Marturana v. Italy,
№ 63154/00, §80, 4 березня 2008).
58. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що
Уряд не надав жодних зауважень щодо можливих підстав для тримання заявника під вартою. Стаття 32 Закону про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства, яка була єдиним положенням,
на яке були посилання в рішенні міліції від 21 січня 2002 р. про добровільну депортацію заявника, не передбачає тримання під вартою
у ситуаціях, аналогічних ситуації заявника. Окрім того, у згаданому
рішенні також зазначалося, що однією з підстав для депортації заявника була інформація про те, що його розшукували правоохоронніи
органи Польщі, що свідчить про те, що заявник фактично був виданий Польщі під приводом депортації (див. пункт 11 вище).
59. Що стосується засобів правового захисту, запропонованих
Урядом, Суд зазначає, що його висновки щодо статті 3 Конвенції також стосуються цієї частини заяви. До того ж, Уряд не надав будьяких документів стосовно тримання заявника під вартою та жодних
подробиць у цьому зв’язку. Тому не є очевидним те, що це тримання під вартою належно зареєстрували та доповіли по нього на національному рівні. За відсутності будь-яких заперечень Уряду щодо версії подій, поданої заявником, Суд визнає, що заявника було
затримано так, як він описав. Цей висновок не скасовує перешкоду,
з якою заявник зіткнеться під час доведення з метою отримання відшкодування факту його тримання під вартою.
60. Тому Суд відхиляє заперечення Уряду й доходить висновку, що
тримання заявника під вартою було довільним і не обґрунтованим законодавством (див., з необхідними змінами, Bozano v. France, згад. раніше, §60, і Soldatenko v. Ukraine, № 2440/07, §§113–114, 23 жовтня 2008).
Тому відбулося порушення статті 5 §1 Конвенції.
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2. Заявлене порушення статті 5 §2
61. Заявник твердив, що він не розумів підстав для його затримання.
62. Уряд не зробив будь-яких зауважень по суті справи
63. Суд повторює, що відповідно до статті 5 §2 Конвенції, будьякій заарештованій особі необхідно повідомити простою, не технічною мовою, яку вона зможе зрозуміти, головні правові та фактичні підстави для її арешту, щоб вона могла, якщо вважатиме це
за необхідне, звернутися до суду для оскарження законності арешту
відповідно до статті 5 §4. Хоча ця інформація має бути надана оперативно, вона не має бути обов’язково вповні передана співробітником, який проводить арешт, на момент арешту. Оцінка того, чи
були зміст та оперативність передачі інформації достатніми, здійснюється в кожній справі відповідно до її особливостей. Окрім того,
якщо особу заарештовано за підозрою у вчиненні злочину, стаття 5
§2 не вимагає, ані щоб необхідна інформація надавалася у конкретній формі, ані щоб вона містила повний список обвинувачень проти
заарештованої особи. Крім того, якщо особу заарештовано з метою
екстрадиції, ця інформація може бути навіть менш повною. Однак
ця інформація має бути забезпечена затриманій особі в належній
формі, щоб особа знала, чому її було позбавлено волі (див. Kaboulov
v. Ukraine, № 41015/04, §§143–144, 19 листопада 2009, з подальшими
посиланнями).
64. Повертаючись до обставин цієї справи, видається, що коли
заявник запитав про підстави для його арешту, йому сказали, що він
був «міжнародним злодієм». Це твердження навряд чи може стосуватися подальшого наказу про добровільну депортацію заявника,
який був складений українською мовою й містив посилання на розділ 32 Закону про правовий статус іноземців та осіб без громадян
ства. Крім скарги заявника про те, що він не мав достатніх знань мови для того, щоб розуміти документ, документ був виданий йому на
четвертий день його тримання під вартою, і ніщо не вказувало на те,
що він був поінформований до цієї дати про те, що він тримувався
під вартою з метою депортації.
65. Суд також зазначає, що Уряд не продемонстрував, що заявник мав ефективні засоби висунення його скарги під час тримання
під вартою або засоби вимагання відшкодування після цього (див.,
з необхідними змінами, пункт 61 раніше).
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66. Тому Суд відхиляє заперечення Уряду й доходить висновку,
що відбулося порушення статті 5 §2.

3. Заявлене порушення статті 5 §4
67. Заявник твердив, що судового розгляду законності його тримування під вартою не було.
68. Уряд не зробив жодних зауважень по суті справи.
69. Суд нагадує, що мета статті 5 §4 полягає в забезпеченні заарештованим та утримуваним під вартою особам права на судовий
контроль законності заходу, якому вони підлягають (див., із необхідними змінами, De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, згад. раніше,
§76). Засіб правового захисту має бути доступним під час тримання
особи під вартою для того, щоб ця особа могла досягти оперативного
судового розгляду законності її тримання під вартою, він має бути
здатним спричинити, якщо це доречно, її звільнення. Наявність засобу правового захисту, якого вимагає стаття 5 §4, має бути достатньо певною не тільки в теорії, а й на практиці, і нездатність досягти
цього свідчитиме про відсутність доступності та ефективності, необхідних для цілей цього положення (див., із необхідними змінами,
Stoichkov v. Bulgaria, № 9808/02, §66 у кінці, 24 березня 2005, і Vachev
v. Bulgaria, № 42987/98, §71, ECHR 2004-VIII (уривки)). Доступність
засобу правового захисту передбачає зокрема, що обставини, добровільно створені органами влади, мають бути такими, щоб передбачати для заявників реалістичну можливість використання засобу
правового захисту (див., із необхідними змінами, Čonka v. Belgium,
№ 51564/99, §§46 і 55, ECHR 2002‑I).
70. Суд посилається на свої висновки відповідно до статті 5
§1 Конвенції щодо відсутності законних положень, що регулюють
процедуру тримання під вартою в Україні в очікуванні добровільної депортації. Він вважає, що в обставинах цієї справи ці висновки
також стосуються скарги заявника за статтею 5 §4 Конвенції, тому
що Уряд не продемонстрував, що заявник мав у своєму розпорядженні будь-яку процедуру, згідно з якою законність його тримання
під вартою могла б бути розглянута судом. Тому Суд відхиляє заперечення Уряду.
71. Згадані міркування є достатніми для того, щоб дати Суду
можливість зробити висновок, що відбулося порушення статті 5 §4
Конвенції.
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III. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПРОТОКОЛУ № 7
72. Заявник скаржився відповідно до статті 6, що він не розумів
обвинувачення проти нього під час його депортації. Суд зазначає,
що не було судових проваджень щодо видалення заявника з території України, і що будь-які такі провадження знаходилися б поза
рамками статті 6 Конвенції (див. Maaouia v. France [GC], № 39652/98,
§40, ECHR 2000‑X). Попри власні висновки про те, що видворення заявника має вигляд замаскованої екстрадиції (див. пункт 58 раніше),
Суд приходить до висновку, що це не заважає йому розглянути питання того, чи відповідало видалення заявника з території України,
яке було офіційно представлено як видворення, вимогам Конвенції.
Будучи володарем характеризації, яку необхідно дати фактам справи у законодавстві, Суд вирішує розглянути проблему, порушену заявником, відповідно до статті 1 Протоколу № 7, яка передбачає:
«1. Іноземець, який законно проживає на території держави, не може бути висланий за її межі інакше ніж на виконання рішення, прийнятого відповідно до закону, і повинен мати можливість:
a) наводити аргументи проти свого вислання;
b) вимагати перегляду своєї справи; і
c) бути представленим з цією метою перед компетентним органом
або перед особою чи особами, призначеними цим органом..
2. Іноземець може бути висланий до здійснення своїх прав, передбачених у підпунктах а, b та с пункту 1 цієї статті, якщо таке вислання
є необхідним в інтересах публічного порядку або зумовлюється міркуваннями національної безпеки...»
A. Щодо прийнятності

73. Уряд твердив, що заявник не оскаржив законність рішення
про його видворення в прокуратурі України або судах. Уряд посилався на ті ж засоби правового захисту, які були згадані у зв’язку з іншими скаргами заявника (див. пункти 29 і 30).
74. Відповідь заявника на заперечення Уряду про невичерпання,
узагальнена вище (пункт 31) також стосується цього заперечення.
75. Суд зазначає, що заперечення Уряду тісно пов’язані з суттю
скарги заявника. Тому він приєднує їх до розгляду справи по суті.
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76. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Вона не є неприйнятною за будьякими іншими підставами. Тому вона повинна бути оголошена прийнятною.
b. Щодо суті

77. Заявник твердив, що, як іноземець, він не розумів підстави
для його депортації.
78. Уряд не зробив зауважень по суті справи.
79. Суд повторює, що обсяг застосування статті 1 Протоколу № 7
поширюється на іноземців, «законно проживаючих» на території
відповідної держави. Тому необхідно впевнитися, що заявник був
законним мешканцем України на момент його видворення з території України.
80. Суд зазначає, що Уряд не зробив зауважень з цього питання,
і з доступних матеріалів видається, що на момент свого видворення 24 січня 2005 р. заявник мав посвідку на проживання, дійсну до
20 травня 2005 р. (див. пункт 8 раніше). Суд переконаний, що стаття 1 Протоколу № 7 була застосовною в цьому випадку.
81. Високі договірні сторони мають повноваження на власний
розсуд вирішувати, чи треба видворяти іноземця, присутнього
на їхній території, але ці повноваження необхідно реалізовувати
в такий спосіб, щоб не порушувати права відповідної особи згідно
з Конвенцією (див. Bolat, згад. раніше, §81, і Agee v. the United Kingdom,
№ 7729/76, Рішення Комісії від 17 грудня 1976, DR 7). Пункт 1 цієї
статті передбачає, що особа може бути видворена тільки на «виконанні рішення, прийнятого відповідно до законодавства», та з виконанням певних процесуальних гарантій. Пункт 2 дозволяє владі
здійснювати видалення до виконання цих гарантій, тільки якщо це
видалення буде необхідним в інтересах громадського спокою або
національної безпеки.
82. Повертаючись до обставин цієї справи, видається, що рішення про видворення заявника було видано йому в день його відправлення, мовою, якої він не розумів, і в обставинах, які заважали
йому отримати представника або подати будь-які аргументи проти свого видворення. Крім того, Уряд не надав будь-яких пояснень
або документів для демонстрації того, що процедура, якої вимагає
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стаття 1 Протоколу № 7, була забезпечена національним законодавством. У світлі цих останніх висновків Суд не переконаний, що
у справі заявника засоби правового захисту, запропоновані Урядом,
могли би забезпечити йому будь-які перспективи відшкодування
через відсутність процедури, якої вимагала стаття 1 Протоколу № 7
у національному законодавстві
83. Тому Суд відхиляє заперечення Уряду й доходить висновку,
що відбулося порушення статті 1 Протоколу № 7.
IV. ІНШІ ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
84. Нарешті, заявник скаржився на підставі статті 14 Конвенції, без наведення підстав, що його дискримінували на ґрунті національності. Однак, у світлі всіх наявних у нього матеріалів і тією
мірою, якою оскаржувані питання перебувають у його компетенції,
Суд визнає, що вони не виявляють наявності будь-якого порушення
прав та свобод, закріплених у Конвенції або Протоколах до неї.
85. Звідси випливає, що ця скарга є явно необґрунтованою і має
бути відхилена відповідно до статті 35 §§3 (a) і 4 Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
86. 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 справедливе відшкодування».
A. шкода

87. Заявник вимагав виплатити йому 100 000 євро (EUR) як відшкодування нематеріальної шкоди.
88. Уряд вважав, що ця вимога є надмірною та необґрунтованою.
89. Суд вважає, що заявник зазнав нематеріальної шкоди, яка не
може бути відшкодована самим лише визнанням наявності порушення його прав відповідно до Конвенції. Беручи до уваги обставини справи й ухвалюючи рішення на засадах справедливості, як того
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вимагає стаття 41, Суд присуджує йому EUR 16 000 як відшкодування
нематеріальної шкоди.
B. судові витрати

90. Заявник не подав будь-яких вимог у цій частині. Відповідно
Суд нічого не присуджує.
C. Пеня

91. Суд вважає розумним, що пеня має бути встановлена в розмірі граничної кредитної ставки Європейського центрального банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Приєднує до розгляду по суті попереднє заперечення Уряду
та відхиляє його після цього розгляду;
2. Оголошує прийнятними скарги за статтями 3 та 5 Конвенції
та статтею 1 Протоколу № 7, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
3. Ухвалює, що в цій справі відбулося порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з поганим поводженням щодо заявника;
4. Ухвалює, що в цій справі відбулося порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з відсутністю ефективного розслідування тверджень
заявника про погане поводження;
5. Ухвалює, що в цій справі відбулося порушення пункту 1 статті 5 Конвенції;
6. Ухвалює, що в цій справі відбулося порушення пункту 2 статті 5 Конвенції;
7. Ухвалює, що в цій справі відбулося порушення пункту 4 статті 5 Конвенції;
8. Ухвалює, що в цій справі відбулося порушення статті 1 протоколу № 7 до Конвенції;
9. Ухвалює:
a) що протягом трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має сплатити заявнику 16 000 (шістнадцять
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди з урахуванням
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будь-якого податку, який може бути стягнуто із зазначеної
суми;
b) із закінченням зазначеного тримісячного терміну й до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної кредитної
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти;
10. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливого відшкодування.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 31 березня
2011 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
К. Вестердік

Д. Шпільманн

секретар

голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ФЕДОРОВ І ФЕДОРОВа ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 39229/03)
Рішення
Страсбург
7 липня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
7 жовтня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Федоров і Федорова проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова,
пані Е. Фура-Сандстрем,
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п. К. Юнґвірт,		
п. Б. М. Зупанчіч,
п. М. Віллігер,		
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 14 червня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Дана справа заснована на заяві (№ 39229/03) проти України, поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основних свобод (далі — «Конвенція») двома громадянами України, паном Володимиром Георгійовичем Федоровим і пані Тетяною
Сергіївною Федоровою (далі — «заявники») 30 жовтня 2003 року.
2. Заявників, яким була надана оплата правової допомоги, представляв п. А. Бущенко, адвокат, що практикує в Харкові. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його уповноважений, п. Ю. Зайцев.
3. Заявники стверджували, зокрема, що вони зазнали жорстокого поводження з боку міліції і що ефективне розслідування їхніх
скарг не було проведено. Перший заявник також стверджував, що
він незаконно піддався психіатричному огляду і йому був поставлений діагноз «психічний розлад», а також що він був позбавлений
справедливого судового розгляду в цивільному процесі, в якому він
намагався оскаржити дії психіатрів.
4. 31 березня 2009 року Голова П’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про дану заяву. Він також постановив розглянути питання про
прийнятність заяви одночасно з розглядом його по суті (стаття 29 §1).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявники, чоловік і дружина, народилися в 1948 і 1960 роках
відповідно та проживають у Тахтауловому.
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A. Психіатричний огляд першого заявника
15 червня 2001 року
й подальший цивільний розгляд

6. У червні 2000 року перший заявник побився зі своїми сусідами сім’єю Л. У результаті пані Л. отримала тілесні ушкодження, за
що перший заявник був кінець кінцем засуджений 20 січня 2005 року
до умовного позбавлення волі. Заявники також брали участь разом
із сім’єю Л. у кількох цивільних розглядах щодо землекористування
та інших питань.
7. 10 червня 2001 року пані Л. звернулася з листом до В. Т., головного психіатра Полтавської районної клінічної лікарні (далі —
«Полтавська лікарня»), стверджуючи, що перший заявник страждає
серйозним психічним розладом і потребує психіатричного лікування. Вона зазначила, що він переслідував її сім’ю протягом приблизно
дев’яти років. Зокрема, він обзивав їх, підслуховував, фотографував
їх, записував їхні розмови з ним, погрожуючи викинути їх з їхнього
будинку й посадити пана Л. до в’язниці. У червні 2000 року перший
заявник також ударив пані Л. в ході суперечки, завдавши їй серйозну травму, що стало предметом кримінального розгляду. Вона також
зазначила, що він конфліктував з рядом інших односельчан. Зокрема, він з підозрою ставився до поведінки всіх людей, фотографував
різні нібито «незаконні» дії, погрожував, лаявся і конфліктував з жителями села, писав різні скарги владі, проколов шини автомобіля
голови сільради, крав зерно й сіно та затівав бійки. Крім того, вона
стверджувала, що він був схильний до раптових нападів гніву, бив
свою дружину і вбив собаку. Нарешті, він володів двома рушницями
і взагалі був небезпечний.
8. 15 червня 2001 року М. Ф., психіатр лікарні, приїхав до заявників на машині швидкої допомоги і став розпитувати першого заявника про його стосунки з сім’єю Л., зокрема, про їх скаргах на те,
що він фотографував їх без їх згоди. За словами першого заявника,
ця розмова тривала близько п’яти хвилин, після чого він спробував сфотографувати психіатра, водія та машину швидкої допомоги.
У відповідь на це М. Ф. вибіг з двору, кричачи: «Це ненормально!».
9. 18 червня 2001 року В. Т. повідомив суду Полтавського району, що перший заявник страждає на хронічний маячний розлад і по
требує судово-психіатричного огляду для ухвалення рішення про
стаціонарне лікування.
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10. 30 червня 2001 року В. В., начальник обласного управління
охорони здоров’я, відхилив скаргу заявника, в якій той стверджував,
що огляд було незаконним, а діагноз — неправильним.
11. У серпні 2001 року перший заявник подав до суду на М. Ф.,
В. Т. та В. В., скаржачись, що він був підданий незаконному огляду та
діагностиці в порушення відповідного законодавства та медичних
інструкцій.
12. 6 лютого 2002 року Жовтневий районний суд м. Полтави задовольнив позов першого заявника та зобов’язав медиків видалити
діагноз з його медичної карти. Суд зазначив, зокрема, що скарги Л.
не можуть вважатися достатньою підставою для огляду першого заявника без його згоди. Також встановлено, що огляд проведено в порушення відповідних процесуальних норм. Зокрема, М. Ф. не повідомив належним чином заявника про причини свого візиту і зробив
свої висновки після дуже короткої неофіційної бесіди.
13. М. Ф. оскаржив це рішення.
14. О 10 годині ранку 30 квітня 2002 року Полтавський обласний апеляційний суд почав слухання по апеляції М. Ф. Суд зазначив
у протоколі слухання, що перший заявник просив про розгляд справи за його відсутності та що немає жодних підстав для відхилення
цього клопотання. Потім суд заслухав свідчення М. Ф., який надав
свою версію подій і зазначив, зокрема, що його розмова з першим
заявником тривала, щонайменше, двадцять або двадцять п’ять хвилин. Крім того, суд задовольнив клопотання М. Ф. приєднати до матеріалів справи якусь довідку. Потім слово було надано представнику обласного відділу охорони здоров’я, який стверджував, що М. Ф.
діяв відповідно до положень статті 11 Закону «Про психіатричну
допомогу», в якій викладено обставини, за яких пацієнт може бути
оглянутий без його згоди. Зокрема, були серйозні причини для занепокоєння щодо стану здоров’я першого заявника, оскільки в той час
проти нього велася кримінальна справа за звинуваченням у нападі
на пані Л. Потім суд заслухав керівника місцевої поліклініки, який
стверджував, що на той момент не було можливості піддати першого
заявника більш детальному стаціонарному обстеженню. Слухання
закінчилося об 11:30 ранку.
15. У той же день суд скасував рішення від 6 лютого 2002 року
й відхилив скаргу першого заявника. У мотивувальній частині суд
зазначив:
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«Висновок суду першої інстанції про те, що ... М. Ф. порушив вимоги
статті 11 Закону України «Про психіатричну допомогу» під час огляду В. Г. Федорова, не підтверджується доказами, що містяться в матеріалах справи.
Суд першої інстанції не приділив достатньої уваги поясненням
свідки Т. С. Федорової — дружини позивача, яка стверджувала в судовому засіданні, що М. Ф., вийшовши з машини швидкої допомоги,
представився й почав ставити питання. Свідка також показала, що
М. Ф. перебував у них протягом більше десяти хвилин.
Суд також не приділив достатньої уваги показаннями самого В. Г.
Федорова ... про те, що М. Ф. говорив з ним про фотографуванні
сусідки, пані Л., і повторив слова останнього з цього приводу.
Таким чином, висновок суду, що М. Ф. не представився до початку
огляду В. Г. Федорова й не повідомив його про причини й цілі цього
огляду, не випливає з обставин справи.
Суд припустився помилки у висновку, що М. Ф. оглянув В. Г. Федорова
без його згоди та будь-якого прохання останнього про такий огляд.
Суд вважає, що письмова заява пані Л. давало психіатру достатні підстави для проведення психіатричного огляду відповідно до вимог
пункту 3 статті 11 Закону України «Про психіатричну допомогу».
Без будь-якого обґрунтування суд першої інстанції оголосив неправильним висновок ... про стан здоров’я В. Г. Федорова, оскільки на
момент розгляду матеріали справи не містили жодних свідчень, які
спростовують цей діагноз.
Суд вважає, що дії лікаря-психіатра М. Ф., головного психіатра ... В. Т.
... були сумісні з вимогами статті 11 Закону України «Про психіатричну допомогу».
Рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню, оскільки висновки суду не випливають з обставин справи».

16. Перший заявник клопотав про оскарження в касаційному
порядку. Він стверджував, зокрема, що апеляційний суд незаконно
провів слухання за його відсутності та відсутності його адвоката, не
повідомив їх про дату слухання. Він зазначив, що матеріали справи
містили не підписане клопотання про проведення слухання за його
відсутності. Проте, перший заявник стверджував, що це не підписане клопотання було сфальсифіковано, і що навіть якби не було,
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клопотання про розгляд справи за відсутності його адвоката не подавалося. Перший заявник далі стверджував, що судове рішення
недостатньо мотивоване. Він зазначив, зокрема, що, відповідно до
чинного законодавства, особу може бути піддано психіатричному
огляду: (а) з його (або його представника) згоди, або (б) за рішенням
суду, або (в) у разі нагальної необхідності. Оскільки огляд першого
заявника не був заснований ані на його згоді, ані на рішенні суду,
апеляційний суд повинен був обґрунтувати, що для цього існувала нагальна необхідність. Нарешті, перший заявник скаржився, що
апеляційний суд не розглянув його аргументи щодо порушення відповідних медичних інструкцій з діагностики хронічних маячних
розладів, які передбачають тривале спостереження за пацієнтом.
На думку першого заявника, обґрунтовуючи висновок про правильність діагнозу відсутністю будь-яких доказів зворотного, суд апеляційної інстанції порушив правові положення, що стосуються презумпції психічного здоров’я.
17. 23 травня 2003 року Верховний суд відхилив клопотання першого заявника про подання касаційної скарги, в цілому підтримавши висновки апеляційного суду.
18. У травні 2003 року В. Т. повідомив адвоката заявника про
те, що імені першого заявника немає в реєстрі осіб, які страждають
психічними розладами. 9 вересня 2003 року Асоціація психіатрів
повідомила першого заявника, що, вивчивши його медичні документи, вони не знайшли підстав вважати, що він страждає на будь-які
розлади. 2 лютого 2004 року перший заявник був також оглянутий
у Київському інституті психіатрії, і було визнано, що у нього немає
ніяких ознак розладу, і він не потребує лікування. Згодом, посилаючись на ці документи, перший заявник марно намагався домогтися перегляду судового рішення від 30 квітня 2002 року в порядку
виключного провадження.
B. Приміщення першого заявника в психіатричну клініку
7 березня 2003 року та наступні огляди

19. У січні 2003 року Полтавська лікарня отримала кілька скарг
від односельців заявника з проханням помістити його в психіатричну лікарню в зв’язку з різними випадками ворожого поведінки щодо
до них.
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20. Посилаючись на ці скарги, В. Т. попросив Полтавський районний суд санкціонувати поміщення першого заявника в психіатричну лікарню для огляду і, за необхідності, для лікування. 20 лютого
2003 року суд припинив розгляд, повідомивши В. Т., що це питання
перебуває в компетенції психіатра, який виконує нагляд.
21. 4 березня 2003 року В. Т. звернувся з листом до районного
відділу міліції з проханням посприяти в госпіталізації заявника
у зв’язку з його небезпекою для оточення. У своєму листі він зазначив, зокрема, що «зараз Федоров В. Г. являє собою небезпеку для суспільства. Через свій психічний розлад під час госпіталізації В. Г. Федоров може використовувати мисливську зброю для самооборони».
22. За словами першого заявника, 5 березня 2003 року В. Т. виписав довідку, що підтверджує його психічну придатність для продовження дозволу на володіння мисливською рушницею.
23. 6 березня 2003 року М. Ф. і два співробітники міліції прибули
в будинок заявників у машині швидкої допомоги, щоб обговорити
процедуру щодо продовження дозволу. За словами першого заявника, вони запросили його пройти з ними до відділку міліції для
завершення необхідних формальностей, однак він відмовився, запевнивши їх, що зробить це пізніше.
24. Приблизно о 10:00 7 березня 2003 року заявники прийшли
до відділку міліції й попросили дати їм вказівки щодо завершення
формальностей для продовження дозволу на володіння рушницею.
25. Приблизно о 12:00 М. Ф. прибув у машині швидкої допомоги
та оголосив заявникам, що перший заявник має бути госпіталізований. Незважаючи на протести заявників, четверо міліціонерів відвели першого заявника в машину швидкої допомоги та доставили
до Полтавської обласної психіатричної лікарні, де в той же день він
пройшов два психіатричні огляди.
26. 8 березня 2003 року перший заявник був виписаний з обласної клінічної лікарні, оскільки не потребував стаціонарного лікування. Пізніше, 17 березня 2003 року, Н. Н., головний психіатр обласної клінічної лікарні, повідомив адвокату першого заявника, що
діагноз першого заявника (хронічний маячний розлад), який послужив підставою для його госпіталізації, не був підтверджений. Однак
було визнано, що він слабує на «патологічний поведінковий розлад
особистості епілептично нестійкого типу, на стадії субкомпенсації». У вересні 2003 року Асоціація психіатрів повідомила першому
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заявнику, що такий діагноз не фігурує в міжнародній класифікації.
11 жовтня 2007 року перший заявник пройшов психіатричний огляд
в Київському центрі судово-медичної експертизи. Комісія експертів
дійшла висновку, що ані 15 червня 2001 року, ані 7 березня 2003 року,
тобто під час оглядів, перший заявник не слабував на будь-який
психічний розлад.
27. 11 березня 2003 року заявники подали скаргу до Полтавської
районної прокуратури про те, що вони зазнали жорстокого поводження з боку М. Ф. і співробітників міліції 7 березня 2003 року. Вони
відзначили, зокрема, що рішення про госпіталізацію першого заявника було довільним, і, приймаючи його, Т. Н. перевищив свої службові
повноваження. Вони також поскаржилися, що співробітники міліції
застосували надмірну силу під час виконання цього рішення, що стало
причиною отримання ними тілесних ушкоджень. Застосування сили
було надмірним, оскільки протести першого заявника обмежувалися
проханням зв’язатися з його адвокатом і вимогою зустрічі з начальником відділу міліції, що було правомірним в даній ситуації. У відповідь він був схоплений чотирма міліціонерами, які побили його
кулаками й ногами та стягнули вниз по сходах у машину швидкої допомоги. Друга заявниця намагалася втрутитися, але безрезультатно.
За її словами, співробітники міліції вдарили її по руках, штовхнули її
в груди та притиснули до дверей, відтісняючи від першого заявника.
28. У той же день заявники були оглянуті медичними експертами, які виявили в першого заявника забої м’яких тканин голови, обличчя, лівої ноги та шиї, в цілому кваліфіковані як «легкі тілесні ушкодження», які могли бути отримані в день і за обставин, описаних
ним. У другої заявниці були виявлені забої правої руки, лівої руки,
лівого коліна та правої ноги, завдані тупими предметами, можливо,
в день і за обставин, описаних нею. Травми другої заявниці були також у цілому кваліфіковані як «легкі».
29. 16 квітня 2003 року Полтавська районна прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи, встановивши, що, утримуючи першого заявника, який заперечував проти законних дій М. Ф.
і розпоряджень співробітників міліції сісти в машину швидкої допомоги, співробітники міліції не перевищили свої повноваження,
передбачені чинним законодавством.
30. 27 червня 2003 року перший заявник пройшов рентгенівське
обстеження, і в нього виявили перелом щелепи.
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31. У липні 2003 року перший заявник пройшов додаткову медичну експертизу, яка визначила, що перелом щелепи міг бути отриманий під час його приміщення в машину швидкої допомоги
в березні 2003 року, як він описував, і його травми були перекваліфіковані на «тілесні ушкодження середньої тяжкості». Ґрунтуючись
на цих висновках, заявники знову просили порушити кримінальну
справу стосовно М. Ф. і співробітників міліції.
32. Кілька разів (14 серпня, 11 листопада та 24 грудня 2003 року,
25 травня 2004 року та 4 березня 2005 року) районна прокуратура
відмовляла в порушенні кримінальної справи через відсутність доказів злочинної поведінки співробітників міліції та М. Ф. Усі ці рішення були згодом скасовані вищими органами прокуратури та судом Жовтневого району через недоліки розслідування та різні процесуальні порушення.
33. 18 листопада 2003 року заступник прокурора Полтавської
обласної прокуратури в листі прокурору Полтавського району докоряв йому за те, що він не організував ретельного вивчення скарг
заявників. Він зазначив, зокрема, що районний прокурор не вивчив
матеріалів справи й не дав письмових інструкцій щодо розслідування, що самовидці інциденту не були виявлені й допитані і що вжиті
заходи були поверховими. Заступник районного прокурора також
дав різні інструкції щодо подальшого розслідування справи.
34. 28 липня 2005 року Полтавська обласна прокуратура порушила кримінальну справу для розслідування обставин, за яких перший заявник отримав тілесні ушкодження.
35. 18 жовтня 2005 року Жовтневий районний суд Полтави також
порушив кримінальну справу стосовно травм другого заявника.
36. Кілька разів (зокрема, 25 грудня 2005 року, 10 червня 2006 року
та 29 грудня 2007 року) ця кримінальна справа припинялася через
нестачу доказів злочинних дій М. Ф. і співробітників міліції. Ці рішення були скасовані вищими органами прокуратури або суду на
підставі недостатності заходів, прийнятих для розслідування скарг
заявників.
37. 22 травня 2009 прокуратура припинила кримінальну справу. У рішенні, зокрема, зазначалося, що Полтавська районна лікарня
неодноразово отримувала скарги від сусідів заявників на агресивну
поведінку першого заявника. Зокрема, одна така скарга, підписана
п’ятьма жителями, була отримана в лютому 2003 року. Отримавши

244

Федоров і Федорова проти України

постанову місцевого суду про те, що рішення про госпіталізацію
першого заявника може бути ухвалене психіатром, який виконує
нагляд, В. Т. попросив співробітників міліції допомогти при госпіталізації. Ані М. Ф., ані співробітники міліції не перевищили свої
повноваження, покладені на них чинним законодавством, вимагаючи госпіталізації першого заявника. Сила, застосована до заявників, були сумірною та не перевищувала необхідної для подолання їх
опору. Зокрема, згідно з оцінками експертів і результатами слідчого
експерименту, перший заявник, мабуть, зламав щелепу, випадково вдарившись головою об машину швидкої допомоги, опираючись
співробітникам міліції, які намагалися посадити його в машину.
38. Рішенням від 14 вересня 2009 року, залишеним чинним
в апеляції 29 жовтня 2009 року, Жовтневий районний суд скасував це
рішення. Суд зазначив, зокрема, що прокуратура, проводячи слідчий експеримент, спиралася на версію подій співробітників міліції,
не перевіривши версію заявників. Аналогічно, медична експертиза
перевіряла тільки версію міліції. Міліція також не знайшла жодних
самовидців інциденту, яких можна було б розпитати, і не виконала
різні інструкції, які дав, зокрема, суд під час розгляду попереднього
рішення про припинення розгляду.
39. Згідно з матеріалами справи, розслідування скарг заявників
з приводу жорстокого поводження ще не закінчено.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України від 1996 року

40. Відповідне положення Конституції говорить:
Стаття 29
«Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрун-
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тованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена
судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого
рішення суду про тримання під вартою.
Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно
повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його
права та надано можливість з моменту затримання захищати себе
особисто та користуватися правовою допомогою захисника.
Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді
своє затримання».
B. Кримінально-процесуальний Кодекс

41. Відповідні положення кодексу можна знайти в рішенні
у справі Kozinets v. Ukraine (№ 75520/01, §§40–42, 6 грудня 2007).
C. Цивільний процесуальний кодексу 1960 року

42. Відповідні положення кодексу, що стосуються до заходів
щодо повідомлення, наведені в рішенні у справі Strizhak v. Ukraine
(№ 72269/01, §§30–31, 8 листопада 2005) і в ухвалі щодо прийнятності
у справі Shytik v. Ukraine (№ 2911/03 від 30 вересня 2008).
D. Закон України «Про психіатричну допомогу»

43. Відповідні положення Закону України «Про психіатричну
допомогу» говорять:
Стаття 3. Презумпція психічного здоров’я
«Кожна особа вважається такою, яка не має психічного розладу, доки
наявність такого розладу не буде встановлено на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами України».

Стаття 11. Психіатричний огляд
«Психіатричний огляд проводиться з метою з’ясування: наявності
чи відсутності в особи психічного розладу, потреби в наданні їй
психіатричної допомоги, а також для вирішення питання про вид
такої допомоги та порядок її надання.
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Психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром на прохання
або за усвідомленою згодою особи...
Психіатричний огляд особи може бути проведено без її усвідомленої згоди ... коли одержані відомості дають достатні підстави для
обґрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона:
— вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою
безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або
— неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві по
треби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, або
— завдасть значної шкоди своєму здоров’ю ... у разі ненадання їй
психіатричної допомоги.
Рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди ... приймається лікарем-психіатром за заявою, яка
містить відомості, що дають достатні підстави для такого огляду...
У невідкладних випадках ... рішення про проведення психіатричного
огляду особи без її усвідомленої згоди ... приймається лікарем-психіатром самостійно і психіатричний огляд проводиться ним негайно.
У випадках ... лікар-психіатр направляє до суду ... заяву про проведення психіатричного огляду... Психіатричний огляд особи проводиться
лікарем-психіатром у примусовому порядку за рішенням суду.
Дані психіатричного огляду з висновком про стан психічного здо
ров’я особи, а також причини звернення до лікаря-психіатра та медичні рекомендації фіксуються у медичній документації».

Стаття 14. Підстави для госпіталізації особи до психіатричного закладу
в примусовому порядку
«Особа, яка страждає на психічний розлад, може бути госпіталізована до психіатричного закладу без її усвідомленої згоди ..., якщо
її обстеження або лікування можливі лише в стаціонарних умовах,
та при встановленні в особи тяжкого психічного розладу, внаслідок
чого вона:
— вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою
безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або
— неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві по
треби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність».
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ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
ЩОДО ПЕРШОГО І ДРУГОГО ЗАЯВНИКІВ
44. Перший заявник скаржився, що 7 березня 2003 року його було
принижено, бувши незаконно госпіталізований у примусовому порядку. Обидва заявника також скаржилися, що вони отримали тілесні
ушкодження в результаті застосування непропорційної сили у відповідь на їх опір госпіталізації першого заявника і що розслідування їхніх скарг з цього приводу було неефективним. У зв’язку з цими
скаргами заявники посилалися на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. Щодо прийнятності

45. Уряд стверджував, що розгляд скарг заявників на жорстоке поводження ще не завершено. Тому заявники не вичерпали відповідні національні засоби правового захисту і їх скарги на жорстоке поводження мають бути відхилені як неприйнятні.
46. Заявники стверджували, що заперечення Уряду слід розглядати в світлі скарги щодо ефективності розслідування.
47. Суд вважає, що заперечення Уряду порушує питання, які
мають бути розглянуті разом із основними положеннями Конвенції, на які посилаються заявники. У зв’язку з цим Суд приєднує це
заперечення до суті справи (див., наприклад, Vergelskyy v. Ukraine,
№ 19312/06, §94, 12 березня 2009).
48. Крім того, Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у значенні статті 35 §3 Конвенції та неприйнятними з інших
підстав. Тому вони повинні бути визнані прийнятними.
B. Щодо суті

1. Щодо заявленого жорстокого поводження
а) Аргументи сторін
49. Заявники стверджували, що вони стали жертвами нелюд
ського і такого, що принижує гідність, поводженню з боку М. Ф.
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і співробітників міліції. Зокрема, вони посилалися на статтю 29 Конституції і Закон України «Про психіатричну допомогу» та стверджували, що для того, щоби бути законним, примусове психіатричне
втручання, зокрема, приміщення в лікарню, має бути санкціоновано
компетентним судом. Рішення, ухвалене щодо першого заявника головним психіатром місцевої лікарні в односторонньому порядку й за
відсутності будь-яких процесуальних гарантій, було явно довільним
і незаконним. Застосування фізичної сили для доставляння першого заявника в психіатричну клініку проти його волі було, отже, незаконним і довільним, і завдало першому заявнику приниження,
що перевищує поріг, передбачений статтею 3 Конвенції, особливо
в контексті наступних обставин.
50. Заявники прибули, на запрошення міліції, до відділу міліції,
щоби продовжити дозвіл першого заявника на рушницю, і протягом
приблизно двох годин терпляче чекали завершення оформлення документів. 5 березня 2003 року, за два дні до інциденту, перший заявник отримав довідку про психіатричну придатність для продовження дозволу на рушницю. Інформація про примусову госпіталізацію
та вимога виконати це розпорядження негайно, були вкрай несподіваними. Явна незаконність цього розпорядження підкреслювалася
тим, що М. Ф., який представляв психіатричну службу, був противником першого заявника в цивільному судочинстві, пов’язаному
з законністю його попереднього психіатричного огляду.
51. Відмовляючись виконати розпорядження, перший заявник
діяв сумлінно, з метою захисту своїх громадянських прав. Він тільки хотів зв’язатися з начальником відділу міліції для отримання
підтвердження щодо наказу, виданого їм своїм підлеглим, і проконсультуватися з адвокатом про свої права та обов’язки в даних обставинах. Навіть якщо припустити, що рішення про примусову госпіталізацію було законним, спосіб протесту заявників проти нього
зробив застосування будь-якого фізичного впливу надмірним і принизливим.
52. Нарешті, незалежно від необхідності застосування сили, її
застосування до обох заявників було явно непропорційним і рівносильним нелюдському поводженню. Заявники — немолоді люди
неатлетичної будови. Вони не застосовували насильства й не намагалися образити або нашкодити комусь. Інцидент стався на території відділу міліції, де була безліч співробітників міліції, які мали
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значну перевагу в даній ситуації. Навіть більше, на відміну від заявників, які були захоплені зненацька, міліціонери та М. Ф. мали можливість спланувати операцію заздалегідь. У той же час, співробітники міліції діяли жорстоко, свідомо нехтуючи тим фактом, що вони
завдають тілесних ушкоджень, а то й з прямим наміром завдати
шкоди заявникам (вони били заявників кулаками, ногами, штовхали заявників і притиснули дверима другу заявницю, щоби не дати
їй вийти). Вони продовжували бити ногами першого заявника, після
того, як той був приміщений у машину швидкої допомоги. Беручи
до уваги все сказане вище, травми обох заявників не можуть бути
виправдані відповідно до статті 3 Конвенції.
53. Уряд стверджував, що рішення піддати першого заявника стаціонарному обстеженню було прийнято на розумних підставах і сумлінно. Зокрема, влада отримували численні скарги від сусідів та інших односельців щодо різних проявів психічних відхилень і агресії
з його боку, включно із завданням тілесних ушкоджень середньої
тяжкості пані Л. у 2000 році. 20 лютого 2003 року головний психіатр
отримав рішення суду, яке дозволяє йому діяти на свій розсуд щодо
госпіталізації першого заявника. Таким чином, ухвалюючи рішення
про примусову госпіталізацію та звернувшись по допомогу у виконанні цього рішення до співробітників міліції, він діяв в рамках закону.
54. 7 березня 2003 року, коли заявники прийшли до відділу міліції
для продовження дозволу першого заявника на рушницю, психіатрична служба була поінформована про це, і М. Ф. прибув, щоби забрати
першого заявника в лікарню. Сила, застосована до заявників, не перевищувала абсолютно необхідної для забезпечення законного порядку госпіталізації та подолання опору заявників. Заявники були самі
винні в своїх травмах, отриманих, у першу чергу, внаслідок ударів об
різні предмети, а дії співробітників міліції були спрямовані виключно на їх стримування та забезпечення виконання розпорядження про
госпіталізацію першого заявника. Ці дії були суворо відповідні необхідності примістити першого заявника в машину швидкої допомоги
та доставити його в лікарню. Таким чином, заявники не були піддані
жорстокому поводженню, яке суперечить статті 3 Конвенції.
b) Оцінка Суду
55. Суд зазначає, що обидві сторони в цій справі згодні, що
в першого заявника була зламана щелепа і що обидва заявники от-
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римали забої, садна та інші незначні тілесні ушкодження 7 березня
2003 року в результаті їх опору міліції та М. Ф. Сторони розходяться
в поглядах щодо того, чи було рішення про застосування фізичної
сили та спосіб, на який вона була застосована, виправдані відповідно до статті 3 Конвенції в контексті конкретної ситуації.
56. Суд повторює, що відповідно до його прецедентного права, жорстоке поводження має досягти мінімального рівня жорстокості, щоби підпадати під дію статті 3. Оцінка цього мінімального
рівня жорстокості відносна та залежить від усіх обставин справи,
таких як тривалість поводження, його фізичні та психологічні наслідки, а в деяких випадках від статі, віку та стану здоров’я жертви.
Звинувачення в жорстокому поводженні повинні бути підтверджені
відповідними доказами, оціненими Судом на підставі стандарту
доведення «поза розумним сумнівом» (див. Jalloh v. Germany [GC],
№ 54810/00, §67, ECHR 2006-IX).
i) Щодо першого заявника
57. У даному випадку не були представлені докази того, що співробітники міліції завдали травм першому заявнику після того, як їм
вдалося примістити його в машину швидкої допомоги. Таким чином, Суд відхиляє це твердження як необґрунтоване.
58. Щодо оцінки сили, застосованої для приміщення першого
заявника в машину, Суд зазначає, по-перше, що характер і ступінь
тяжкості тілесних ушкоджень, завданих першому заявнику, не є єдиними чинниками, які потрібно розглядати при ухваленні рішення,
чи підпадає поводження під дію статті 3.
59. У зв’язку з цим Суд посилається на загальні принципи, встановлені в його прецедентному праві, і зазначає, що, якщо поводження або покарання не пов’язане з будь-якими тілесними ушкодженнями, воно може підпадати під дію статті 3, якщо воно заподіяло
заявникові страждань або принижень, що перевищують страждання або приниження, неминуче пов’язані з цією формою законного поводження або покарання (див., наприклад, Jalloh, цит. вище,
§68). Щоби вважати міру такою, що «принижує гідність», істотним
є ступінь, в якому вона викликала в жертви почуття страху, тривоги
і неповноцінності, здатні принизити та образити її, і, можливо, зломити її фізичний та моральний опір, або спонукати її діяти проти
своєї волі або совісті (там же). Може бути цілком достатньо того, що
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жертва була принижена в своїх власних очах, навіть не в очах інших
людей (див., наприклад, Erdoǵan Yaǵіz v. Turkey, № 27473/02, §37, ECHR
2007-III (extracts)).
60. Таким чином, Суд кваліфікував як такі, що «принижують гідність» різні заходи примусу, чи то законні чи незаконні, коли було
визнано, що вони були застосовані образливим для людської гідності
чином і без урахування конкретної ситуації та поведінки жертви. Наприклад, порушення статті 3 було встановлено, коли, без достатніх
підстав, заявники були приміщені в металеву клітку, що відокремлює
їх від публіки, під час кримінального процесу проти них (Ramishvili
and Kokhreidze v. Georgia, № 1704/06, §§99–102, 27 січня 2009), коли заявники прилюдно перебували в наручниках (див., наприклад, Erdoǵan
Yaǵіz, цит. вище, §§45–48, і Gorodnichev v. Russia, № 52058/99, §§104,
108–109, 24 травня 2007), коли проводився незаконний особистий огляд з роздяганням (див., наприклад, Iwańczuk v. Poland, № 25196/94,
§59, 15 листопада 2001; Wieser v. Austria, № 2293/03, §40, 22 лютого 2007;
і Malenko v. Ukraine, № 18660/03, §§59–61, 19 лютого 2009), коли заявнику необґрунтовано зголили волосся як дисциплінарне покарання
за критичні записки на адресу державних органів і його охоронців
у в’язниці (Yankov v. Bulgaria, № 39084/97, §§117–122, ECHR 2003-XII
(extracts)), або коли заявник, перебуваючи у витверезнику, був примусово роздягнений трьома співробітниками, в тому числі двома
особами протилежної статі, і на десять годину прив’язаний до ліжка
ременями (Wiktorko v. Poland, № 14612/02, §§54–55, 31 березня 2009).
61. Суд також зазначає, що перший заявник був приміщений
у психіатричну клініку проти волі, що можна вважати серйозним
втручанням у його фізичну та психічну цілісність, а також особисту
недоторканність. У ряді випадків Суд вже визнавав, що примусове
медичне втручання, бувши в принципі виправданим, має піддаватися суворій перевірці відповідно до статті 3 Конвенції (див., mutatis
mutandis, Herczegfalvy v. Austria, 24 вересня, §§82–83, Серія А, № 244).
При ухвалюванні рішення про відповідність таких заходів вищевказаному положенню, Суд розглядав, серед інших чинників, питання,
чи забезпечував попередній процес ухвалювання рішення достатні процесуальні гарантії для заявника (див. Nevmerzhitsky v. Ukraine,
№ 54825/00, §§94–99, ECHR 2005-II; Jalloh, цит. вище, §§69, 76 and 82;
Ciorap v. Moldova, № 12066/02, §89, 19 червня 2007; і Kucheruk v. Ukraine,
№ 2570/04, §§139–146, ECHR 2007-X).
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62. У даному випадку рішення помістити першого заявника
в психіатричну лікарню було ухвалене в односторонньому порядку
районним психіатром, який, схоже, ніколи не оглядав його особисто.
Перший заявник не мав можливості оскаржити це рішення до його
виконання. Навпаки, за його твердженнями, які не заперечує Уряд,
інформація про рішення про примусову госпіталізацію захопила
першого заявника розполохом, оскільки за два дні до цих подій він
отримав довідку про психіатричну придатність і прийшов у міліцію,
сумлінно вірячи, що він продовжить дозвіл на рушницю. Крім того,
першому заявникові не було надано можливості зв’язатися ні з начальником відділку міліції, ні зі своїм адвокатом до застосування
цього заходу. Тому процесу ухвалення рішення про примусову госпіталізацію в даному випадку бракувало основних процесуальних
гарантій, що викликає серйозні сумніви щодо медичної необхідності цього заходу й ще більш серйозні сумніви щодо необхідності
його силового застосування.
63. З іншого боку, ряд факторів дозволяє припустити, що не було ніякої крайньої необхідності застосовувати силу для виконання
рішення про примусову госпіталізацію першого заявника. Зокрема,
заявник добровільно прийшов у відділок міліції і не поводився агресивно до повідомлення його про наказ щодо госпіталізації. Як видно
з матеріалів справи, він відмовився пройти в машину швидкої допомоги та рішуче зажадав зустрічі зі своїм адвокатом і з начальником
відділка міліції, щоби висловити йому протест проти своєї госпіталізації. Проте, видається, що він не спробував нанести будь-кому будь-якої фізичної шкоди або втекти з відділку міліції. У зв’язку
з цим, Суд вважає, що ця справа відрізняється від випадків, коли заявники чинили запеклий опір, в той час як від них було потрібно виконати законні вимоги співробітників правоохоронних органів, що
є одним з обов’язків, що становить громадянський обов’язок у демократичному суспільстві (Berliński v. Poland, №№ 27715/95 та 30209/96,
§62, 20 червня 2002 і Barta v. Hungary, № 26137/04, §71, 10 квітня 2007).
Крім того, Суд зазначає, що неясно, чи сумлінно діяли співробітники міліції, враховуючи інформацію про небезпеку заявника, і якою
мірою вони мали слідувати наказу психіатра. Зокрема, Уряд не
повідомив Суд про жодні конкретні правила в зв’язку з цим. Однак,
на думку Суду, в контексті даної ситуації, їхня реакція на вимоги
першого заявника щодо роз’яснення правомірності наказу про його
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госпіталізацію, а саме, застосування сили, щоб посадити його в машину швидкої допомоги, була явно непомірною.
64. Таким чином, Суд вважає, що, беручи до уваги серйозність
втручання в особисту недоторканність першого заявника у зв’язку
з його примусовою госпіталізацією в психіатричну клініку, застосування фізичної сили у відповідь на його спроби з’ясувати законність заходу могла принизити його до такої міри, що це виходило за
рамки, дозволені статтею 3 щодо примусових медичних процедур.
Таким чином, було принизливе поводження.
65. Крім того, Суд вважає, що навіть у випадках щодо законного застосування сили для подолання опору, державні службовці
несуть відповідальність за розумне планування своїх дій, щоби зве
сти до мінімуму можливі тілесні ушкодження (див., mutatis mutandis,
Rehbock v. Slovenia, № 29462/95, §§71–72, 76, ECHR 2000-XII; R. L. and
M.-J. D. v. France, № 44568/98, §§66–73, 19 травня 2004; і Kopylov v.
Russia, № 3933/04, §§162–165, 29 липня 2010). В даному випадку Суд
бере до уваги, що й психіатри, й співробітники міліції, які брали
участь у інциденті, мали достатньо часу, щоби спланувати свої дії
заздалегідь, в тому числі підготуватися до можливих насильницьких дій і опору з боку першого заявника, який нібито мав потребу
в стаціонарному лікуванні в зв’язку з його агресивною та неадекватною поведінкою. Крім того, Суд зазначає, що конфлікт стався
в приміщенні відділку міліції, співробітники якого, які пройшли
спеціальну підготовку, мали явну перевагу над двома заявниками, які не мали особливої сили чи навичок, щоби протистояти їм.
Співробітники міліції були в набагато більш вигідному становищі
в плані контролю над ситуацією. На підставі вищевикладеного, Суд
вважає, що, незалежно від того, чи завдав перший заявник тілесні
ушкодження сам собі внаслідок ударів об різні предмети, як стверджує Уряд, або вони були завдані співробітниками міліції, як випливає з його слів, Уряд не зміг довести, що ці ушкодження могли
бути отримані внаслідок застосування сили, доречного в даних
обставинах. Таким чином, Суд вважає, що застосування сили було
непропорційним і склало нелюдське й таке, що принижує гідність,
поводження стосовно до першого заявника.
66. Таким чином, перший заявник зазнав поганого поводження
в порушення статті 3 Конвенції.
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ii) Стосовно другого заявника
67. Суд зазначає, що друга заявниця отримала забої та інші легкі
тілесні ушкодження в результаті її спроби втрутитися в дії співробітників міліції у зв’язку з примусовою госпіталізацією її чоловіка. Суд
вважає ці пошкодження достатніми для того, щоб підпадати під дію
статті 3 Конвенції, оскільки насильницькі дії міліції, в контексті такого, що принижує гідність, поводження із чоловіком другої заявниці, були явно непомірними. При оцінці того, чи може держава нести
відповідальність за дані тілесні ушкодження, Суд посилається на
свої міркування в §65 вище, і вважає, що Уряд не надав правдоподібних пояснень, які звільняють його від відповідальності за травми
другої заявниці. Таким чином, сила, застосована до другої заявниці,
може кваліфікуватися як нелюдське й таке, що принижує гідність,
поводження.
68. Отже, була порушена стаття 3 Конвенції у зв’язку із жорстоким поводженням із другою заявницею.

2. Стосовно ефективності розслідування
a) Аргументи сторін
69. За словами заявників, розслідування скарг на жорстоке поводження не відповідало основним вимогам ефективності, передбаченим статтею 3 Конвенції. Кримінальний розгляд був розпочатий
тільки через два роки після інциденту 7 березня 2003 року (28 липня
2005 року щодо першого заявника та 18 жовтня 2005 року щодо другої заявниці). Ця затримка не могла не спричинити втрати цінних
доказів. Крім того, навіть після порушення справи, розслідування
було поверховим, і влада не встановили та не покарали осіб, відповідальних за жорстоке поводження із заявниками, донині, тобто більш
ніж через сім років після інциденту.
70. Уряд не погодився. Він заявив, що розслідування проводиться прокуратурою, незалежною від органів, причетних до інциденту.
Крім того, Уряд стверджував, що проведено низку слідчих заходів,
включаючи допити свідків, медичні експертизи та слідчі експерименти, і що влада робить все від неї залежне для встановлення обставин події, ухвалення рішення про винуватість і покарання осіб,
відповідальних за жорстоке поводження (якщо такі є).

255

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

b) Оцінка Суду
71. Суд повторює, що, коли особа подає обґрунтовану скаргу,
що вона зазнала серйозного жорстокого поводження з боку державних органів у порушення статті 3, це положення в поєднанні із
загальним обов’язком держави за статтею 1 Конвенції побічно вимагає проведення ефективного офіційного розслідування (див., на
приклад, Assenov and Others v. Bulgaria, 28 жовтня 1998, §102, Reports
of Judgments and Decisions 1998-VIII).
72. Щодо обставин даної справи, Суд зазначає, перш за все, що
заявники подали свої скарги на жорстоке поводження протягом декількох днів після інциденту. Крім того, він зазначає, що посадові
особи, причетні до жорстокого поводження, були вказані в цих скаргах. У той же час, розслідування, яке тривало більше, ніж сім років,
так і не дійшло висновку, чи повинні ці посадові особи відповісти
за свої дії.
73. Крім того, Суд зазначає, що розслідування кілька разів припинялося, оскільки прокуратура не могла виявити доказів жорстокого поводження. Всі рішення про припинення розслідування були
згодом скасовані вищими органами прокуратури або суду в зв’язку
з тим, що прокуратура не використала всі наявні в неї засоби для
встановлення відповідних обставин. У своїх відповідних рішеннях
ці органи прямо вказували на ряд заходів, які могли би бути вжиті,
і відзначали, що їх попередні інструкції не були повністю виконані.
Незважаючи на це, розслідування неодноразово припинялося, по
суті, на тих же підставах, як і до цього, без вживання подальших істотних заходів.
74. Суд вважає, що фактичні обставини розслідування скарг заявників на жорстоке поводження в даному випадку аналогічні ситуаціям у низці недавніх справ, у яких Суд визнав порушення (див.,
наприклад, Mikheyev v. Russia, № 77617/01, §§112–113 і 120–121, 26 січня
2006; Kozinets, цит. вище, §§61–62 і 65; і Kobets v. Ukraine, № 16437/04,
§§53–56, 14 лютого 2008).
75. У світлі обставин даної справи та свого прецедентного права,
Суд доходить висновку, що в даному випадку була порушена статті 3
Конвенції у зв’язку з неефективним розслідуванням скарг заявників
на жорстоке поводження з ними у зв’язку з виконанням наказу про
госпіталізацію першого заявника. Звідси випливає, що заперечення
Уряду щодо прийнятності (див. §45 вище) має бути відхилено.
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76. У світлі всього сказаного вище, Суд знаходить, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з неефективним розслідуванням
скарг заявників на жорстоке поводження.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
ЩОДО ПЕРШОГО ЗАЯВНИКА
77. Крім того, заявник скаржився за статтею 8 Конвенції, що він
був підданий психіатричному огляду 15 червня 2001 року та йому
був поставлений діагноз «хронічний маячний розлад» у порушення
чинного законодавства. Дане положення говорить:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного...життя...
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно
із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».
A. Щодо прийнятності

78. Уряд не надав коментарів щодо прийнятності скарги першого заявника відповідно до статті 8 Конвенції.
79. Суд вважає, що дана скарга не є явно необґрунтованою у значенні статті 35 §3 (а) Конвенції. Крім того, він зазначає, що вона не
є неприйнятною і з інших підстав. Отже, вона має бути визнана
прийнятною.
B. Щодо суті

1. Аргументи сторін
80. Перший заявник стверджував, що і його огляд 15 червня
2001 року, і висновок, що він слабує на хронічний маячний розлад,
були незаконні. Він стверджував, зокрема, що результати подальшого внутрішнього цивільного розгляду в його справі не повинні братися до уваги, оскільки судові органи не забезпечили справедливого
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судового розгляду й не надали підстав для застосування статті 11
Закону «Про психіатричну допомогу» в його конкретному випадку,
а також не розглянули його твердження, що його огляд і постановка
діагнозу були незаконними. Висновки суду, що огляд проведено належним чином, були повністю необґрунтованими. Він також стверджував, що лист пані Л. не міг вважатися достатньою підставою для
його примусового огляду. Нарешті, він стверджував, що коротку неофіційну розмову не можна кваліфікувати як офіційний психіатричний огляд і підставу для діагностики в нього серйозного психічного
розладу.
81. Уряд не погодився. Він визнав, що психіатричний огляд першого заявника було втручанням в його особисте життя у значенні
статті 8 Конвенції. Він стверджував, однак, що це втручання було
виправданим відповідно до пункту 2 цього положення. Зокрема,
огляд проведено на підставі листа пані Л., що містить скарги на ненормальну поведінку першого заявника, яка становила загрозу її
власній безпеці та безпеці оточення. Ці скарги не були необґрунтованими, зокрема, в червні 2000 року перший заявник завдав травм
пані Л. Інші односельці також скаржилися до різних інстанцій на
провокаційну поведінку першого заявника. Уряд надав у зв’язку
з цим копії скарг на поведінку заявника, отриманих від різних людей у 2000–2003 роках. У світлі цього, психіатричний огляд першого заявника переслідував законну мету, а саме — захист прав інших
людей. Він був необхідний у демократичному суспільстві й проведений відповідно до закону, зокрема, відповідно до положень статті 11 Закону України «Про психіатричну допомогу», які дозволяють
примусовий психіатричний огляд осіб, які виявляють реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для оточення. Нарешті, Уряд стверджував, що правомірність застосування
цього положення у випадку першого заявника було підтверджено
судовими органами на двох рівнях у ході оспорюваного розгляду.

2. Оцінка Суду
82. Суд вже визнавав раніше в різних контекстах, що поняття
приватного життя включає в себе фізичну та психологічну цілісність
людини (див., наприклад, A v. Croatia, № 55164/08, §60, ECHR 2010-...),
і що психічне здоров’я є важливою частиною приватного життя (див.,
наприклад, Dolenec v. Croatia, № 25282/06, §165, 26 листопада 2009).
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Відповідно до цих принципів, Суд вважає, що в даному випадку огляд першого заявника психіатром державної лікарні та поставлення
діагнозу «хронічний маячний розлад» було втручанням у його приватне життя. Факт такого втручання не заперечується сторонами.
83. Крім того, Суд повторює, що втручання суперечить статті 8
за винятком випадків, коли воно «передбачено законом», переслідує
одну або більше виправданих цілей, зазначених в пункті 2, і, крім
того, є «необхідним у демократичному суспільстві» для досягнення
цих цілей (див., серед недавніх справ, Guţu v. Moldova, № 20289/02,
§65, 7 червня 2007). Вираз «передбачено законом», має на увазі, зокрема, вимогу розумної ясності щодо масштабів і способів застосування дискреційних повноважень, покладених на державні органи
(див. Domenichini v. Italy, 15 листопада 1996, §33, Reports 1996-V).
84. У своїх аргументах Уряд посилався на статтю 11 Закону України «Про психіатричну допомогу» (див. §43 вище) як юридичну
підставу для втручання, і згадав листи пані Л. та інших жителів села як безпосередні підстави для огляду першого заявника з метою
ухвалення рішення про необхідність надання йому психіатричної
допомоги.
85. Суд зазначає, що в даному законі наведені вичерпні підстави
для огляду особи психіатром (див. §43 вище). Як випливає з аналізу
відповідного тексту, ці підстави такі: (а) згода або запит особи (або
його представника), (б) рішення суду, або (в) невідкладна необхідність (у разі, якщо людина становить безпосередню небезпеку для
себе або для оточення).
86. Суд зазначає, що аналіз того, які із зазначених вище підстав
можуть бути застосовні у випадку першого заявника, відсутній у рішенні апеляційного суду Полтавської області, який ухвалив, що огляд був законним (див. §15 вище).
87. Суд посилається у зв’язку з цим на зауваження Уряду, що огляд проведено на підставі скарги пані Л. головному психіатру Полтавської лікарні на ненормальну й образливу поведінку першого заявника. Ні в відповідному рішенні суду, ні в інших матеріалах справи, ні в зауваженнях Уряду немає жодних відомостей про запит або
згоду першого заявника на огляд або про рішення суду з цього приводу. Щодо ще однієї підстави для проведення огляду, передбаченої
статтею 11 Закону «Про психіатричну допомогу», тобто «невідкладної необхідності», вона також явно відсутня в матеріалах справи.
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Навіть більше, Суд зазначає, що в листі пані Л. описувалася тривала
модель поведінки (протягом дев’яти років), що включає лайку, конфлікти, фотографування, прослуховування тощо. Хоча вона також
згадувала випадки фізичного насильства, єдиний конкретний інцидент відбувся за рік до її листа (в червні 2000 року). Ні національні судові органи, ні Уряд у своїх зауваженнях, не стверджували, що
скарги пані Л. можуть бути витлумачені як ознаки «невідкладної необхідності», які звільняють психіатра від обов’язку отримати згоду
заявника або попередний судовий дозвіл на його огляд. Оскільки на
підставі наявних документів неможливо встановити точні правові
підстави для психіатричного огляду першого заявника, Суд вважає,
що огляд не було проведено відповідно до закону.
88. Суд також зазначає, що національні судові органи жодним
чином не відреагували на аргументи першого заявника, що форма
проведення огляду (неофіційна бесіда у дворі про його стосунки із
сусідами, яка тривала від п’яти [за словами заявника] до 25 [за словами М. Ф.] хвилин), не відповідала медичним рекомендаціям, які
можуть бути застосовані. Суд вважає, що аналіз процесуальних недоліків психіатричного огляду заявника, які стверджуються, має вирішальне значення в цій справі. Уряд також не надав жодних правдоподібних пояснень щодо відповідності процесуального аспекту
психіатричного огляду заявника до чинного законодавства. Таким
чином, Суд вважає, що постановлення діагнозу першому заявникові
не відповідала закону.
89. Ці міркування є достатніми для висновку про те, що було порушення статті 8 Конвенції щодо проведення психіатричного огляду
першого заявника проти його волі 15 червня 2001 року та діагностування в нього хронічного маячного розладу.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 §1 КОНВЕНЦІЇ
ЩОДО ПЕРШОГО ЗАЯВНИКА У ЗВ’ЯЗКУ
ІЗ НЕЗАДОВІЛЬНОЮ МОТИВАЦІЄЮ РІШЕННЯ
ВІД 30 КВІТНЯ 2002 року
90. Перший заявник також скаржився, відповідно за статтею 6 §1
Конвенції, що апеляційний суд не вказав достатніх підстав для скасування рішення від 6 лютого 2002 року та визнання його психіат-
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ричного огляду 15 червня 2001 року законним. Це положення, зокрема, говорить:
«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого
висунутого проти нього кримінального обвинувачення...»

91. Уряд заперечив це твердження.
92. Суд зазначає, що ця скарга пов’язана зі скаргою першого заявника відповідно до статті 8, і тому повинна бути також визнана
прийнятною.
93. Суд також нагадує, що, незважаючи на відмінність у характері
інтересів, які захищають статті 6 і 8 Конвенції, що може зажадати окремого розгляду скарг, поданих відповідно до цих положень, в даному випадку, беручи до уваги висновки Суду за статтею 8 (див. §§85–
88 вище) щодо відсутності точних вказівок, які правові положення
стали підставою для психіатричного огляду першого заявника, Суд
вважає, що немає необхідності розглядати ці ж факти за статтею 6
(див., mutatis mutandis, Hunt v. Ukraine, № 31111/04, §66, 7 грудня 2006).
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 §1 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ ПЕРШОГО ЗАЯВНИКА НА СЛУХАННІ
ЙОГО СПРАВИ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДІ
94. Заявник також скаржився за статтею 6 §1 Конвенції, що він
був несправедливо позбавлений можливості взяти участь в апеляційному розгляді його справи проти психіатрів або особисто, або через свого адвоката через те, що апеляційний суд не повідомив його
про дату слухання.
А. Щодо прийнятності

95. Уряд не надав коментарів щодо прийнятності даної скарги.
96. Суд вважає, що дана скарга не є явно необґрунтованою у значенні статті 35 §3 (а) Конвенції. Крім того, Суд зазначає, що вона не
є неприйнятною з інших підстав. Отже, вона повинна бути визнана
прийнятною.
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B. Щодо суті

1. Аргументи сторін
97. Перший заявник стверджував, що ні він, ні його адвокат не
були повідомлені про слухання 30 квітня 2002 року. Він зазначив,
що відповідно до застосовних положень Цивільного процесуального
кодексу, апеляційний суд повинен був надіслати йому повістку або
повідомити його про слухання поштою рекомендованим листом.
За відсутності належним чином підписаної квитанції про отримання, суд повинен був відкласти слухання. В матеріалах справи немає
такої квитанції про отримання, а наявний у протоколі судового
засідання запис про те, що перший заявник був належним чином
повідомлений про слухання, є неконкретним і необґрунтованим.
Незважаючи на те, що перший заявник скористався з можливості
надати письмові заперечення у відповідь на апеляцію М. Ф., його
відсутність на слуханні позбавило його можливості скористатися
важливими процесуальними правами, наприклад, ставити питання
та відповідати на них, реагувати на нові аргументи опонентів і подавати клопотання. Отже, він був у явно більш несприятливому становищі проти своїх опонентів.
98. Уряд заперечив цьому погляду. Він стверджував, що згідно
з відповідним законодавством апеляція може бути розглянута за
відсутності однієї зі сторін у разі, якщо ця сторона була належним
чином повідомлена про дату й час розгляду. Перший заявник був
повідомлений, що підтверджено протоколом засідання. Крім того,
апеляційний суд розглянув його письмові заперечення у відповідь
на апеляцію М. Ф., і тому не можна стверджувати, що сторони були
поставлені в нерівне становище.

2. Оцінка Суду
99. Суд повторює, що принцип рівності сторін — в сенсі «справедливого балансу» між сторонами — вимагає, щоб кожна зі сторін
мала розумну можливість представити свою справу в умовах, що не
ставлять її в явно невигідне становище відносно до своїх опонентів (див., серед іншого, Dombo Beheer B. V. v. the Netherlands, 27 жовтня
1993, §33, Серія А, № 274). Цей принцип позбавляється будь-якого
сенсу, якщо одна зі сторін у справі ще не повідомлена про слухання,
щоби мати можливість скористатися передбаченим національним
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законодавством правом брати участь у розгляді (див. Zagorodnikov v.
Russia, № 66941/01, §30, 7 червня 2007). Це особливо актуально у випадках, коли суд повинен, як в даному випадку, вирішити фактичні
питання й вимоги заявника, які за своєю природою в значній мірі
ґрунтуються на його особистому досвіді (див. Salomonsson v. Sweden,
№ 38978/97, §39, 12 листопада 2002; Kovalev v. Russia, № 78145/01, §37,
10 травня 2007; і Shytik, цит. вище).
100. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що відповідно до Цивільного процесуального кодексу, який був чинний
у той час, сторони мали право брати участь в апеляційних слуханнях. Той факт, що справа була розглянута в апеляційній інстанції за
відсутності однієї зі сторін, яка не була належним чином повідомлена про слухання, є підставою для скасування рішення по апеляції в касаційному порядку. Уряд не надав жодних документів, що
вказують, коли і яким чином перший заявник або його адвокат були повідомлені про слухання 30 квітня 2002 року. Суд вважає, що,
беручи до уваги відповідні положення Цивільного процесуального
кодексу, що стосуються повідомлення про слухання (див. пункт 42
вище), загальний запис у протоколі судового засідання, що перший
заявник був належним чином повідомлений про слухання, на яку
Уряд посилається як на доказ такого повідомлення, є недостатньою,
щоби спростувати твердження першого заявника (див. Strizhak, цит.
вище, §§38–41, і, навпаки, Shytik, цит. вище).
101. Суд також зазначає, що розгляд даної апеляції тривав
півтори години, протягом яких супротивній стороні в особі трьох
людей була надана можливість представити свої усні аргументи,
включаючи виклад фактів. Крім того, апеляційний суд прийняв
у судовому розгляді нові докази, які перший заявник не мав можливості прокоментувати в суді (див. §14 вище). Слухання закінчилося скасуванням рішення суду першої інстанції, причому апеляційний суд переоцінив не тільки правові підстави, а й обставини
справи (тобто, законність проведення М. Ф. психіатричного огляду,
див. §15 вище).
102. Хоча перший заявник мав можливість оскаржити рішення
від 30 квітня 2002 року з питань права, Верховний Суд відхилив його
прохання про дозвіл на оскарження в касаційному порядку без проведення слухання і без будь-якого обґрунтування.
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103. У світлі сказаного вище Суд вважає, що відсутність першого заявника на слуханні справи в апеляційному суді є порушенням
принципу рівності сторін, гарантованого статтею 6 §1 Конвенції.
104. Отже, відносно цього це положення було порушено.
V. ІНШІ ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
105. Перший заявник також скаржився за статтею 6 §1 Конвенції,
що Верховний Суд жодним чином не обґрунтував відхилення його
клопотання про дозвіл на оскарження в касаційному порядку і що
розгляд з цього питання тривав необґрунтовано довго.
106. Нарешті, він скаржився за статтею 10 Конвенції, що він був
підданий психіатричному огляду у зв’язку з його девіантною поведінкою, яка було частиною його самовираження.
107. Розглянувши ці скарги в світлі всіх наявних в нього матеріалів, Суд визнав, що в межах його компетенції, не знайшов
жодних підтверджень порушення прав і свобод, викладених у Конвенції.
108. Звідси випливає, що ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як відверто необґрунтована відповідно до статті 35 §§3
(а) і 4 Конвенції.
VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
109. Стаття 41 Конвенції говорить:
«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

110. Заявники вимагали виплатити їм 400 000 євро відшкодування нематеріальної шкоди.
111. Уряд полічив цю вимогу необґрунтованою та надмірною.
112. Суд вважає, що виявлені порушення заподіяли заявникам
біль і страждання, які не можуть бути відшкодовані лише визнан-
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ням цих порушень. Суд присуджує виплатити першому заявникові
15 000 євро, і другому заявнику — 2000 євро відшкодування нематеріальної шкоди.
B. Судові витрати

113. Заявники, яким була надана оплата правової допомоги, зажадали виплатити їм 2000 євро як компенсацію судових витрат, понесених в Суді.
114. Уряд заперечив, що заявник не підкріпили ці вимоги жодними документами.
115. Відповідно до прецедентної практики Суду, заявник має
право на відшкодування судових витрат тою мірою, якою доведено,
що вони фактично були понесені, були обов’язковими та розумними. В даному випадку, беручи до уваги те, що заявникам була надана
оплата правової допомоги (850 євро), і той факт, що вони не надали
жодних доказів на підтвердження своїх вимог, Суд не присуджує їм
жодної компенсації судових та інших витрат.
C. Пеня

116. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути заснована
на граничній кредитній ставці Європейського Центрального Банку
з доданням трьох відсоткових пунктів.

На цих підставах Суд одностайно
1. Постановляє приєднати до суті справи заперечення Уряду
щодо вичерпання національних засобів правового захисту, і відхиляє його після розгляду суті скарги щодо неефективності розслі
дування;
2. Оголошує скарги за статтями 3, 6 §1 (щодо недостатньої мотивації рішення від 30 квітня 2002 року та відсутності на слуханні
в апеляційному суді) та за статтею 8 Конвенції прийнятними, а решту заяви неприйнятною;
3. Постановляє, що була порушена стаття 3 Конвенції щодо обох
заявників, як в матеріальному, так і в процесуальному аспектах;
4. Постановляє, що була порушена стаття 8 Конвенції щодо першого заявника;
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5. Постановляє, що немає необхідності розглядати окремо скаргу першого заявника щодо недостатньої мотивації рішення від
30 квітня 2002 року;
6. Постановляє, що була порушена стаття 6 §1 у зв’язку з відсутністю першого заявника на слуханні в апеляційному суді;
7. Постановляє:
a) держава-відповідач має сплатити заявникам протягом трьох
місяців з дати, коли це рішення стане остаточним відповідно до статті 44 §2 Конвенції, такі суми відшкодування нематеріальної шкоди в перерахуванні в національну валюту
України за курсом, що діє на день виплати:
— першому заявникові — 15 000 (п’ятнадцять тисяч) євро;
— другому заявнику — 2000 (дві тисячі) євро.
— плюс будь-які податки, які можуть бути нараховані на ці
суми;
b) з моменту скінчення зазначеного трьохмісячного терміну
на зазначену вище суму нараховується пеня, яка дорівнює
граничній кредитній ставці Європейського Центрального
Банку в цей період з додаванням трьох відсоткових пунктів;
8. Відхиляє решту вимог заявника щодо компенсації.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 7 липня
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
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21 липня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
21 жовтня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Коробов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова,
пані Е. Фура-Сандстрем,
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п. Б. М. Зупанчіч,
пані І. Берро-Лефевр,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 14 червня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 39598/03), яку 2 листопада 2003 року подав до Суду проти України на підставі статті 34
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі —
Конвенція) громадянин України п. Ігор Вікторович Коробов (далі —
заявник).
2. Заявника представляв п. В. І. Довженко — юрист, який практикує в м. Маріуполі, Україна. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев з Міністерства юстиції
України.
3. Заявник стверджував, зокрема, що він був підданий жорстокому поводженню з боку працівників міліції та що розслідування
цієї події не було ефективним. Він також стверджував, що під час
розгляду його кримінальної справи Верховним Судом України було
порушено принцип рівності сторін, оскільки його касаційна скарга
розглядалася за участі прокурора, але за його відсутності та відсутності його захисника.
4. 15 жовтня 2008 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1968 році та проживає у м. Маріуполі.
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A. Кримінальне провадження щодо заявника,
його затримання та стверджуване жорстоке поводження
з боку працівників міліції

6. Згідно з твердженнями заявника 25 грудня 1999 року він позичив С. 3400 доларів США. Останній повернув частину свого боргу
та погодився зустрітися із заявником 18 квітня 2000 року, щоб сплатити решту боргу, сума якого, згідно зі словами заявника, складала
2030 доларів США.
7. 11 квітня 2000 року за заявою С. про те, що заявник вимагав
у нього гроші, щодо заявника було порушено кримінальну справу.
8. 18 квітня 2000 року між 15 та 16 годинами під час зустрічі
з С. заявника було затримано працівниками Маріупольського ВБОЗ
УБОЗ УМВС України та доставлено до відділу міліції. Того ж дня двоє
перехожих, Б. та Бо., надали письмові показання на ім’я начальника
Маріупольського ВБОЗ УБОЗ УМВС України, в яких повідомили, що
заявник розмовляв з С. та Ф. (сестрою С.) на вулиці, коли з’явилися
працівники міліції та запропонували йому слідувати за ними. Заявник намагався втекти та викинути щось зі своєї кишені. Працівники
міліції намагалися зупинити заявника, але той чинив опір, лаявся на
міліціонерів та погрожував їм. Заявнику одягли наручники, «з труднощами» посадили до автомобіля Б. та відвезли до відділу міліції.
У заявника було вилучено грошові кошти у сумі 1500 доларів США
та деякі особисті речі. У протоколі про затримання заявника зазначалося, що заявник був затриманий о 21 годині за підозрою у вчиненні злочину, оскільки інакше він міг переховуватися від слідства.
9. Згідно зі словами заявника 18 квітня з 15 до 21 години
та 26 квітня 2000 року у відділі міліції його били та катували з використанням електричного струму.
10. 21 квітня 2000 року прокуратура м. Маріуполя санкціонувала тримання заявника під вартою, оскільки той «вчинив тяжкий
злочин, негативно впливатиме на встановлення істини у справі, переховуватиметься від слідства і суду». Заявник, якого було допитано того ж дня, заявив, що він зазнав жорстокого поводження з боку
працівників міліції. З огляду на ці заяви, слідчий призначив судовомедичну експертизу щодо заявника (див. пункт 19).
11. До серпня 2000 року досудове слідство у справі за обвинуваченням заявника було закінчено, і справу було передано до суду.
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Згідно зі словами заявника протягом розгляду його справи у суді
двадцять одне судове засідання було відкладено внаслідок неявки
потерпілого.
12. 15 квітня 2002 року Приморський районний суд м. Маріуполя (далі — Приморський районний суд) визнав заявника винним
у примушуванні до сплати боргу під загрозою фізичного насильства
та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення
волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним строком на два роки. Було встановлено, зокрема, що заявник погрожував
С. та що 2 лютого 2000 року заявник разом з невідомими спільниками побив С., що було підтверджено медичним оглядом С.
13. Заявник надав витяги з протоколів судових засідань у його
кримінальній справі. На одній окремій сторінці без дати зазначалося, що працівник міліції Р. показав у суді, що заявник зазнав забиття
нирки та мав два зламаних ребра. Свідки Ш. та Ши. засвідчили, що
вони бачили, як затримували заявника та як на нього наділи наручники та посадили в автомобіль, але ніхто його не бив.
14. 23 травня 2003 року апеляційний суд Донецької області залишив вирок щодо заявника від 15 квітня 2002 року без змін.
15. 13 січня 2004 року Верховний Суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги заявника. Згідно з твердженнями заявника,
його не було повідомлено про дату судового засідання. Ані заявник,
ані його захисник не були присутні в судовому засіданні, в той час, як
в ньому був присутній прокурор, який був заслуханий суддями. Заявник отримав копію зазначеного рішення тільки 14 квітня 2004 року.
В. Розслідування скарг
щодо жорстокого поводження із заявником

16. 19 квітня 2000 року заявник був доставлений до Маріупольської міської лікарні швидкої медичної допомоги. При огляді було
виявлено, що заявник зазнав ударів по спині та у ліву частину грудей; він також мав забиття нирки та гематурію (наявність еритроцитів у сечі).
17. 24 квітня 2000 року мати заявника подала до прокуратури заяву про порушення кримінальної справи щодо працівників міліції,
які піддали її сина жорстокому поводженню.
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18. Того ж самого дня заявника було поміщено до слідчого ізолятора № 7 м. Маріуполя (далі — СІЗО). Після поміщення до СІЗО він
скаржився на головний біль, труднощі із сечовипусканням та диханням. Він був оглянутий лікарем СІЗО, який зазначив, що у заявника
була гематурія та велика гематома на грудях.
19. 5 травня 2000 року судово-медична експертиза встановила, що
заявник зазнав легких тілесних ушкоджень, які полягали у численних
синцях на грудях, з правого боку його спини та на стегнах. Експерт
дійшов висновку, що ці ушкодження могли бути завдані 18 квітня
2000 року внаслідок ударів руками та ногами або внаслідок падіння
заявника. Щодо двох зламаних ребер експерт зазначив, що на рентгені від 19 квітня 2000 року було видно, що заявник мав консолідований перелом двох ребер. Отже, це ушкодження не було взято до уваги,
оскільки воно було отримане до 18 квітня 2000 року.
20. 27 травня 2000 року начальник Маріупольського ВБОЗ УБОЗ
УМВС України надіслав до Маріупольської міської лікарні швидкої
медичної допомоги запит щодо надання йому певних рентгенограм
ребер заявника. Згідно з твердженнями заявника, ці рентгенограми
були в подальшому втрачені органами міліції.
21. 10 травня 2000 року у відповідь на скаргу, подану матір’ю
заявника, прокуратура Донецької області (далі — обласна прокуратура) відмовила у порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції. У постанові зазначалося, що 18 квітня 2000 року заявник
чинив непокору працівникам міліції, нецензурно висловлювався та
намагався втекти, та що відповідно працівники міліції були змушені
застосувати до заявника прийоми рукопашного бою. С., якого було
допитано під час перевірки, засвідчив, що 18 квітня 2000 року він мав
бійку із заявником, що потім з’явилися працівники міліції та застосували до заявника силу, що заявник впав на паркан, але зрештою був
доставлений у відділ міліції.
22. 19 та 20 травня 2000 року заявника оглядав лікар СІЗО. Заявник скаржився на біль у спині, серцевий біль, головний біль та на
гематурію. Йому було поставлено такий самий діагноз, як при
прибутті до СІЗО, та було призначено протизапальний лікарський
засіб.
23. 10 жовтня та 15 листопада 2000 року заявника знову оглядав
лікар СІЗО та поставив діагноз «гострий посттравматичний лівосторонній пієлонефрит».
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24. 17 листопада 2000 року заявника було звільнено із СІЗО.
24 листопада 2000 року його було госпіталізовано до Азовської центральної басейнової лікарні на водному транспорті м. Маріуполя.
Йому було діагностовано посттравматичні двосторонні пієлоектазії, можливий хронічний нефрит та гематурію. У виписці з історії
хвороби заявника, наданій цією лікарнею, також зазначалося, що
у квітні 2000 року заявник отримав перелом двох ребер.
25. Заявник перебував у лікарні до кінця грудня 2000 року.
21 грудня 2000 року заявника було переведено до нефрологічного
відділення Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання.
26. Заявник скаржився, зокрема, на жорстоке поводження з боку працівників міліції та на своє незаконне засудження депутатові
Верховної Ради В. В., який переслав скаргу до Генеральної прокуратури України. 11 березня 2001 року Генеральна прокуратура України
повідомила заявника, що його скаргу було передано до Приморського районного суду м. Маріуполя, до виключної сфери компетенції
якого належав розгляд таких скарг.
27. 14 березня 2001 року Приморський районний суд переслав
скарги заявника до обласної прокуратури, оскільки заявник вимагав порушення кримінальної справи щодо певних осіб, а обласна прокуратура не надала відповіді на це клопотання. Більш того,
суд дійшов висновку, що розгляд скарг заявника не належав до його
компетенції.
28. 6 квітня 2001 року Донецький обласний суд, розглянувши
скаргу, подану заявником, скасував вищезазначену постанову обласної прокуратури від 10 травня 2000 року. Суд вказав на необхідність
провести розслідування скарги заявника про жорстоке поводження
з боку працівників міліції у відділі міліції, допитати свідків (Б., Бо.,
сестру С. та працівника міліції, вказаного заявником) та провести
додаткову судово-медичну експертизу щодо заявника. Крім того,
суд зазначив, що під час перевірки не було встановлено, у чому саме полягав фізичний опір заявника працівникам міліції, та хто саме
з них застосовував до нього прийоми рукопашного бою.
29. Того ж дня Генеральна прокуратура України знову перенаправила скарги заявника, первісно отримані від В. та Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, на розгляд
до Приморського районного суду.
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30. 27 квітня 2001 року Приморський районний суд повернув
скарги заявника Генеральній прокуратурі України з тих самих підстав, які були зазначені вище.
31. Проте, 18 травня 2001 року Генеральна прокуратура України
повернула скарги заявника до суду, зазначивши, що їхній розгляд
є виключною компетенцією суду.
32. 23 травня 2001 року обласна прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції за відсутністю
в їхніх діях складу злочину. Працівники міліції Р., M., П. та Ва. пояснили, що під час затримання заявник поводився дуже агресивно
та образив Ф. Тоді С. тричі вдарив заявника по обличчю і той впав
на землю. Для того, щоб затримати заявника, працівники міліції застосували прийоми рукопашного бою, оскільки заявник чинив опір,
відбивався та не хотів сідати у машину. С. та Ф. також підтвердили
вищезазначені твердження. У відділі міліції фізична сила до заявника не застосовувалась. Прокурор також зазначив, що згідно з ви
сновками судово-медичної експертизи від 5 травня 2000 року заявник отримав перелом ребер до 18 квітня 2000 року та страждав на
захворювання нирок з 1994 року.
33. 29 жовтня 2001 року місцевий суд Ворошиловського району
м. Донецька скасував постанову від 23 травня 2001 року та направив
справу до обласної прокуратури для додаткової перевірки. Суд зазначив, що обласна прокуратура не виконала вимоги, які містилися
у постанові Донецького обласного суду від 6 квітня 2001 року. Зокрема, не були допитані свідки Б. та Бо. та не було проведено додаткову
судово-медичну експертизу.
34. З 7 по 26 грудня 2001 року заявник проходив подальше лікування в Азовській центральній басейновій лікарні на водному транспорті м. Маріуполя. Йому було діагностовано рецидивну та стійку
гематурію.
35. 12 липня 2002 року судово-медична експертиза встановила, що на час подій заявник мав легкі тілесні ушкодження: забиття
з правого боку грудей та спини, на правому стегні та лівому плечі,
невеликі подряпини на зап’ястках та набряклість в області шостого
та сьомого ребер. У висновку зазначалося, що такі ушкодження могли
бути завдані під час затримання заявника за обставин, зазначених
працівниками міліції, або за обставин, описаних заявником. Також
зазначалося, що лабораторні дослідження не підтвердили забиття
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нирок. Проте, забиття спини могло спричинити короткострокову
(від п’яти до семи днів) гематурію. Зокрема, заявник мав забиття
нижньої частини спини, що могло призвести до короткострокового
(від п’яти до семи днів) забиття нирок. За відсутності рентгенограм
ребер заявника неможливо було встановити, чи мав заявник перелом ребер.
36. 2 серпня 2002 року у відповідь на скаргу заявника обласна
прокуратура відмовила у порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції за відсутністю складу злочину. Прокурор послався на висновки судово-медичних експертиз від 5 травня 2000 року
та 12 липня 2002 року. Стосовно двох зламаних ребер було зазначено, що у невизначену дату у Маріупольській міській лікарні швидкої
медичної допомоги заявнику було зроблено рентгенограму та виявлено старий перелом двох ребер. Оскільки заявник відмовився
пояснити походження цього перелому, було зроблено висновок, що
він мав місце до 18 квітня 2000 року. Під час досудового слідства С.
показав, що він тричі вдарив заявника по обличчю та тілу, оскільки
той образив його сестру. Заявник впав на металевий паркан. Пізніше
заявник чинив опір працівникам міліції, які застосували прийоми
рукопашного бою та наділи на нього наручники. Заявник вирвався
з рук працівників міліції, але впав. Зрештою його посадили в автомобіль. Працівники міліції M., Р. та П. підтвердили ці твердження.
Р. також показав, що С. вдарив заявника, коли працівники міліції
тримали його за руки. Під час поміщення в автомобіль заявник також вдарився об дверцята автомобіля.
37. 29 січня 2003 року Ворошиловський районний суд м. Донецька скасував вищезазначену постанову та повернув матеріали справи
в обласну прокуратуру для додаткової перевірки. Суд послався на попередні висновки суду від 6 квітня 2001 року та 29 жовтня 2001 року та
підкреслив повторне непроведення слідчим допиту свідків Б. та Бо.
Суд також вказав на суперечності у свідченнях працівників міліції
стосовно обставин застосування до заявника сили та ударів, що їх
завдавав С. Зокрема, суд вказав на відсутність слідів ушкоджень на
обличчі заявника, тоді як С. стверджував, що він тричі вдарив заявника по обличчю.
38. 24 березня 2003 року обласна прокуратура знову відмовила в порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції
та С., навівши ті самі аргументи, що й у своїх попередніх постановах.
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Додатково допитані С. та Ф. стверджували, що коли працівник міліції
Р. показав заявнику своє посвідчення, заявник вибив його з рук Р.,
попрямував до С. та схопив його за горло, після чого С. декілька разів
вдарив заявника. Отже, застосування сили працівниками міліції
та С. було виправданим.
39. 23 червня 2003 року Ворошиловський районний суд м. Донецька скасував вищезазначену постанову та повернув матеріали
справи до обласної прокуратури для додаткової перевірки. Суд повторив свої висновки, що містились у постанові від 29 січня 2003 року
та зазначив, що прокуратура не перевірила, чи могли бути тілесні
ушкодження заявника завдані йому за обставин, про які він стверджував, тобто у відділі міліції.
40. Між 20 травня 2004 року та 27 липня 2005 року обласна прокуратура тричі відмовляла в порушенні кримінальної справи щодо
працівників міліції, допоки в останню зазначену дату зрештою не
було порушено кримінальну справу щодо працівників міліції Маріупольського ВБОЗ УБОЗ УМВС України за ознаками перевищення
влади або службових повноважень.
41. Проте 20 грудня 2005 року справу щодо працівників міліції
було закрито на підставі відсутності доказів вчинення злочину.
42. 15 березня 2006 року вищезазначену постанову було скасовано обласною прокуратурою. Обласна прокуратура постановила, що
заявника необхідно визнати потерпілим, допитати його та вирішити питання про необхідність проведення повторної судово-медичної експертизи.
43. 10 липня 2006 року заявника було визнано потерпілим та наступного дня допитано.
44. 19 липня 2006 року старший слідчий прокуратури м. Марі
уполя закрив провадження у справі через відсутність складу
злочину.
45. 19 жовтня 2006 року Жовтневий районний суд м. Маріуполя
скасував вищезазначену постанову та повернув справу для додаткової перевірки. Суд чітко зазначив про необхідність проведення
допиту працівника міліції П., та що захисник заявника має бути допущений до участі у справі, а також що мають бути з’ясовані невідповідності у показаннях свідків.
46. 6 грудня 2006 року прокуратура м. Маріуполя знову закрила
провадження у справі за відсутністю складу злочину.
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47. 15 січня 2007 року прокурор м. Маріуполя скасував вищезазначену постанову та повернув справу для додаткової перевірки.
48. Після повернення прокурором справи були здійснені певні
додаткові слідчі заходи. Знову був допитаний працівник міліції П.
Він показав, що бачив, як заявник лежав на підлозі у кабінеті працівника міліції Р., але останній не дозволив П. увійти в кабінет, тому він
точно не бачив, що там відбувалося. Також було проведено очні ставки між Ш. та В. та працівниками міліції (Ш. та В. є, як стверджувалось,
знайомими заявника, які під час досудового слідства у кримінальній
справі проти заявника засвідчили, що бачили затримання заявника міліцією, але не бачили, щоб до нього було застосовано будь-які
заходи фізичного впливу). Внаслідок цього було зроблено висновок,
що «свідчення В. були спростовані». Перевірити подібні свідчення
Ши., іншого свідка затримання заявника, було неможливо, оскільки
її місце перебування було невідоме. Мати заявника та його сусід Ж.,
які, як стверджується, були допитані слідчими раніше, показали, що
до 17 квітня 2000 року заявник тілесних ушкоджень не мав.
49. 9 квітня 2007 року прокуратура м. Маріуполя закрила провадження у справі через відсутність складу злочину. Прокурор по
слався на попередні рішення у справі, показання заявника, працівників міліції та свідків, і на висновки судово-медичних експертиз від
5 травня 2000 року та 12 липня 2002 року. Було встановлено, що під
час затримання заявник чинив опір працівникам міліції. Працівники
міліції показали, що заявник бив їх та намагався втекти, тому вони
застосували до нього фізичну силу та «завели його у мікроавтобус».
Оскільки заявник також образив Ф., її брат С. декілька разів вдарив
заявника, внаслідок чого той впав на металевий паркан.
50. 6 травня 2008 року Жовтневий районний суд м. Маріуполя
залишив вищезазначену постанову без змін. Суд вказав на суперечливість свідчень, наданих учасниками, та свідками зазначених
подій, але дійшов висновку, що тілесні ушкодження заявника були
завдані йому С. та працівниками міліції, коли він чинив опір під час
затримання.
51. 2 червня 2008 року апеляційний суд Донецької області по
слався на висновки Жовтневого районного суду м. Маріуполя та залишив його рішення без змін.
52. 17 грудня 2008 року Верховний Суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги заявника.
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C. Інші провадження

53. 30 серпня 2004 року Жовтневий районний суд м. Маріуполя
частково задовольнив позов заявника та присудив йому 8170,80 грн
відшкодування матеріальної шкоди, 1000 грн відшкодування моральної шкоди та 1260 грн судових витрат, що мали бути сплачені
державою. Вищезазначена шкода була завдана вилученням його
особистих речей, таких як ключі та гроші, під час його затримання
18 квітня 2000 року.
54. 2 листопада 2005 року Жовтневий районний суд м. Маріуполя знову частково задовольнив позов заявника та присудив йому
2676,03 грн відшкодування матеріальної та моральної шкоди (включаючи судові витрати), якої він зазнав внаслідок незаконної виїмки
двох камер під час кримінального провадження щодо нього.
55. Згідно з твердженнями заявника, ці рішення були повністю
виконані.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
a. Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року

56. Згідно з відповідними положеннями Кодексу, чинними на
час подій (статті 383 та 394), касаційні скарги на рішення апеляційного суду, ухвалені в апеляційному порядку, повинні були розглядатися касаційним судом у складі трьох суддів за участю прокурора.
Суд мав повноваження вирішити питання про призначення справи
до розгляду, або відмовити у задоволенні касаційної скарги.
57. Відповідно до змін, внесених 12 січня 2006 року, положення
щодо обов’язкової явки прокурора в попереднє судове засідання було скасоване.

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 3 ТА 13 КОНВЕНЦІЇ
58. Заявник скаржився за статтями 3 та 13 Конвенції на жорстоке
поводження з боку працівників міліції, непроведення національни-
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ми органами розслідування його скарг та відсутність у цьому зв’язку
ефективних національних засобів юридичного захисту.
59. Заявник посилався на статті 3 та 13 Конвенції, які передбачають таке:
Стаття 3
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».

Стаття 13
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».
А. Щодо прийнятності

60. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже,
вони мають бути визнані прийнятними.
b. Щодо суті

1. Стверджуване жорстоке поводження у міліції
61. Уряд вказував на те, що твердження заявника про жорстоке
поводження 18 та 26 квітня 2000 року були ретельно перевірені як
під час досудового слідства, так і під час окремого провадження, порушеного за скаргами заявника. За результатами судово-медичних
експертиз було встановлено, що заявник зазнав легких тілесних ушкоджень внаслідок того, що він чинив опір працівникам міліції, і вони були змушені застосувати силу, щоб затримати його. Крім того,
до затримання заявника вдарив С. та він упав на металевий паркан.
Ці висновки були перевірені та підтримані національними судами.
Отже, Уряд стверджував, що заявник не зазнав жорстокого поводження у відділі міліції.
62. Заявник стверджував, що висновки Уряду про те, що він зазнав тілесних ушкоджень під час опору працівникам міліції та від
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ударів С., ґрунтувалися на суперечливих доказах. Він також вважав,
що тілесні ушкодження, яких він зазнав, були набагато серйознішими, ніж ушкодження, зафіксовані експертами, оскільки експерти його не оглядали, а вивчали медичні документи, а деякі докази,
такі як рентгенограми ребер заявника, були втрачені працівниками
міліції.
63. Як вже неодноразово зазначав Суд, стаття 3 Конвенції втілює
в собі один з найбільш основоположних принципів демократичного
суспільства. Вона категорично забороняє будь-яке катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження, незважаючи на
обставини поведінки жертви (див., серед інших прикладів, рішення
у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95,
п. 119, ECHR 2000-IV).
64. Суд чітко усвідомлює субсидіарний характер свого завдання
та визнає, що має бути обережним, перебираючи на себе роль суду
першої інстанції щодо вирішення питань факту, коли це неминуче не
вимагається з огляду на обставини справи (див., наприклад, ухвалу
щодо прийнятності від 4 квітня 2000 року у справі «МакКер проти Сполученого Королівства» (McKerr v. the United Kingdom), заява № 28883/95).
Тим не менш, у разі наявності скарг за статтею 3 Конвенції, Суд повинен з особливою ретельністю вивчити факти — навіть якщо на
національному рівні мали місце певні провадження та розслідування (див., mutatis mutandis, рішення від 4 грудня 1995 року у справі
«Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria), п. 32, Серія А, заява № 336,
та рішення у справі «Авшар проти Туреччини» (Avsar v. Turkey), заява
№ 25657/94, п. 283, ECHR 2001-VII (витяги)).
65. Суд також повторює, що при оцінці доказів Суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом» (див.
рішення від 18 січня 1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого
Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), п. 161, Серія А, заява № 25).
Проте, така доведеність може випливати зі співіснування достатньо
переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих
неспростовних презумпцій факту.
66. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що заявник стверджує, що 18 та 26 квітня 2000 року його били та катували
з використанням електричного струму. Хоча на підтримку початкових тверджень заявника про використання електричного струму
та про те, що він отримав перелом ребер 18 квітня 2000 року, немає
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медичних доказів, сторони погоджуються з тим, що заявник зазнав
тілесних ушкоджень, і це підтверджується наявними доказами (див.
пункти 16–19 та 35). Суд вважає, що ці тілесні ушкодження були достатньо серйозними, щоб підпадати під дію статті 3 Конвенції. Залишається тільки встановити, чи повинні державні органи нести
відповідальність за статтею 3 Конвенції за нанесення зазначених
тілесних ушкоджень.
67. Суд зазначає, що пояснення сторін щодо походження ушкоджень відрізняються. Їхні версії подій цілковито ґрунтуються на суперечливих свідченнях осіб, які брали участь у події (працівників
міліції С. та Ф.) та свідків (перехожих Б. та Бо. та ймовірних знайомих
заявника Ш., В. і Ши.). На додаток, згідно з висновками судово-медичної експертизи від 12 липня 2002 року тілесні ушкодження заявника могли бути завдані йому як за обставин, вказаних працівниками
міліції, так і за обставин, описаних заявником. Медичні докази щодо
проблем заявника з нирками також є суперечливими (див. пункти
34–35). 6 травня 2008 року національний суд вказав на невідповідності
у наявних доказах та зазначив, що слідство не прояснило ситуацію.
68. Суд повторює, 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 щодо причин виникнення цих ушкоджень, та якщо цього
зроблено не буде, це свідчитиме про наявність питання за статтею 3
Конвенції (див. рішення від 27 серпня 1992 року у справі «Томасі проти Франції» (Tomasi v. France), пп. 108–111, Серія A, заява № 241 A,
пп. 4–41, та зазначене вище рішення у справі «Рібіч проти Австрії»
(Ribitsch v. Austria), п. 34, p. 26). Крім того, у разі, якщо національні
органи не провели медичного огляду до взяття заявника під варту,
Уряд не може посилатись на це у своєму захисті та стверджувати, що
ушкодження, про які йдеться, передували взяттю заявника під варту в міліції (див. рішення від 18 вересня 2008 року у справі «Тюркан
проти Туреччини» (Turkan v. Turkey), заява № 33086/04, п. 43).
69. У цьому зв’язку Суд зазначає, що докази, отримані в ході судово-медичних експертиз, відіграють ключову роль під час слідства
щодо осіб, взятих під варту, та у випадках, коли останні подають
скарги про жорстоке поводження. З цієї точки зору, одним із завдань
Суду є визначення того, чи забезпечили національні органи ефективне функціонування системи здійснення медичних оглядів осіб, що
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перебувають під вартою в міліції (див., mutatis mutandis, рішення від
17 березня 2009 року у справі «Салманоглу та Полатташ проти Туреччини» (Salmanoglu та Polattas v. Turkey), заява № 15828/03, п. 79).
70. У цій справі відразу після затримання заявника не було проведено жодного медичного огляду, за допомогою якого могло бути
підтверджено, що усі тілесні ушкодження заявника були завдані йому під час його затримання (див. зазначене вище рішення у справі
«Тюркан проти Туреччини» (Turkan v. Turkey), пп. 41–42). Медичний
огляд разом з правом доступу до адвоката та правом повідомити
третю сторону про затримання є основоположними запобіжними
механізмами проти жорстокого поводження із затриманими особами і повинні застосовуватися з самого початку позбавлення свободи
незалежно від правового режиму такого затримання в правовій системі, про яку йдеться (затримання, арешт тощо) (див. Другу загальну
доповідь Європейського комітету з питань запобігання катуванням
чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи
покаранню, CPT/Inf/E (2002) 1-Rev. 2006, п. 36). Такі заходи не тільки
гарантуватимуть права заявника, але також нададуть змогу Урядові
держави-відповідача зняти з себе тягар надання правдоподібного
пояснення цим тілесним ушкодженням.
71. Далі Суд зазначає, що заявник мав численні синці на грудях,
спині та стегнах. Заявник також страждав від різних посттравматичних ускладнень — головного болю, труднощів із сечовипусканням та диханням. Хоча у висновках судово-медичної експертизи від
12 липня 2002 року зазначалося, що лабораторні аналізи не підтвердили забиття нирок, інші медичні висновки вказують на те, що заявник мав рецидивну форму гематурії щонайменше до кінця 2000 року
(див. пункти 22–25, 34), а не протягом 5–7 днів, як зазначено у ви
сновку судово-медичної експертизи від 12 липня 2002 року.
72. На думку Суду, Уряд не надав переконливого опису конкретних обставин затримання заявника, які зробили необхідним застосування «прийомів рукопашного бою» та спричинили такі наслідки для заявника. Насамкінець, працівник міліції П. показав, що він
бачив заявника, який лежав на підлозі у кабінеті у відділі міліції.
Це підіймає питання щодо того, чи били там заявника, як він стверджує, чи він був у поганому стані внаслідок його затримання, що
потребувало б здійснення медичного огляду та надання медичної
допомоги, чого зроблено не було.
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73. Всього вищенаведеного Суду достатньо, щоб дійти висновку,
що тілесні ушкодження заявника не були завдані виключно в момент
його затримання. Більше того, характер завданих ушкоджень, на
думку Суду, є достатньо серйозним, щоб дійти висновку, що вони не
можуть характеризуватися як нелюдське поводження. Зокрема, Суд
повторює, що певні дії, які раніше класифікувалися як «нелюдське чи
таке, що принижує гідність, поводження» на противагу «катуванню»,
у майбутньому можуть класифікуватися по-іншому. Суд дотримується думки, що за потреби зростаючих високих стандартів, які вимагаються у сфері захисту прав людини та основоположних свобод, відповідно й неминуче вимагається більша рішучість при оцінці порушень основоположних цінностей демократичного суспільства (див.
рішення у справі «Сельмуні проти Франції» (Selmouni v. France) [ВП],
заява № 25803/94, п. 101, ECHR 1999-V). Суд вважає, що тілесні ушкодження, зазнані заявником, були достатньо серйозними, щоб становити катування у розумінні статті 3 Конвенції.
74. Суд доходить висновку, що мало місце порушення матеріального аспекту статті 3 Конвенції.

2. Адекватність розслідування
75. Уряд стверджував, що державні органи, які здійснювали
слідство, використали всі можливі засоби для встановлення істини
у справі заявника. Уряд стверджував, що розслідування скарг заявника було ефективним, та що той факт, що заявник не скористався
конкретним засобом юридичного захисту, не означає, що розслідування в цілому було неефективним.
76. Заявник повторив свої попередні твердження щодо того, що
розслідування його скарг було тривалим та неефективним.
77. Суд повторює, що коли особа висуває небезпідставну скаргу 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 вимагає
проведення ефективного офіційного розслідування. Що стосується
розслідування, що підпадає під дію статті 2 Конвенції, то воно має
бути спроможним забезпечити встановлення та покарання винних
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 порушувати права тих, хто перебуває під їхнім контролем (див. рішення від 28 жовтня 1998 року у справі «Ассенов та інші проти Болгарії»
(Assenov та Others v. Bulgaria), п. 102, Reports of Judgments and Decisions
1998-VIII, p. 3290 та вищезазначене рішення у справі «Лабіта проти
Італії» (Labita v. Italy), п. 131).
78. Розслідування небезпідставних скарг про жорстоке поводження також повинно бути ретельним. Це означає, що органи влади
завжди повинні добросовісно намагатись з’ясувати те, що трапилось, та не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для
закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки
як підставу для своїх рішень (див. згадане вище рішення у справі
«Ассенов та інші проти Болгарії» (Assenov та Others v. Bulgaria), п. 103
та наступні.). Вони повинні вживати всіх заходів для отримання всіх
наявних доказів, які мають відношення до події, inter alia, показань
очевидців та експертних висновків (див. рішення у справі «Танрікулу проти Туреччини» (Tanrіkulu v. Turkey) [ВП], заява № 23763/94, п. 104
і подальші посилання, ECHR 1999-IV, і «Ґюль проти Туреччини» (Gul v.
Turkey), заява № 22676/93, п. 89, від 14 грудня 2000 року).
79. Суд зазначає, що розслідування скарг заявника тривало більше восьми років. Протягом цього періоду державні органи сім разів
відмовляли в порушенні кримінальної справи за скаргами заявника. Усі ці відмови скасовувалися прокуратурами вищого рівня або
судами, які повертали справу на додаткову перевірку, вказуючи на
недоліки розслідування до тих пір, поки у 2005 році — більше, ніж
через п’ять років після події — зрештою не було порушено кримінальну справу щодо працівників міліції.
80. Суд також зазначає, що після того, як кримінальну справу було порушено, її три рази закривали. Відповідні постанови в подальшому скасовувались, але вже у 2008 році національні суди залишили
без змін останню постанову про закриття кримінальної справи, не
з’ясувавши постійних суперечностей у наявних доказах.
81. Суд зауважує, що неможливість з’ясувати існуючі суперечності
(заявник та деякі свідки наполягали на одній версії подій, у той час,
як працівники міліції та інші свідки дали інші показання) була спричинена тим, що слідчі органи не допитали усіх свідків та всіх осіб, які
брали участь у події, при першій нагоді після того, як заявником була
подана скарга про жорстоке поводження. Зокрема, з першої поста-
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нови від 10 травня 2000 року про відмову в порушенні кримінальної
справи щодо працівників міліції не вбачається, що було допитано
когось ще, окрім заявника та С. Працівники міліції, які брали участь
у події, були допитані тільки через рік після зазначених подій. Деякі ключові свідки були допитані набагато пізніше, а очні ставки між
ними та працівниками міліції були проведені ще пізніше або не були
проведені зовсім. Так само протягом тривалого часу не перевірялися
твердження заявника про те, що він зазнав жорстокого поводження
у відділі міліції. На первісному етапі розслідування слідчі органи зосередилися тільки на доказах на підтримку версії подій, наведених
працівниками міліції, згідно з якою заявник зазнав тілесних ушкоджень під час його затримання.
82. Суд зазначає, що протягом розслідування на ці недоліки вказували національні органи, зокрема, суди. Проте, не вбачається, що
ці недоліки були належним чином виправлені. Більш того, на основі
наявних матеріалів може бути зроблений висновок про те, що з плином часу зібрати необхідні докази для того, щоб виправити недоліки розслідування, ставало дедалі важче, оскільки, наприклад, деякі
свідки виїхали з міста. Існує також ризик того, що через вісім років
після події, про яку йде мова, свідкам було б доволі важко правильно
пригадати ці події.
83. За таких обставин, враховуючи тривалість розслідування
скарг заявника, нездійснення важливих слідчих дій на ранньому етапі розслідування та систематичну нездатність національних органів
виправити виявлені недоліки, Суд доходить висновку, що у цій справі
мало місце порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції.
84. Суд також вважає, що окремого питання за статтею 13 Конвенції не постає (див. рішення від 26 червня 2007 року у справі «Тімур
проти Туреччини» (Timur v. Turkey), заява № 29100/03, пп. 35–40).
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
85. Заявник скаржився, що Верховний Суд України розглянув
його справу за відсутності його самого та його захисника. Він посилався на пункт 1 статті 6 Конвенції, який передбачає таке:
«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом, ..., який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого
проти нього кримінального обвинувачення...»
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А. Щодо прийнятності

86. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже,
вона має бути визнана прийнятною.
b. Щодо суті

87. Уряд вказував на те, що законодавство, чинне на час подій, не
передбачало участі засудженої особи та її захисника у відповідному
засіданні суду. Уряд дотримувався думки, що касаційне провадження, в якому вирішувалось питання задоволення касаційної скарги
у цій справі, було аналогічним тому, що мало місце у справі «Степенська проти України» ((Stepenska v. Ukraine), заява № 24079/02, ухвала щодо прийнятності від 12 червня 2006 року), в якій Суд дійшов
висновку, що непроведення судом усного слухання було виправданим. Уряд також зазначив, що провадження, під час яких розглядаються лише питання права, на противагу тим, в яких розглядаються питання фактів, можуть відповідати вимогам статті 6 Конвенції
навіть якщо апеляційним або касаційним судом скаржнику не було
надано можливості бути заслуханим особисто — за умови, що його
було заслухано в суді першої інстанції. У цій справі заявник був присутній в судових засіданнях як суду першої інстанції, так і апеляційного суду. Отже, розгляд скарги заявника Верховним Судом відповідав вимогам пункту 1 статті 6 Конвенції.
88. Заявник повторив свої попередні твердження щодо того, що
принцип рівності сторін в його справі було порушено.
89. Суд повторює, що провадження, які стосуються порушення
провадження за касаційною скаргою, та провадження, які розглядають виключно питання права на противагу тим, в яких розглядаються питання права, можуть відповідати вимогам статті 6 Конвенції навіть якщо скаржнику не було надано можливості бути особисто заслуханим апеляційним або касаційним судом — за умови,
якщо судовий розгляд в суді першої інстанції був публічним, суди
вищих інстанцій не мали завдання встановлювати факти у справі,
а повинні були тільки розтлумачити правові норми, що стосуються
цієї справи (див., наприклад, рішення у справі «Ермі проти Італії»
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(Hermi v. Italy) [ВП], заява № 18114/02, п. 61, ECHR 2006-XII з подальшими посиланнями).
90. Проте Суд зазначає, що хоча у цій справі зазначене провадження стосувалося задоволення клопотання про касаційне оскарження та обмежувалось питаннями права, присутність прокурора
під час першого засідання Верховного Суду вимагалася за законом, і він зробив усні заяви у суді, таким чином беручи активну
участь у провадженні, у той час як заявник був позбавлений такої
можливості.
91. За таких обставин Суд вважає, що було порушено принцип
рівності сторін.
92. Суд раніше встановлював таке порушення у подібній справі
проти України (див. рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Жук
проти України» (Zhuk v. Ukraine), заява № 45783/05, пп. 29–35,) та не
вбачає у цій справі жодних підстав відступати від своїх висновків.
Відповідно мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
93. Заявник також подав скарги за статтями 5 та 6 Конвенції, що
стосувались його затримання, тримання під вартою та кримінального провадження у його справі. Він також скаржився за статтею 1
Першого протоколу до Конвенції на те, що його особисте майно (три
рушниці) було відібране в нього міліцією та не повернуто.
94. Ретельно розглянувши скарги заявника в світлі всіх наявних
матеріалів та в тій мірі, в якій оскаржувані питання належать до його компетенції, Суд констатує, що вони не виявляють будь-яких ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією.
95. Отже, ця частина заяви повинна бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3
та пункту 4 статті 35 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
96. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пе-
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редбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

97. Заявник вимагав 250 000 євро відшкодування матеріальної
шкоди, яке включало стверджувану втрату зарплатні, спричинену
стверджуваною неспроможністю продовжувати працювати моряком торговельного флоту внаслідок завданих йому тілесних ушкоджень, та 150 000 євро відшкодування моральної шкоди.
98. Уряд зауважив, що вимоги заявника щодо зарплатні мали
гіпотетичний характер, а вимоги щодо моральної шкоди були надмірними.
99. Суд не вбачає жодного причинно-наслідкового зв’язку між
встановленим порушенням та заявленим відшкодуванням матеріальної шкоди. Отже, Cуд відхиляє цю вимогу. З іншого боку,
Суд присуджує заявникові 20 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
В. Судові витрати

100. Заявник також вимагав 1386 євро компенсації судових
витрат, яких він зазнав під час провадження на національному рівні та в Суді, та які включали: 5600 грн оплати послуг захисника
в провадженні за скаргами заявника про жорстоке поводження; 7200 грн оплати послуг за юридичне представництво у Суді
та 130 євро поштових витрат.
101. Уряд зазначив, що вимога заявника щодо відшкодування
судових витрат, понесених у національному провадженні, повинна
бути відхилена. Уряд також зауважив, що заявник надіслав тільки
зведену інформацію щодо оплати юридичних послуг, наданих його
захисником, підписану ним та заявником, але не надіслав ані копії
контракту, який він уклав зі своїм захисником, ані копій відповідних рахунків. Заявник також не надав усіх рахунків на обґрунтування своїх поштових витрат.


Близько 544 євро.



Близько 700 євро.
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102. Відповідно до практики Суду заявник має право на відшкодування судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У цій
справі, враховуючи наявні документи та вищенаведені критерії, Суд
вважає за належне присудити заявнику 1000 євро компенсації витрат за усіма вказаними пунктами.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скарги за статтями 3 та 13 Конвенції
та скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції щодо судового засідання
у Верховному Суді у кримінальній справі заявника, а решту скарг
у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 3
Конвенції в контексті її матеріального аспекту.
3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 3
Конвенції в контексті її процесуального аспекту.
4. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу за
статтею 13 Конвенції.
5. Постановляє, що у цій справі мало місце 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
Конвенції, держава-відповідач має виплатити заявнику
20 000 (двадцять тисяч євро) відшкодування моральної
шкоди та 1000 (одну тисячу євро) компенсації судових ви
трат разом з будь-якими податками, які можуть 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 остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий від-
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соток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 липня
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік

Д. Шпільманн

секретар

голова

Згідно з пунктом 2 статті 45 Конвенції та пунктом 2 правила 74
Регламенту Суду до цього рішення додається окрема думка суддів
Зупанчіча, Берро-Лефевр та Юдківської.
Д. Ш.
К. В.

СПІЛЬНА ОКРЕМА ДУМКА
СУДДІВ ЗУПАНЧІЧА, БЕРРО-ЛЕФЕВР ТА ЮДКІВСЬКОЇ
1. Ми погоджуємося з результатом розгляду цієї справи, але насмілимося не погодитися з одного питання, яке стосується розрізнення катування stricto sensu з одного боку та концепції нелюдського
чи такого, що принижує гідність, поводження — з іншого. Ми також
пояснимо, чому у цій конкретній справі залишається невизначеним
питання щодо того, чи були медичні ускладнення, які мав заявник,
включаючи його рецидивну гематурію, наслідками дій державивідповідача, чи ні.
2. З самого початку має бути зазначено, що ця справа відрізняється від ситуації «коли особа затримується міліцією здоровою,
але при звільненні з-під варти, виявляється, що в неї є тілесні ушкодження», та на державу тоді «покладається обов’язок надати правдоподібне пояснення щодо причин виникнення цих ушкоджень».


Див., серед багатьох інших прикладів, рішення у справі «Селмуні проти Франції» (Selmouni v. France) [ВП], заява №. 25803/94, п. 87, ECHR 1999-V.
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Суд розрізняв справи, в яких заявника доставляли в міліцію здоровим, та ті, в яких це було не настільки очевидним, тому що заявники затримувалися, наприклад, після бійки з потерпілими
або третіми особами.
3. Заявник у цій справі був затриманий на вулиці відразу після
бійки з паном С. При цьому особливу важливість має той факт, що заявник ніколи не заперечував того, що він був побитий паном С., впав
на металевий паркан та таким чином отримав ушкодження. Ці обставини свідчать не на його користь, як і його спроба втекти. Отже,
ми не можемо без сумніву стверджувати, що здоров’я заявника усе
ще було у гарному стані, коли його було затримано міліцією.
4. Проте, ми поділяємо думку більшості щодо того, що не здійснивши медичного огляду заявника перед поміщенням його під варту, та, таким чином, не підтвердивши, що він отримав тілесні ушкодження під час затримання, державні органи не зняли з себе «тягар надання правдоподібного пояснення цих тілесних ушкоджень»
(пункт 70). Насправді, як наголошувалося Європейським комітетом
з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що
принижує гідність, поводженню чи покаранню, медичний огляд,
що здійснюється відразу після затримання, становить собою один
з основоположних запобіжних механізмів проти жорстокого поводження, що має ключове значення для таких країн, як Україна, в яких
жорстоке поводження із затриманими особами залишається властивою проблемою.
5. Тим не менш, ми не можемо погодитись із висновком у пункті
73 рішення про те, що це питання вийшло поза межі нелюдського поводження та становило катування у розумінні статті 3 Конвенції.
6. Як вбачається з рішення, отримані заявником ушкодження
включали гематурію, обширну гематому грудей, численні синці правої сторони грудей, на спині, на правому стегні та на лівому плечі,
а також невеличкі подряпини на його зап’ястках. У жодному разі, не
бажаючи недооцінити або применшити страждання заявника, ми,
тим не менш, виступаємо проти знецінення категорії «катування»,
яка після рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»


Див. рішення від 28 жовтня 1998 року у справі «Ассенов та інші проти Болгарії»
(Assenov and Others v. Bulgaria), Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, або рішення від 14 лютого 2008 року у справі «Кобець проти України» (Kobets v. Ukraine), заява
№ 16437/04.
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застосовується до «умисного нелюдського поводження, яке спричиняє дуже серйозні та жорстокі страждання», якому надається особливої ганебності.
7. Слід розуміти те, що у рішенні у справі «Сельмуні проти Франції» (Selmouni v. France) Суд вивів дуже чітке та ретельно продумане
визначення катування, яке використовує дослівне формулювання
статті 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (далі — Конвенція ООН). До справи «Сельмуні проти Франції»
(Selmouni v. France) Європейський суд з прав людини не мав власного
визначення терміну катування та чітко не розрізняв поняття «катування» для цілей статті 3 Конвенції та інших форм нелюдського, або
такого, що принижує людську гідність, поводження або покарання.
8. Стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з її підзаголовком «Заборона катування» сформульована
наступним чином: «Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню». Отже, текст Конвенції не проводить розмежування катування
та нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або
покарання. Як зазначено вище, різниця між двома концепціями була встановлена у рішенні «Сельмуні проти Франції» (Selmouni v. France)
шляхом посилання на статтю 1 Конвенції ООН. Стаття 1 говорить,


Рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United
Kingdom), 18 січня 1978 року, п. 167, Серія А, № 25.

Генеральна Асамблея ООН, Конвенція проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання,
10 грудня 1984 року, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85, текст доступний на:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3a94.html Частина 1, стаття 1:
1. Для цілей цієї Конвенції термін «катування» означає будь-яку дію, якою будьякій особі навмисне заподіюються сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покарати її за
дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрюється, а також
залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується
на дискримінації будь-якого виду, коли такий біль або страждання заподіюються дер
жавними посадовими особами чи іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх
підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди. В цей термін не включаються
біль або страждання, що виникли внаслідок лише законних санкцій, невіддільні від
цих санкцій чи спричиняються ними випадково.
2. Ця стаття не завдає шкоди будь-якому міжнародному договору чи будь-якому
національному законодавству, в яких є або можуть бути положення про більш широке
застосування.
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що страждання або біль — фізичні, або моральні — повинні бути сильними для того, щоб стати катуванням.
9. Визначення Конвенції ООН також вимагає, що заподіяння такого сильного болю або страждань було умисним та, навіть більше того, вони повинні заподіюватися зі спеціальною метою (dolus specialis)
для того, щоб отримати від жертви або від третьої особи відомості
чи зізнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи
у вчиненні яких вона підозрюється, а також залякати чи примусити
її або третю особу, чи з будь-якої іншої причини, що ґрунтується на
дискримінації будь-якого виду. На додаток, такі дії, пов’язані з катуванням, повинні заподіюватися посадовими особами держави чи
іншими особами, які діють як офіційні, з їх підбурювання, з їх відома, або за їх мовчазної згоди. У цьому відношенні ми говоримо про
delictum proprium — тобто те, що катування може бути вчинено, якщо
висловлюватися просто, тільки представником держави.
10. З іншого боку, стаття 1 Конвенції ООН in fine передбачає, що
біль або страждання, що виникли внаслідок законних санкцій, і невіддільні від цих санкцій або спричиняються ними випадково, не
вважаються катуванням. Якщо особа чинить опір затриманню та
таким чином робить застосування фізичної сили для її затримання
неминучим, ушкодження, завдані під час такого протистояння не
вважатимуться катуванням, навіть якщо вони будуть за всіма ознаками — окрім того, що стосується dolus specialis — відповідати вищезазначеному визначенню. Наприклад, у справі «Ребок проти Словенії»
(Rehbock v. Slovenia), йшлося про те, чи робив фізичний опір з боку
культуриста необхідним застосування фізичної сили, чи ні, тобто
чи було воно випадковим при здійсненні законного заходу щодо
його затримання.
11. У цій справі питання, щодо якого ми не поділяємо думку
більшості, стосується, як ми зазначили вище, розрізнення катування, визначення якого ми надали та пояснили, та нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання. Враховуючи сприйняття визначення статті 1 Конвенції ООН у рішенні у справі
«Сельмуні проти Франції» (Selmouni v. France), слід також взяти до уваги,
що Європейський суд з прав людини не тільки зв’язав себе визначенням поняття «катування», але тим самим є зв’язаним і розрізненням


Рішення у справі «Ребок проти Словенії» (Rehbock v. Slovenia), заява № 29462/95,
ECHR 2000-XII.
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«катування» stricto sensu з одного боку та «нелюдського чи такого, що
принижує гідність, поводження або покарання» — з іншого.
12. Отже, у цьому відношенні цікаво зазначити, що в основному тексті Конвенції ООН практично не міститься посилань на «інше
жорстоке, нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання».
13. Термін «жорстоке, нелюдське чи таке, що принижує гідність,
поводження або покарання» з’являється тільки у статті 16 Конвенції
ООН — в її другій частині, в якій міжнародний документ посилається на застереження, згідно з яким Конвенція ООН не повинна перешкоджати іншим положенням будь-якого іншого міжнародного
документа або національного законодавства, які забороняють «жорстоке, нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання» або які стосуються екстрадиції або вигнання.
14. Отже, за логікою Конвенції ООН «жорстоке, нелюдське чи таке,
що принижує гідність, поводження або покарання» — це всі інші види
поводження або покарання, що є меншими за катування stricto sensu.
15. Тут ми спостерігаємо, що критерії, які містяться у статті 1
Конвенції ООН стосовно dolus specialis та delictum proprium є дискретними («так» або «ні», aut-aut), що означає, що передумови для кваліфікування поведінки представника держави або наявні, або ні.
16. Єдиний недискретний елемент злочину катування, який
слугує безперервності, це біль та страждання, які повинні бути сильними. Отже логічним тоді буде стверджувати, що «жорстоке, нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання» є всім
тим, що не вважається катуванням через недостатність сили болю та
страждання, як фізичних, так і моральних. Іншими словами, якщо біль
або страждання, фізичні або моральні, не є сильними, то за всіх інших рівних умов, ми говоримо про нелюдське чи таке, що принижує
гідність, поводження.
17. У цій справі сумнівним є не тільки факт того, що ускладнення у заявника були спричинені жорстоким поводженням з боку посадових осіб, але і те, що сила болю та страждань, на нашу думку,
також не була належним чином встановлена.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «МУСТАФАЄВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 36433/05)
Рішення
Страсбург
13 жовтня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
13 січня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Мустафаєв проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова,
пані Е. Фура-Сандстрем,

294

Мустафаєв проти України

п. К. Юнґвірт,
пані І. Берро-Лефевр,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 20 вересня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 36433/05) проти України, поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини головних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України,
п. Айдером Халіловичом Мустафаєвим (далі — «заявник») 20 вересня 2005 р.
2. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його уповноважений, п. Є. Зайцев.
3. Заявник твердив зокрема, що умови його тримання під вартою
були принизливими та що його було незаконно позбавлено волі.
4. 9 листопада 2009 р. Голова П’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Також було вирішено ухвалити рішення щодо прийнятності та суті заяви водночас (стаття 29 §1).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився в 1982 р. і мешкає в Старому Криму.
A. Кримінальні провадження проти заявника

6. У лютому 2005 р. прокуратура Автономної Республіки Криму (АРК) порушила кримінальні провадження проти кількох співробітників поліції, серед них заявника, на підставі зловживання
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владою. Заявник і його співвідповідачі підозрювалися зокрема
в жорстокому поводженні з підозрюваними та їхніми родичами
у багатьох випадках (зокрема, в їхньому побитті, закритті одного
з них у багажнику автомобіля, побитті одного з них бампером автомобіля, тощо), а також у незаконному поникненні у приміщення
й експропріації майна.
7. 28 лютого 2005 р. заявника було заарештовано у зв’язку з цими
провадженнями.
8. 3 березня 2005 р. заявника було доправлено до Центрального
районного суду Сімферополя (далі — «Районний суд»), який, взявши
до уваги аргументи прокурора й адвоката заявника, ухвалив продовжити тримання заявника під вартою до 10 вересня 2005 р. Районний суд також наказав зібрати більше інформації про заявника для
ухвалення рішення про його подальше тримання під вартою.
9. 10 березня 2005 р. Районний суд продовжив строк тримання
заявника під вартою на два місяці, заявляючи, що, беручи до уваги
природу та повторюваний характер злочинів, які ставилися йому за
провину, була висока імовірність того, що він продовжить злочинну
діяльність і користуватиметься своїм становищем, щоб перешкоджати розслідуванню та чинити тиск на свідків.
10. 22 березня 2005 р. Апеляційний суд АРК (далі — «Апеляційний суд») після апеляції заявника залишив чинним рішення від
10 березня 2005 р., твердячи, що Районний суд належно розглянув
усі обставини справи.
11. 26 квітня 2005 р. Районний суд продовжив строк тримання
заявника під вартою до 28 червня 2005 р., твердячи, що була необхідність подальшого розслідування та що особиста ситуація заявника не змінилася.
12. 17 травня 2005 р. Апеляційний суд, розглянувши апеляцію
заявника проти рішення від 26 квітня 2005 р., відхилив її, визнавши,
що обвинувачення проти заявника були особливо серйозними та що
був високий ризик того, що заявник заважатиме розслідуванню або
намагатиметься втекти. Однак цей суд виправив рішення Районного суду, наказавши утримувати заявника під вартою до 26 червня
2005 р.
13. 24 червня 2005 р. прокуратура передала справу Голові Апеляційного суду для визначення того, який суд першої інстанції має
її розглядати.

296

Мустафаєв проти України

14. 4 липня 2005 р. Голова Апеляційного суду передав справу до
Феодосійського міського суду (далі — «Міський суд»).
15. 10 серпня 2005 р. Міський суд доправив заявника для суду.
Суд наказав залишити заявника під вартою, не вказавши строк і не
надавши будь-яких підстав.
16. 4 січня 2006 р. Міський суд, розглянувши справу в процесі
проваджень, у яких заявника представляв обраний ним адвокат,
визнав заявника винним у зловживанні своїм становищем, і засудив його до трьох років позбавлення волі. Суд також заборонив
заявникові займати посаду в правоохоронних органах протягом
трьох років.
17. 25 травня 2006 р. Апеляційний суд залишив чинним рішення
від 4 січня 2006 р.
18. 30 листопада 2006 р. Верховний Суд відхилив касаційну
скаргу заявника як необґрунтовану.
19. Заявник не висунув у своїй апеляції або скарзі в касаційному порядку скаргу про те, що йому не забезпечили достатнього часу
та умов для підготування його захисту.
B. Умови тримання заявника під вартою

20. У деякі невстановлені періоди заявник перебував під вартою
у Сімферопольському СІЗО. Від 25 серпня 2005 р. до 5 січня 2006 р.
і від 25 січня до 5 лютого 2006 р. заявник перебував у Феодосійському ізоляторі тимчасового тримання (далі — Феодосійський ІТТ»).
21. Відповідно до слів заявника, під час цього періоду з ним
поділяли камеру розміром п’ять квадратних метрів від чотирьох до
вісьмох інших затриманих. Туалет та умивальник у камері не було
відокремлено від житлового приміщення. У камері не було ні вікон,
ні столу, ні стільців, і вентиляція була незадовільною. Що стосується спальних умов, то камера мала єдині дерев’яні нари. Що десятьдванадцять діб затриманих виводили на півгодини для прогулянок.
Увесь інший час вони перебували у своїй камері. Кілька разів заявник скаржився різним органам на умови його тримання під вартою,
але скарги були безрезультатними.
22. Відповідно до слів Уряду, Феодосійський ІТТ мав сімнадцять
камер і був здатен розмістити тридцять сім затриманих. Усі камери було розташовано у підвалі й було добре освітлено електричним
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світлом, що давало затриманим змогу читати. Камери мали систему вентиляції, яка забезпечувала циркуляцію повітря. Вони також
були обладнані дерев’яними нарами для спання, столами, туалетами та умивальниками. Затриманих було забезпечено подушками та
матрацами. Під час свого перебування під вартою заявник був забезпечений харчуванням, часом для прогулянок на свіжому повітрі,
медичною допомогою та доступом до миття.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
23. Текст статті 29 Конституції України та відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу України можна знайти
в рішенні у справі Molodorych v. Ukraine, № 2161/02, §§57–59, 28 жовт
ня 2010).
24. Відповідні міжнародні матеріали стосовно умов тримання під
вартою узагальнено в рішенні у справі Melnik v. Ukraine (№ 72286/01,
§47–49, 28 березня 2006).

ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
25. Заявник скаржився, що умови його тримання під вартою
у Феодосійському ІТТ були принизливими. Він спирався на статтю 3
Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Щодо прийнятності

26. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності цієї скарги.
27. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у сенсі
статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути оголошена
прийнятною.
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b. Щодо суті

28. Заявник твердив, що умови його тримання під вартою у Феодосійському ІТТ були принизливими.
29. Уряд не погодився. Він твердив, що умови тримання заявника під вартою були задовільними та достатніми для задоволення
головних потреб.
30. Суд зазначає, що відповідно до прецедентного права Суду
жорстоке поводження має досягти мінімального рівня жорстокості
для того, щоб потрапити у сферу дії статті 3 Конвенції. Оцінка мінімального рівня жорстокості є відносною; вона залежить від усіх
обставин справи, таких, як тривалість поводження, його фізичний і психологічний вплив, та, у деяких випадках, стать, вік і стан
здоров’я жертви (див., серед інших, Ireland v. the United Kingdom,
18 січня 1978, §162, Серія A, № 25). Суд послідовно наголошував,
що страждання та приниження, властиві будь-якому поводженню
або покаранню, мають у будь-якому разі перевищувати межі цього неминучого елементу страждання або приниження, пов’язаного
із цією конкретною формою законного поводження або покарання.
Заходи, які позбавляють особу волі, часто можуть включати такий
елемент. Відповідно до цього держава має забезпечити, щоб особа
трималася під вартою в умовах, які сумісні з повагою до її людської
гідності, щоб характер і метод здійснення заходів не завдавав їй
страждань і злигоднів, інтенсивність яких перевищує неминучий
рівень страждань, властивий триманню під вартою, і щоб, беручи
до уваги практичні вимоги тримання під вартою, її здоров’я та добробут були належно захищені (див. Kalashnikov v. Russia, № 47095/99,
§95, ECHR 2002-VI).
31. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що заявник перебував у Феодосійському ІТТ близько п’яти місяців. Відповідно до слів заявника, більшу частину цього періоду він провів
у камері, яка давала кожному затриманому не більш як 1,25 квадратних метрів простору. Уряд не надав жодних зауважень для відхилення цих агументів. Беручи до уваги своє прецедентне право щодо
переповненості місць тримання під вартою та відповідні стандарти
Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (які наведено, наприклад, в рішенні у справі Kalashnikov,
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згад. раніше, §97, і Melnik, згад. раніше, §47), Суд вважає, що заявник
перебував у дуже переповненій камері, що порушує серйозне питання відповідно до статті 3 Конвенції.
32. Суд також зазначає, що Уряд не спростував твердження заявника про те, що туалет у камері заявника не було відокремлено
від житлового приміщення, що означає, що він не міг усамітнитися
під час його використання. Аналогічно немає доказів на підтримку
тверджень Уряду про те, що заявник мав належні спальні умови, що
його камеру було обладнано необхідними меблями та що вентиляція й освітлення працювали належно. Суд також зазначає, що якщо,
як твердив заявник і як не заперечував Уряд, камери не мали вікон,
то — проблема доступу до денного світла та свіжого повітря була
особливо серйозною.
33. Суд зазначає, що він уже визнавав умови тримання під вартою в Феодосійському ІТТ у 2005 р. принизливими у своєму рішенні у справі Znaykin v. Ukraine (№ 37538/05, §§49–53, 7 жовтня 2010).
Беручи до уваги його юрисдикцію та обставини, оскаржені в цій
справі, Суд визнає, що фізичні умови тримання заявника під вартою у Феодосійському ІТТ, яке тривало близько п’яти місяців, дорівнювали поводженню, що принижує гідність, на порушення статті 3
Конвенції.
II. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 §1 (C) КОНВЕНЦІЇ
34. Заявник також твердив, що його тримання під вартою після 26 червня 2005 р. до дати його засудження судом першої інстанції було незаконним. Він спирався на статтю 5 §1 (c) Конвенції, яка
говорить:
«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 доправлення 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

35. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності цієї скарги.
36. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у сенсі
статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути оголошена
прийнятною.
b. Щодо суті

37. Заявник твердив, що його тримання під вартою в аналізований період було незаконним.
38. Уряд твердив, що тримання заявника під вартою відповідало застосовному національному законодавству. Зокрема в період від
27 червня до 10 серпня 2005 р. заявник перебував під вартою, тому
що він очікував доправлення до суду. Тому цей період тримання під
вартою ґрунтувався на законній процедурі, забезпеченій Кримінально-процесуальним кодексом України. У період від 10 серпня 2005 р.
до 4 січня 2006 р. тримання заявника під вартою ґрунтувалося на
судовому рішенні від 10 серпня 2005 р., у якому Міський суд серед
іншого залишив чинним стосовно нього тримання під вартою.
39. Суд повторює, що, проголошуючи право на свободу, стаття
5 §1 має на увазі фізичну свободу особи, її мета полягає в тому, щоб
ніхто не був позбавлений волі в довільному порядку. Список винятків із права на свободу, закріплений у статті 5 §1, є виключним списком, і тільки вузька інтерпретація цих винятків є сумісною з метою
цього положення (див. Doronin v. Ukraine, № 16505/02, §52, 19 лютого
2009, з подальшими посиланнями).
40. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що в період від 27 червня до 10 серпня 2005 р. тримання заявника під вартою
не охоплювалося жодним судовим рішенням і було виправдано лише тим фактом, що справа передавалася від слідчого до суду й заявник очікував суду. Суд раніше визнавав, що така практика, яка часто
трапляється в Україні, є несумісною з принципами правової впевненості та захисту від свавілля (див. Kharchenko v. Ukraine, № 40107/02,
§98, 10 лютого 2011). Суд не вбачає підстав відступати у цій справі
від своїх попередніх висновків. Відповідно, тримання заявника під
вартою в період з 27 червня до 10 серпня 2005 р. було незаконним.
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41. Що стосується періоду від 10 серпня 2005 р. до 4 січня 2006 р.,
він офіційно охоплювався рішенням Міського суду, яке залишало
чинним тримання заявника під вартою. Однак Суд зазначає, що
Міський суд не вказав строк цього заходу та не забезпечив будь-яких
підстав для виправдання тривалого тримання заявника під вартою.
42. Суд уже визнавав порушення статті 5 §1 (c) Конвенції в обставинах, коли українські суди продовжували тримання під вартою на невизначений період і без конкретних підстав (див. Kharchenko, згад. раніше, §98). Суд не вбачає підстав для досягнення іншого висновку в цій
справі. Відповідно, тримання заявника під вартою в період з 10 серпня
2005 р. і 4 січня 2006 р. було незаконним для цілей статті 5 §1 (c).
43. Беручи до уваги свої висновки в пунктах 40 та 42, Суд доходить висновку, що відбулося порушення статті 5 §1 (c) Конвенції.
III. ІНШІ ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
44. Заявник також скаржився відповідно до статті 3 Конвенції,
що умови його тримання під вартою в Сімферопольському СІЗО були принизливими відповідно до статті 5 §1 (c) Конвенції, що його
арешт та тримання під вартою в період з 28 січня до 26 червня 2005 р.
не ґрунтувалися на відповідних і достатніх підставах відповідно до
статті 5 §3 Конвенції, що тривалість його тримання під вартою до
засудження була надмірною; і відповідно до статті 6 §3 (b) Конвенції,
що умови його тримання під вартою переважали його можливості
належно підготувати свій захист у кримінальних провадженнях.
45. Розглянувши аргументи заявника у світлі всіх наявних у нього матеріалів, Суд визнає, що тією мірою, якою оскаржувані питання
перебувають у його компетенції, вони не виявляють наявності порушення будь-яких прав і свобод, закріплених у Конвенції.
46. Звідси випливає, що ця частина заяви має бути оголошена
неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до статті 35 §§3 (a)
та 4 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
47. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або Протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
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передбачає лише часткове відшкодування, Суд у разі необхідності
надає потерпілій стороні справедливе відшкодування».
A. шкода

48. Заявник попрохав Суд присудити справедливе відшкодування за визнані порушення. Він не уточнив свої вимоги.
49. Уряд твердив, що вимога має бути відхилена як необґрунтована.
50. Суд вважає, що заявник зазнав тривоги та страждань уна
слідок порушення Конвенції, що не можна адекватно компенсувати
самим лише визнанням Судом наявності порушення. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує заявникові суму
в 6000 євро (EUR) як відшкодування нематеріальної шкоди.
B. судові витрати

51. Заявник не надав будь-яких вимог щодо відшкодування
судових витрат у встановлений термін. Відповідно Суд через це не
присуджує нічого.
C. Пеня

52. Суд вважає розумним, що пеня має бути встановлена в розмірі граничної кредитної ставки Європейського Центрального Банку, до якої слід додати три відсоткових пункти..

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги за статтею 3 Конвенції (щодо загальних умов
тримання заявника під вартою у Феодосійському ІТТ) та підпунктом
«с» пункту 1 статті 5 Конвенції (щодо законності тримання заявника
під вартою від 27 червня 2005 року до 4 січня 2006 року) прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Ухвалює, що у цій справі відбулося порушення статті 3 Конвенції.
3. Ухвалює, що у цій справі відбулося порушення підпункту «с»
пункту 1 статті 5 Конвенції.
4. Ухвалює:
a) що впродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
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держава-відповідач має сплатити заявникові 6000 (шість
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди з урахуванням
будь-якого податку, який може бути стягнуто із зазначеної
суми; ця сума має бути конвертована в національну валюту
України за курсом на день здійснення платежу;
b) що із закінченням зазначеного тримісячного терміну й до
остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної кредитної ставки Європейського центрального банку, яка діятиме
в період несплати, плюс три відсоткові пункти».
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 13 жовтня
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
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К. Вестердік

Д. Шпільманн

секретар

голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЦИГОНІЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 19213/04)
Рішення
Страсбург
24 листопада 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
24 лютого 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Цигоній проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, пані Е. Фура-Сандстрем,
п. К. Юнґвірт,		
п. Б. М. Зупанчіч,
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п. М. Віллігер,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 3 листопада 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 19213/04) проти України, поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини та головних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, п. Володимиром Володимировичем Цигонієм (далі — «заявник»), 2 червня 2004 р.
2. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його уповноважений, п. Ю. Зайцев.
3. Заявник твердив зокрема, що умови його тримання під вартою були нестерпними та що в нього не було ефективних засобів
правового захисту щодо цієї скарги; що тримання його під вартою до
засудження було незаконним і надзвичайно тривалим та що в нього
не було можливості порушити провадження в такий спосіб, який міг
би оперативно визначити законність його тримання під вартою.
4. 6 квітня 2009 р. голова П’ятої секції вирішив повідомити Уряд
про заяву. Також було вирішено ухвалити рішення щодо прийнятності та по суті справи одночасно (стаття 29 §1).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1976 р. і мешкає у Євпаторії.
A. Арешт заявника і розслідування
його відповідних скарг

6. 25 лютого 2004 р. заявника було заарештовано міліцією за підозрою в торгівлі наркотиками. Того ж дня з його кишені було вилучено пакетик макової соломки.
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7. Того ж дня заявник поскаржився до прокуратури Євпаторії про
те, що з ним жорстоко поводилися під час арешту, зокрема, що його
закували в наручники, били й натягнули на очі темну в’язану шапку
та що в нього з’явилися садна на руках, обличчі та спині внаслідок
жорстокого поводження.
8. 16 березня 2004 р. прокуратура відмовилася порушувати
кримінальні провадження щодо скарг заявника, не визнавши будьякої злочинної поведінки з боку співробітників міліції.
9. 13 квітня 2004 р. прокуратура АРК відкликала це рішення
й наказала провести подальше розслідування. Розглянувши доступні докази та допитавши свідків, 15 травня 2004 р. прокуратура Євпаторії знову відмовилася порушити кримінальні провадження через
відсутність доказів будь-якого жорстокого поводження. Відповідно
до доступних матеріалів, заявник не оскаржив цього рішення.
10. Невстановленого дня заявник також поскаржився до Євпаторійського суду, що тримання його під вартою було незаконним.
24 березня 2004 р. Євпаторійський суд відхилив його скаргу, звернувши увагу на той факт, що 27 лютого 2004 законність тримання
заявника під вартою була перевірена суддею протягом статутного
строку в сімдесят дві години. 18 травня 2004 р. Апеляційний суд
Криму залишив це рішення чинним.
B. Кримінальні провадження проти заявника
та його тримання
під вартою до засудження

11. 25 лютого 2004 р. проти заявника було порушено кримінальні провадження за підозрою в торгівлі наркотиками, і після його
арешту його тримали під вартою у відділку міліції.
12. 27 лютого 2004 р. заявника було доправлено до Євпаторійського суду, який задовольнив запит слідчого щодо продовження його
тримання під вартою в очікуванні визначення того, чи можна його
обвинуватити. Суд посилався на той факт, що заявник був підозрюваний у вчиненні серйозного злочину та що в нього знайшли пакетик макової соломки.
13. 3 березня 2004 р. заявника було обвинувачено в торгівлі наркотиками.
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14. 5 березня 2004 р. Євпаторійський суд ухвалив за присутності
заявника, що його необхідно залишити під вартою на два місяці
в очікуванні результату досудового розслідування. Як підстави суд
навів статтю 148 Кримінально-процесуального кодексу й зазначив,
що заявник міг утекти, оскільки його було обвинувачено в серйозному злочині, та що він міг підробити докази. Крім того, суд зазначив,
що йшлося також про те, що заявник вчинив злочин, перебуваючи
під обов’язком не втікати у зв’язку з розслідуванням іншого не зазначеного злочину, який на той час очікував розгляду з 2001 р.
15. Того ж дня заявник, якого представляли два адвокати, подав
скаргу. Він твердив зокрема, що він був колишнім міліцейським із
чистою історією та що він ніколи раніше не був засуджений. Крім того він твердив, що він постійно мешкає в Євпаторії, має дитину і потерпає від хронічних проблем зі здоров’ям, зокрема, хворіє на пієлонефрит. Заявник твердив, що на той час він перебував під обов’язком
не втікати у зв’язку з іншим правопорушенням, але твердив, що не
порушував цього обов’язку від його виникнення у 2001 р. Невстановленого дня Апеляційний суд Криму здійснив слухання й відхилив
апеляцію заявника. Заявник не сповістив Суд, чи був він присутній
на тому слуханні.
16. 22 квітня 2004 р. Євпаторійський суд, здійснивши слухання
за присутності заявника, ухвалив запит слідчого щодо продовження
тримання заявника під вартою до 25 травня 2004 р. Як підставу ухвали суд зазначив, що прокуратура об’єктивно потребувала більше часу для завершення розслідування. Суд також відхилив пропозицію
матері заявника щодо подання її квартири як застави для звільнення заявника, посилаючись на ризик того, що заявник знову вчинить
злочин, беручи до уваги його попередню поведінку. Посилаючись на
медичну довідку, суд також відхилив твердження заявника про те,
що стан його здоров’я був несумісний із його тривалим триманням
під вартою.
17. Заявник оскаржив рішення, вимагаючи, щоб його доправили до Апеляційного суду для слухання. Він твердив, що справа не
була складною та що нездатність слідчих органів закінчити розслідування була спричинена тільки відсутністю ретельності з їхнього
боку. 1 червня 2004 р. Апеляційний суд Криму розглянув питання за
присутності адвоката заявника, але за відсутності самого заявника,
й залишив чинним попереднє рішення.
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18. Тим часом, 24 травня 2004 р. Євпаторійський суд, здій
снивши слухання за присутності заявника, продовжив строк його
тримання під вартою до 15 червня 2004 р. переважно на тих самих
підставах, які наводилися раніше. Він також зазначив, що розслідування не було завершеним через те, що сам заявник відмовлявся
співпрацювати. Зокрема він не погодився на очну ставку, коли його
адвокат займався іншою діяльністю 14 травня, та що 17 травня його
було обстежено фаховими медиками. Заявник висунув переважно
ті ж аргументи, які було зазначено раніше, і суд відхилив їх, посилаючись переважно на ті ж підстави, що й раніше. 8 червня 2004 р.
Апеляційний суд Криму залишив чинним рішення від 24 травня
2004 р. Заявник не сповістив Суд про те, чи був він присутній на
цьому засіданні.
19. 10 червня 2004 р. Євпаторійський суд, здійснивши слухання стосовно тримання заявника під вартою за його присутності,
ухвалив продовження тримання під вартою до 25 червня 2004 р.
на підставі необхідності здійснити додаткові слідчі заходи, зокрема розглянути запит адвоката заявника щодо проведення експертизи. Заявник оскаржив рішення, висунувши переважно ті
ж аргументи, що й раніше, та зазначивши, що оскільки розслідування майже завершилося, не було ризику, що він підробить докази або в інший спосіб втрутиться у його ефективність. 6 липня 2004 р. Апеляційний суд Криму залишив чинним рішення від
10 червня 2004 р. Заявник не сповістив Суд, чи був він присутній
на тому засіданні.
20. Тим часом 17 червня 2004 р. Апеляційний суд Криму розглянув як суд першої інстанції запит слідчого про продовження тримання заявника під вартою і ухвалив продовження тримання під
вартою до 25 липня 2004. Він визнав, що становище залишалося незмінним з моменту попереднього розгляду, що тримання заявника
під вартою було необхідним для завершення слідчих заходів, та що
не було жодних підстав звільняти заявника. На слуханні сам заявник був відсутній, але його представляв його адвокат.
21. 23 липня 2004 справу було передано до міжобласного прокурора Саків для ухвалення обвинувачення. До 28 липня 2004 справу
було передано до Євпаторійського суду для початку судового розгляду. Заявник залишався під вартою, нове рішення щодо продовження
тримання під вартою не було ухвалено.
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22. 31 серпня 2004 р. Євпаторійський суд здійснив попереднє
слухання та встановив, що справа була готова для судового розгляду.
Суд наказав залишити заявника під вартою, не вказавши підстав.
23. Від 1 вересня 2004 р. до 1 липня 2005 р. Євпаторійський суд
розглянув запити заявника щодо припинення його тримання під
вартою в очікуванні суду близько чотирнадцяти разів, щоразу розглядаючи запит у день його подання. Суд відхилив усі ці запити як
необґрунтовані.
24. 1 липня 2005 р. заявника було визнано винним у торгівлі
наркотиками та зловживанні посадою й засуджено до п’яти років
позбавлення волі. 20 грудня 2005 р. і 17 березня 2007 р. відповідно
Апеляційний суд Криму та Верховний суд відхилили скарги заявника. Заявник не надав копії рішень, ухвалених по суті його кримінальної справи.
C. Умови тримання заявника під вартою

25. Від лютого до серпня 2004 р. заявник тримався в Євпаторійському ізоляторі тимчасового тримання (далі — «ІТТ») та у двох інших закладах.
26. За словами заявника, камера, в якій він найчастіше перебував у Євпаторійському ІТТ (камера № 12) була розміром близько
4 квадратних метрів і з ним її поділяли від одного до трьох інших
ув’язнених. У камері не було вікна. Іноді вмикався вентилятор, але
повітря, яке він приносив, ішло з інших камер, у тому числі двох
камер, де перебували ув’язнені, хворі на туберкульоз. Електричне
світло було увімкнуто постійно, порушуючи можливість ув’язнених
спати. З іншого боку, це світло було настільки тьмяним, що читати
було неможливо. У камері не було меблів. Затримані спали по черзі
на двох матрацах і клали свою їжу та особисті речі на підлогу біля
них. Туалет не було відокремлено від житлової зони, й затримані не
могли усамітнитися під час його використання. Не було раковини,
а кран був розташований на сорок сантиметрів вище унітазу. Вода
з крану використовувалася для пиття, миття та змивання в туалеті.
Їжа була дуже поганою. Зокрема, затриманим видавали шматок хліба з чаєм на сніданок та обід і миску супу з тарілкою каші на вечерю.
Камера була заповнена комахами. Від 10 до 13 березня 2004 р. заявник тримався в камері № 3, де семеро затриманих спали по черзі на
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двох двоярусних ліжках. Затриманих не виводили для прогулянок
на свіжому повітрі й вони не могли ходити в душ. Багато разів заявник просив відвести його до лікаря, але його запити було відхилено
на підставі відсутності коштів.
27. Уряд визнав, що камера № 12 не мала вікна або ліжок. Однак
він зазначив, що в ній були дерев’яні дошки, на яких затримані могли спати, унітаз та вентиляція. Уряд також зазначив, що камера № 3
була обладнана чотирма двоярусними ліжками. Він також зазначив,
що заявник не міг ходити в душ від 1 до 18 березня 2004 р. та від
20 квітня до 21 травня 2004 р. через його медичний стан. За тих же
підстав його не завжди виводили для вправ на свіжому повітрі. Уряд
також зазначив, що заявникові дали достатній доступ до медичних
послуг і що протягом відповідного періоду його відвідував лікар щонайменше дванадцять разів.
28. 18 березня 2004 р. заявникові діагностували пневмонію
й розмістили його для стаціонарного лікування в лікарні Симферопольського СІЗО на один місяць. Після його повернення до ІТТ,
15 і 17 травня 2004 р., відповідно, заявника було обстежено лікарями, які діагностували йому хронічний простатит і коросту та призначили йому невизначене лікування.
29. 4 червня 2004 р. було визнано, що заявник потребував стаціонарного лікування корости, тому що попередні рекомендації лікарів не
виконувалися.
30. 8 червня 2004 р. заявника було госпіталізовано до Сакської
лікарні, де він лікувався до 24 червня 2004 р. За словами заявника,
у лікарні він залишався в кімнаті з заґратованими вікнами, розташованій на п’ятому поверсі, яку охороняли двоє міліціонерів, і він
був весь час прикований до ліжка. На підтримку своїх тверджень він
надав фотографію того, як він був прикований до ліжка.
31. 17 червня 2004 р. голова Євпаторійського відділку міліції
здійснив внутрішнє розслідування стосовно скарг заявника про
умови його тримання під вартою. Він зазначив, зокрема, що від дати
його розміщення у Євпаторійському ІТТ (25 лютого 2004 р.), ІТТ був
заповнений більш ніж у півтора рази. Він також зазначив, що камера
№ 12, у якій заявник утримувався на той час, не була обладнана ліжками, але мала дерев’яні дошки та полицю для особистих речей, що
затриманим видавалися матраци та постільна білизна, що камера
належно провітрювалася та що в ній було достатньо штучного світ-

311

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

ла. Він також зазначив, що протягом свого тримання в ІТТ заявник
двічі був у душі.
32. Відповідно до слів заявника, від лютого до липня 2004 р. він
втратив сорок кілограмів ваги.
33. 1 червня 2009 р. заявник подав цивільний позов до Євпаторійського суду, скаржачись на умови його тримання під вартою
в Євпаторійському ІТТ й вимагаючи відшкодування моральної
шкоди.
34. Від червня 2009 р. заявникові дали строк для виправлення
процесуальних недоліків його аргументів, зокрема для надання доказів на підтримку своїх тверджень, підстав для звільнення його від
необхідності надавати такі докази, для наголошення того, що було
незаконними діями або недоліками з боку держави, які заподіяли
йому шкоду, та для подання власних розрахунків суми компенсації.
35. 11 червня 2009 р. суд вирішив не розглядати вимогу заявника на підставі того, що він не виправив процесуальні недоліки своїх
аргументів.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
36. Відповідні положення Конституції України можна знайти
в рішенні у справі Svershov v. Ukraine, № 35231/02, §39, 27 листопада
2008 р.
37. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р. можна знайти в рішеннях у справах Molodorych v.
Ukraine, № 2161/02, §57, 28 жовтня 2010 (тією мірою, якою воно посилається на статті 148, 149, 150 і 237); Khayredinov v. Ukraine, № 38717/04,
§21, 14 жовтня 2010 р. і Znaykin v. Ukraine, № 37538/05 (Розд. 5) (Eng).

ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
ЩОДО УМОВ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ
38. Заявник скаржився, що умови його тримання під вартою
в Євпаторійському ІТТ від лютого до серпня 2004 р. були дуже не-
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належними. Заявник посилався на статтю 3 Конвенції стосовно цих
скарг. Це положення у відповідній частині говорить:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. Щодо прийнятності

39. Уряд висунув аргументи щодо невичерпання, аналогічні до
тих, які були відхилені Судом у низці інших справ, де скарги стосувалися проблем структурного характеру у відповідній національній
пенітенціарній системі (див., наприклад, Kalashnikov v. Russia (dec.),
№ 47095/99, ECHR 2001-XI (уривки); Melnik v. Ukraine, № 72286/01,
§§69–71, 28 березня 2006; і Koktysh v. Ukraine, № 43707/07, §86, 10 грудня 2009). Уряд зазначив, зокрема, що заявник міг подати свої скарги
стосовно умов тримання під вартою до прокуратури або судів.
40. Заявник у загальних рисах не погодився із запереченням
Уряду.
41. Суд зазначає, що заявник подав скарги на умови його тримання під вартою до правоохоронних органів та суду (див. пункти 31
і 33–35 раніше). Однак він не отримав жодного відшкодування, хоча
до певної міри його твердження щодо фактів було визнано. У світлі
зазначеного Суд не бачить підстав відхилятися від свого прецедентного права у цій справі. Тому він відхиляє заперечення Уряду.
b. Щодо суті

42. Заявник твердив, що умови його тримання під вартою у Євпаторійському ІТТ з лютого до серпня 2004 р. були несумісними з вимогами статті 3 Конвенції.
43. Уряд твердив, що умови тримання заявника під вартою не
були такими, які б досягли порогу статті 3.
44. Суд зазначає, що сторони до певної міри не погодилися стосовно умов, у яких перебував заявник і що деякі твердження заявника не можна було вважати доведеними поза розумним сумнівом.
Водночас Суд вважає, що навіть на підставі тих аспектів тримання
заявника під вартою, щодо яких не було заперечень, зокрема, переповненості, відсутності простих меблів, санітарних умов і доступу
до денного світла та вправ на свіжому повітрі, заявник перебував
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в умовах, які можна було схарактеризувати, як нелюдські та такі, що
принижують гідність, для цілей статті 3 Конвенції.
45. Суд також бере до уваги той факт, що протягом тримання під
вартою заявник зазнав різних захворювань, у тому числі пневмонії
та корости. Хоча сам цей факт не говорить про порушення статті 3,
беручи до уваги, зокрема, той факт, що заявник нещодавно отримав
медичне лікування, Суд вважає це характерним елементом загальних умов тримання заявника під вартою.
46. Беручи до уваги аргументи сторін у цій справі та прецедентне
право Суду (див., серед інших, Kalashnikov v. Russia, № 47095/99, §102,
ECHR 2002‑VI; Dvoynykh v. Ukraine, № 72277/01, §67, 12 жовтня 2006;
Melnik v. Ukraine, згад. вище, §107–112; Novoselov v. Russia, № 66460/01,
§44, 2 червня 2005 р.; Trepashkin v. Russia, № 36898/03, §93, 19 липня
2007; і Istratii and Others v. Moldova, №№ 8721/05, 8705/05 і 8742/05, §71,
27 березня 2007), Суд визнає, що умови тримання заявника під вартою були нелюдськими та принизливими.
47. Відповідно відбулося порушення статті 3 Конвенції в цьому
аспекті.
II. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ У ЗВ’ЯЗКУ
ІЗ ЗАКОВУВАННЯМ ЗАЯВНИКА
48. Заявник також скаржився стосовно того ж положення Конвенції, що його було безпідставно приковано до ліжка в лікарні цілодобово від 8 до 24 червня 2004 р.
49. Уряд заперечував проти його опису фактів. Уряд зазначив
зокрема, що відповідно до інформації Міністерства внутрішніх
справ, заявника заковували, тільки коли його виводили за межі
кімнати в лікарні. Уряд також твердив, що заявник не скаржився до
будь-якого національного органу щодо використання наручників,
і тому не вичерпав національних засобів правового захисту.
50. Заявник твердив, що він залишався закованим у наручники цілодобово протягом усього періоду його перебування в лікарні
та що це поводження завдало йому значних фізичних і психологічних страждань.
51. Суд зауважує, що матеріали справи не містять жодних доказів, які б дали йому змогу дійти висновку поза розумним сумні-
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вом, що заявника було заковано в лікарні цілодобово, або що він подавав відповідні скарги до будь-яких органів. Навіть якщо припустити, що заявника було в такий спосіб заковано його охоронцями,
немає жодних доказів того, що його цілодобове заковування було
практикою, яку навмисно ухвалювали або допускали їхні керівники (див., навпаки, Okhrimenko v. Ukraine, № 53896/07, §94, 15 жовтня
2009). Тому Суд погоджується з Урядом, що заявник мав сповістити
органи влади про своє становище й говорити про страждання у цьому зв’язку (див. Aliev v. Ukraine (№ 2) (dec.), № 33617/02, 14 жовтня
2008). Тим часом заявник не надав жодних доказів того, що він подавав будь-які скарги стосовно цього в будь-якій формі до суду або
іншого повноважного органу.
52. За цих обставин Суд визнає, що заявник не продемонстрував, що він вичерпав національні можливості щодо відшкодування
у зв’язку з його скаргою про заковування, й тому залишає в силі заперечення Уряду про невичерпання.
53. Тому ця частина заяви має бути відхилена як неприйнятна
відповідно до статті 35 §§1 і 4 Конвенції.
III. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 §1 (c) КОНВЕНЦІЇ
54. Заявник також скаржився, що тримання його під вартою
після закінчення досудового розслідування та до його засудження
судом першої інстанції (з 25 липня 2004 до 1 червня 2005 р.) не спиралося на обґрунтоване рішення. Заявник спирався на статтю 5 §1 (c)
щодо своєї скарги, яка у відповідній частині говорить:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
...
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до повноважного 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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A. Щодо прийнятності

55. Уряд не зробив зауважень щодо прийнятності цієї скарги.
56. Суд визнає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
статті (a) §3 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути оголошена прий
нятною.
b. Щодо суті

57. Заявник твердив, що національні суди не надали будь-яких
підстав для його тримання під вартою від 25 липня 2004 р. до 1 липня 2005 р.
58. Уряд заперечував проти цього аргументу. Він твердив, що
тримання заявника під вартою було законним. Зокрема 23 липня 2004 р. заявника було доправлено до суду й відповідно до статті 241 Кримінально-процесуального кодексу суд першої інстанції
мав тридцять днів для запланування слухання, на якому можна було би розв’язати питання подальшого тримання заявника під вартою. Слухання відбулося протягом цього періоду, а саме 31 серпня
2004 р., і було вирішено продовжити тримання заявника під вартою
в очікуванні судового розгляду, беручи до уваги високий ризик його
втечі. Ухвалюючи це рішення суд першої інстанції взяв до уваги всі
матеріали справи.
59. Суд зазначає, що оскаржуваний період може бути розділений
на два півперіоди: (a) з 25 липня до попереднього слухання в Євпаторійському суді 31 серпня 2004 р.; і (b) з 31 серпня 2004 р. до засудження заявника 1 липня 2005 р.
60. Як випливає з матеріалів справи, протягом першого півперіоду заявник перебував під вартою лише на підставі того факту, що
обвинувачення було направлено до суду. Суд уже визнав, що така
практика, яка часто трапляється в Україні, є несумісною з принципами правової впевненості та захисту від свавілля (див. Kharchenko
v. Ukraine, № 40107/02, §98, 10 лютого 2011). Суд не вбачає підстав відхилятися у цій справі від своїх попередніх висновків. Тому період
тримання заявника під вартою з 25 липня до 31 серпня 2004 р. не
відповідав вимогам статті 5 §1 Конвенції.
61. Що стосується подальшого півперіоду (31 серпня 2004 р. —
1 липня 2005 р.), Суд зазначає, що тривале тримання заявника під
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вартою ґрунтувалося на наказі Євпаторійського суду. Однак суд не
вказав підстави для продовження заходу та не встановив дати його
подальшого перегляду. Суд уже визнавав повторювану українську
практику, згідно з якою суди не були зобов’язані надавати підстави
для продовження тримання під вартою до засудження на слуханнях,
несумісною з вимогою законності, закріпленою в статті 5 §1 (c) (див.
Kharchenko, згад. раніше, §98). Він не вбачає жодних підстав змінювати свої висновки у цій справі та вважає, що тримання заявника під
вартою протягом цього періоду також було незаконним.
62. У світлі зазначеного відбулося порушення статті 5 §1 (c)
Конвенції у зв’язку з триманням заявника під вартою від 25 липня
2004 р. до 1 червня 2005 р.
IV. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 §3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ТРИВАЛІСТЮ ДОСУДОВОГО ТРИМАННЯ
ПІД ВАРТОЮ
63. Заявник також скаржився відповідно до статті 5 §3 Конвенції, що загальна тривалість його тримання під вартою в очікуванні
суду була необґрунтованою. Це положення передбачає:
«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
протягом розумного терміну або звільнення під час провадження.
Таке звільнення може бути зумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання».
A. Щодо прийнятності

64. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності цієї скарги.
65. Суд визнає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути оголошена
прийнятною.
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b. Щодо суті

66. Заявник твердив, що період його тримання під вартою до засудження був надмірним.
67. Уряд твердив, що тривалість тримання заявника під вартою була розумною та що були достатні підстави для тримання заявника під
вартою протягом усього періоду його затримання, беручи до уваги, що
його підозрювали у вчиненні серйозного злочину та що він міг утекти.
68. Суд зауважує, що період, який необхідно взяти до уваги у цій
справі, загалом тривав один рік і чотири місяці та складався з трьох
окремих термінів: (a) період тримання під вартою під час попереднього розслідування (25 лютого — 25 липня 2004); (b) період, протягом якого заявник тримався під вартою на підставі того, що обвинувачення було направлено до суду (25 липня — 31 серпня 2004);
і (c) період, протягом якого заявник тримався під вартою на підставі
рішення Євпаторійського суду про те, що не було підстав змінювати
запобіжний захід, який застосовувався до нього (31 серпня 2004 р. —
1 липня 2005 р).
69. Суд також повторює, що, розглядаючи питання про те, чи
було виконано вимоги статті 5 §3, необхідно розглянути й оцінити
розумність підстав, які переконали органи судової влади ухвалити
рішення у справі, доведеній до Суду, про це серйозне відхилення від
правил поваги до особистої свободи та презумпції невинуватості,
яке є в кожному триманні під вартою без засудження (див., як нещодавню, справу Svershov, згад. раніше, §62).
70. Суд зазначає, що серйозність обвинувачень проти заявника
та ризик його втечі й підробки доказів було розглянуто протягом
першого періоду тримання під вартою. Після цього не було надано жодних підстав для подальшого тримання заявника під вартою.
Як уже зазначалося, тримання під вартою протягом другого періоду
не було засновано на жодному обґрунтованому рішенні. Тримання
під вартою протягом третього періоду ґрунтувалося на рішенні суду
про те, що обрані раніше запобіжні заходи були правильними.
71. Стаття 5 §3 має наслідок, який полягає в тому, що після закінчення певного часу наявність обґрунтованих підозр сама по собі не
виправдовує позбавлення волі й вимагає, щоб органи судової влади
надали інші підстави для будь-якого тривалого тримання під вартою
(див. Jabłoński v. Poland, № 33492/96, §80, 21 грудня 2000, і I. A. v. France,

318

Цигоній проти України

№ 28213/95, §102, Reports of Judgments and Decisions 1998-VII). Крім того, ці підстави мають бути чітко зазначені національними судами
(див. Iłowiecki v. Poland, № 27504/95, §61, 4 жовтня 2001). Як Суд уже
зазначав під час розгляду скарги заявника відповідно до статті 5
§1 (c) (див. пункт 61 раніше), в цій справі таких підстав судами не
було надано. Крім того, національні суди на жодній стадії не розглянули жодних альтернативних превентивних заходів замість тримання під вартою в очікуванні суду. Органи влади продовжували
тримання заявника під вартою без підстав, які могли б розглядатися
як «відповідні та достатні».
72. Ці міркування є достатніми для того, щоб Суд міг дійти ви
сновку, що відбулося порушення статті 5 §3 Конвенції.
V. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 §4 КОНВЕНЦІЇ
73. Заявник також скаржився відповідно до статей 5 §4 і 13 Конвенції, що від 31 серпня 2004 р. до 1 липня 2005 р. йому не було надано ефективну можливість порушити провадження, за якими законність його тримання під вартою могла би бути визначена швидше.
74. Суд вважає, що ця скарга має бути розглянута відповідно до
статті 5 §4 Конвенції, яка є відповідним положенням і передбачає:
«4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання
під вартою, має право ініціювати провадження, внаслідок якого суд
без зволікання встановлює законність затримання й ухвалює рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним».
A. Щодо прийнятності

75. Уряд не зробив зауважень щодо прийнятності цієї скарги.
У зауваженнях по суті справи Уряд твердив, що протягом аналізованого періоду заявник подав близько чотирнадцяти запитів про
звільнення в очікуванні суду, кожен із яких було розглянуто Євпаторійським судом у день подання та відхилено як необґрунтований.
76. Заявник не погодився із запереченням Уряду в загальних рисах.
77. Суд зазначає, що ця стаття не є явно необґрунтованою в сенсі
статті 35 §3 (a) Конвенції та не є неприйнятною з будь-яких інших
підстав. Тому вона має бути оголошена прийнятною.

319

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження
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78. Суд нагадує свої вже зроблені висновки стосовно скарг заявника відповідно до статей 5 §§1 (c) і 3 (див. пункти 61 і 71) і зазначає,
що суд не надав обґрунтованих рішень, виправдовуючи продовження тримання заявника під вартою після направлення його до суду
й оцінки його аргументів стосовно того, що його тривале тримання
під вартою не було правомочним. Суд уже визнавав, що така практика, яка часто трапляється в Україні, є несумісною з вимогами статті 5 §4 (див. Molodorych v. Ukraine, № 2161/02, §108, 28 жовтня 2010).
Він вважає, що ці ж висновки стосуються ції справи.
79. Відповідно через це відбулося порушення статті 5 §4.
VI. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
80. Заявник також скаржився, що він не мав ефективних національних засобів правового захисту щодо своєї скарги відповідно до
статті 3 про умови його тримання під вартою. Щодо цього він спирався на статтю 13 Конвенції, яка говорить:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».

81. Уряд не надав ніяких зауважень щодо цієї скарги.
82. Суд зазначає, що стаття 13 Конвенції гарантує доступність
на національному рівні засобу правового захисту для зміцнення суті
прав та свобод Конвенції в будь-якій формі, якої вони можуть набути в національному правовому порядку. Із посиланням до свого
попереднього прецедентного права (див., серед інших, Melnik, згад.
раніше, §§113–116, і Dvoynykh v. Ukraine, згад. раніше, §72), обставин
нинішньої справи та висновків Суду стосовно відсутності національних засобів правового захисту, які необхідно було вичерпати щодо
скарги заявника про умови його тримання під вартою (див. пункти 39 і 41 раніше), Суд визнає, що Уряд не показав, що заявник на
практиці мав можливість отримати ефективні засоби правового захисту для цієї скарги, тобто засоби правового захисту, які би могли
запобігти появі або продовженню порушень або могли би забезпечити заявникові належне відшкодування.
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83. Тому Суд доходить висновку, що відбулося порушення статті 13 Конвенції щодо відсутності ефективного та доступного засобу
правового захисту в національному праві для скарг заявника про
умови його тримання під вартою.
VII. ІНШІ ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
84. Крім того, заявник скаржився відповідно до статті 3 Конвенції про те, що з ним жорстоко поводилася міліція для здобуття
зізнання у злочині та що не було ефективного розслідування щодо
цього.
85. Суд зазначає, що заявник не надав медичних або інших доказів на підтримку своїх тверджень про те, що з ним жорстоко поводилися. Аналогічно, він не надав доказів того, що він подав аналогічну скаргу до національних судів у рамках кримінальних проваджень
проти нього, або що він намагався оскаржити відмову прокуратури
порушити кримінальні провадження щодо його тверджень. У світлі
доступних матеріалів Суд вважає, що ця скарга є явно необґрунтованою та має бути оголошена неприйнятною відповідно до статті 35
§(a) і 4 Конвенції.
86. Заявник також скаржився відповідно до статті 5 §1 (c), що
підстави для його арешту й тримання під вартою були недостатніми
від самого початку; відповідно до статті 5 §3, що його не доправили
оперативно до судді після його арешту та що 1 і 17 червня 2004 р.
його не був доправили до Апеляційного суду для участі в слуханнях стосовно продовження його досудового тримання під вартою;
відповідно до статті 5 §4, що він не маву можливості порушити провадження для перегляду законності його тримання під вартою від
лютого до червня 2004 р. та від 25 липня 2004 р. до 31 серпня 2004 р.;
й відповідно до статті 13, щодо відсутності засобів правового захисту для цих скарг.
87. Розглянувши аргументи заявника у світлі всіх наявних у нього матеріалів, Суд вважає, що тією мірою, якою оскаржувані матеріали перебувають у його повноваженні, вони не виявляють наявності
будь-якого порушення прав і свобод, закріплених у Конвенції.
88. Звідси випливає, що ця частина заяви має бути оголошена неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до статті 35
§§3 (a) і 4 Конвенції.
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VIII. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 46 КОНВЕНЦІЇ
89. До розгляду вимог щодо компенсації, поданих заявником
відповідно до статті 41 Конвенції, та беручи до уваги обставини
справи, Суд вважає необхідним визначити, які наслідки можуть
випливати зі статті 46 Конвенції для держави-відповідача. Стаття 46
Конвенції передбачає, що:
«1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні
рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є сторонами.
2. Остаточне рішення Суду передається Комітетові міністрів, який
здійснює нагляд за його виконанням».

90. Нещодавно в рішенні у справі Kharchenko, згад. раніше, Суд ухвалив відповідно до статті 46 Конвенції, що низка порушень статті 5
Конвенції має структурний характер. До них входили порушення статті 5 §1, що випливало з тримання під вартою, не охопленого жодним
судовим наказом від кінця розслідування до початку судового розгляду та протягом судового розгляду, охопленого судовими наказами без
закріплених термінів; статті 5 §3, що випливало з надмірних періодів
тримання під вартою без належного обґрунтування; та статті 5 §4, що
випливало з нездатності національних судів належно розглянути запити заявника про звільнення, подані після його суду (див. Kharchenko,
згад. раніше, §§98–100). Суд наголошував, що необхідно терміново втілити конкретні реформи в законодавстві та адміністративній практиці
України для того, щоб законодавство й адміністративна практика відповідали висновкам Суду у згаданому рішенні для забезпечення їхньої
відповідності до вимог статті 5 (див. там само, §101).
91. Суд визнає, що факти, які спричинили визнання порушень
статті 5 Конвенції в цій справі, дуже схожі на факти, розглянуті
у справі Kharchenko. Відповідно Суд не вбачає підстав відхилятися
від своїх висновків, зроблених у справі Kharchenko щодо існування
структурної проблеми, та наголошує термінову необхідність здій
снити реформи у цій галузі.
IX. 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
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передбачає лише часткове відшкодування, Суд у разі необхідності
надає потерпілій стороні справедливе відшкодування сатисфакцію».
A. шкода

93. Заявник вимагав сплатити йому 100 000 євро (EUR) як відшкодування нематеріальної шкоди.
94. Уряд твердив, що ця вимога є надмірною та необґрунтованою.
95. Суд вважає, що заявник зазнав страждань і нещастя через обставини, які спричинили визнання порушень статей 3 та 5 Конвенції
у цій справі. Проте запитана сума є надмірною. Ухвалюючи рішення
на засадах справедливості, Суд присуджує заявникові EUR 10 000 як
відшкодування нематеріальної шкоди.
B. судові витрати

96. Заявник не надав жодних вимог щодо цієї частини. Тому Суд
нічого не присуджує.
C. Пеня

97. Суд вважає розумним, що пеня має бути встановлена в розмірі граничної кредитної ставки Європейського центрального банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги стосовно умов тримання заявника під вартою в Євпаторійському ІТТ від лютого до серпня 2004 року та відсутності ефективних засобів юридичного захисту щодо цього, законності тримання його під вартою від 25 липня 2004 року до 1 липня
2005 року, тривалості тримання його під вартою до його засудження
та неможливості ініціювати провадження, під час якого законність
тримання його під вартою могла би бути перевірена без зволікань,
прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Ухвалює, що у цій справі відбулося порушення статті 3 Конвенції стосовно умов тримання заявника під вартою;
3. Ухвалює, що у цій справі відбулося порушення пункту 1 статті 5 стосовно незаконності тримання заявника під вартою від 25 липня 2004 року до 1 липня 2005 року;
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4. Ухвалює, що у цій справі відбулося порушення пункту 3 статті 5 Конвенції стосовно надмірної тривалості тримання заявника
під вартою;
5. Ухвалює, що у цій справі відбулося порушення пункту 4 статті 5 Конвенції стосовно відсутності в заявника можливості отримання суттєвого перегляду законності його тримання під вартою від
31 серпня 2004 року до 1 липня 2005 року;
6. Ухвалює, що у цій справі відбулося порушення статті 13 Конвенції стосовно відсутності ефективних засобів юридичного захисту щодо скарг заявника на умови тримання його під вартою;
7. Ухвалює,
a) що протягом трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач має сплатити заявникові 10 000 (десять
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди з урахуванням
будь-якого податку, який може бути нараховано на зазначену суму; ця сума має бути конвертована в національну валюту України за курсом на день здійснення платежу;
b) що із закінченням зазначеного тримісячного терміну та до
остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) в розмірі граничної кредитної ставки Європейського центральною банку, яка діятиме
в період несплати, плюс три відсоткові пункти;
8. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливого відшкодування.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 24 листопада 2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту
Суду.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ВЕНІОСОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 30634/05)
Рішення
Страсбург
15 грудня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
15 березня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Веніосов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова,
пані Е. Фура-Сандстрем,
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п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,		
пані А. Нуссбергер,
п. А. Потоцький,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 22 листопада 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 30634/05) проти України, поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини та головних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України п. Дмитром Валентиновичем Веніосовим (далі — «Заявник»),
27 липня 2005 р.
2. Уряд України (далі — «Уряд») представляли його уповноважені п. Ю. Зайцев та пані В. Лутковська.
3. Заявник тверджив зокрема, що він тримувався під вартою
в очікуванні кримінальних проваджень проти нього в принизливих
умовах та незаконно.
4. 9 листопада 2009 р. Голова П’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Також було вирішено ухвалити рішення щодо прийнятності та по суті справи одночасно (стаття 29 §1).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ

A. Кримінальні провадження проти заявника
5. Заявник народився у 1968 р. і мешкає у Старому Криму.
6. У лютому 2005 р. прокуратура Автономної Республіки Крим
(АРК) порушила кримінальні провадження проти сімох міліціонерів,
серед них і заявника, за обвинуваченнями у зловживанні владою.
7. 28 лютого 2005 р. заявника було заарештовано у зв’язку з цими провадженнями. В цей час заявник утримувався в різних місцях
позбавлення волі, в тому числі у Феодосійському ізоляторі тимча-
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сового тримання (далі — «Феодосійський ІТТ»), де він перебував від
25 серпня 2005 р. до 5 січня 2006 р. та від 25 січня до 5 лютого 2006 р.
8. 3 березня 2005 р. заявника було доправлено до Центрального
районного суду Сімферополя (далі — «Районний суд»), що наказав
зібрати більше інформації про заявника для ухвалення питання про
його подальше тримання під вартою. Районний суд також вирішив,
що в очікуванні збирання інформації тримання заявника під вартою слід продовжити до 10 березня 2005 р.
9. 10 березня 2005 р. Районний суд продовжив тримання заявника під вартою на два місяці. Він зазначив зокрема, що заявника було
обвинувачено в багатьох випадках зловживання владою, пов’язаних
із жорстоким поводженням з особами та незаконним проникненням у житлові приміщення. Беручи до уваги характер обвинувачень
та офіційний статус заявника, був високий ризик того, що він скоїть
нові злочини, здійснить тиск на свідків або заважатиме розслідуванню іншими засобами.
10. 22 березня 2005 р. Апеляційний суд АРК (далі — «Апеляційний Суд») залишив рішення чинним.
11. 26 квітня 2005 р., після запиту прокуратури, Районний суд
продовжив тримання заявника під вартою ще на два місяці, зазначивши, що розслідування все ще не могло зібрати всіх доказів і що
особисте становище заявника не змінилося.
12. 17 травня 2005 р. Апеляційний суд залишив чинним це рішення.
13. До 24 червня 2005 р. розслідування закінчилося й прокуратура передала справу голові Апеляційного суду для визначення того, який суд першої інстанції має розглядати справу заявника.
14. 26 червня 2005 р. заявник звернувся до керівника слідчого
ізолятора з проханням звільнити його, беручи до уваги той факт,
що термін дії судового наказу про тримання його під вартою закінчився. Його запит було відхилено з посиланням на той факт, що досудове розслідування закінчилося й обвинувачення було передано
органам судової влади.
15. 4 липня 2005 р. голова Апеляційного суду передав справу до
Феодосійського міського суду (далі — «Міський суд») для судового
розгляду.
16. 10 серпня 2005 р. Міський суд направив заявника на суд.
За словами Уряду, того ж дня суд ухвалив тримання заявника під
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вартою, не знайшовши підстав для його звільнення. За словами заявника, суд не ухвалив рішення щодо питання продовження його
тримання під вартою того дня. Сторони не надали копії відповідного рішення Міського суду.
17. 4 січня 2006 р. Міський суд, розглянувши справу під час змагального процесу, в якому заявника представляв обраний ним адвокат, визнав заявника винним у кількох випадках зловживання
владою та засудив його до трьох років та шести місяців позбавлення
волі. Суд також заборонив заявнику займати правоохоронну посаду
протягом трьох років.
18. 25 травня 2006 р. Апеляційний суд залишив чинним рішення
від 4 січня 2006 р.
19. 30 листопада 2006 р. Верховний суд відхилив касаційну скаргу заявника як необґрунтовану.
B. Умови тримання заявника під вартою
у Феодосійському ІТТ

20. З 25 серпня 2005 р. до 5 січня 2006 р. і з 25 січня до 5 лютого
2006 заявник перебував у Феодосійському ІТТ (ізоляторі тимчасового тримання).

1. Аргументи заявника
21. За словами заявника, протягом його перебування у Феодосійському ІТТ з ним поділяли камеру розміром п’ять квадратних
метрів від чотирьох до семи інших ув’язнених. Унітаз і раковина
у камері не було відокремлено від житлового приміщення. У камері
не було вікон, столу та стільців і вентиляція була незадовільною.
Для спального обладнання камера мала дерев’яні нари. Що десятьдванадцять днів затриманих виводили на півгодинну прогулянку
на повітрі. Протягом решти часу вони залишалися у своїх камерах.
До свого затримання заявник страждав від гіпертензії. Протягом перебування під вартою його здоров’я погіршилося до такої міри, що
двічі було необхідно викликати швидку допомогу.
22. 18 липня 2006 р. прокуратура АРК сповістила заявника
у відповідь на його скарги про умови його тримання під вартою, що
проти керівника Феодосійського ІТТ та трьох співробітників було
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здійснено дисциплінарну дію за незазначені порушення законодавства.
23. 19 липня 2006 р. Кримський департамент Міністерства внутрішніх справ визнав на користь заявника, що Феодосійський ІТТ не
був належно обладнаний і що затриманих виводили для прогулянок
тільки що десять-дванадцять днів через переповненість приміщень
ІТТ. Він зазначив, що будівлю ІТТ було збудовано 1944 року й відтоді
в ній не відбувався капітальний ремонт. Він також зазначив, що переповненість ІТТ була спричинена обмеженнями прийняття затриманих Сімферопольським слідчим ізолятором № 15 (СІЗО).

2. Аргументи Уряду
24. За словами Уряду, Феодосійський ІТТ мав сімнадцять камер, здатних вмістити тридцять сім затриманих. Усі камери були
розташовані в підвалі та не мали вікон. Однак камери було належно освітлено електричним світлом, що давало затриманим змогу
читати, вони були обладнані системою вентиляції, яка забезпечувала циркуляцію повітря, там були дерев’яні спальні нари, столи,
унітази та раковини. Затриманим видавалися подушки та матраци.
Протягом тримання під вартою заявник був забезпечений їжею,
часом для прогулянок на повітрі та доступом до мийних засобів.
Двічі (15 та 16 листопада 2005 р.) за запитом заявника викликалася швидка допомога для його обстеження. У нього діагностували
респіраторну інфекцію та гіпертермію й не визнали необхідності
у стаціонарному лікуванні. Протягом усього періоду його перебування у Феодосійському ІТТ заявника регулярно обстежували фахові медичні працівники, і він не висував інших скарг, пов’язаних зі
здоров’ям, окрім тих, що були зазначені раніше.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
25. Відповідне національне законодавство стосовно тримання
під вартою до засудження можна знайти в рішенні у справі Molodorych
v. Ukraine, № 2161/02, §§57–58, 28 жовтня 2010).
26. Відповідні міжнародні матеріали стосовно умов тримання під
вартою наголошено в рішенні у справі Melnik v. Ukraine (№ 72286/01,
§47–49, 28 березня 2006).
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ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
27. Заявник скаржився, що умови тримання його під вартою
у Феодосійському ІТТ були принизливими. Він спирався на статтю 3
Конвенції, яка говорить:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
А. Щодо прийнятності

28. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності цієї скарги.
29. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у сенсі
статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути оголошена
прийнятною.
b. Щодо суті

30. Заявник твердив, що умови його тримання під вартою у Феодосійському ІТТ були принизливими.
31. Уряд не погодився. Він твердив, що умови тримання заявника під вартою були задовільними та достатніми для задоволення
його головних потреб.
32. Суд зауважує, що відповідно до прецедентного права Суду,
жорстоке поводження має досягти мінімального рівня жорстокості
для потрапляння у сферу дії статті 3 Конвенції. Оцінка цього мінімального рівня жорстокості є відносною; вона залежить від усіх
обставин справи, таких як тривалість поводження, його фізичний
та психологічний вплив, та іноді від статі, віку та стану здоров’я
жертви (див., як нещодавню, справу Znaykin v. Ukraine, № 37538/05,
§47, 7 жовтня 2010). Суд послідовно наголошував, що страждання
та приниження, заподіяні у будь-якому поводженні або покаранні,
у будь-якому разі не мають виходити за межі неминучого елементу
страждання або приниження, пов’язаного з певною формою законного поводження або покарання. Засоби, що позбавляють особу волі,
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часто включають такий елемент. Відповідно до цього держава має забезпечити, щоб особа утримувалася під вартою в умовах, які сумісні
з повагою до її людської гідності, щоб характер і метод застосування заходу не спричиняли їй страждань та лиха, інтенсивність яких
перевищує неминучий рівень страждань, властивий триманню під
вартою, і щоб, беручи до уваги практичні вимоги ув’язнення, стан
здоров’я та добробут особи належно захищалися (див., як нещодавню, справу Kharchenko v. Ukraine, № 40107/02, §51, 10 лютого 2011).
33. Повертаючись до фактів нинішньої справи, Суд зазначає,
що заявник утримувався під вартою у Феодосійському ІТТ близько
п’яти місяців. Відповідно до наявних матеріалів, протягом більшої
частини його перебування у цьому закладі заявник перебував у камері, де на кожного затриманого припадало близько 1.25 кв. м. простору. Факт переповненості було визнано національними органами
влади (див. пункт 23 раніше). Беручи до уваги своє прецедентне
право стосовно переповненості слідчих ізоляторів і відповідні стандарти Європейського Комітету із запобігання тортурам і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню (які наведено, наприклад, у рішенні у справі Kalashnikov v. Russia,
№ 47095/99, §97, ECHR 2002‑VI, і Melnik v. Ukraine, № 72286/01, §47,
28 березня 2006), Суд визнає, що проблема переповненості у справах заявників сама по собі спричиняє серйозні запитання відповідно до статті 3 Конвенції.
34. Суд також зазначає, що переповненість ускладнювалася тим
фактом, що в камері заявника не було вікон. У результаті заявник,
якого виводили на прогулянку лише що 10–12 днів, не мав доступу
до денного світла та свіжого повітря протягом значних періодів, що
могло спричиняти йому особливі страждання, беручи до уваги його
гіпертензію.
35. Суд також зазначає, що немає доказів на підтримку тверджень Уряду про те, що заявник мав належні спальні умови, що його
камеру було обладнано необхідними меблями та що системи штучної вентиляції й освітлення працювали як слід. Беручи до уваги той
факт, що в листопаді 2005 р. лікарі зі швидкої допомоги діагностували в заявника гіпертермію, Суд має особливий сумнів щодо належної роботи вентиляційної системи.
36. Нарешті, Уряд не зміг заперечити тверджень заявника про
те, що унітаз у його камері не було відокремлено від житлової зони,
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що означає, що заявник, із яким увесь час поділяли камеру щонайменше троє інших ув’язнених, не міг усамітнитися під час його використання.
37. Поточних міркувань достатньо для того, щоб Суд міг дійти
висновку, що фізичні умови тримання заявника під вартою у Феодосійському ІТТ, яке тривало біля п’яти місяців, дорівнювали принизливому поводженню на порушення статті 3 Конвенції.
II. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 §1 КОНВЕНЦІЇ
38. Заявник також скаржився, що тримання його під вартою від
27 червня 2005 р. до дати його засудження судом першої інстанції було
незаконним. Він спирався на статтю 5 §1 (c) Конвенції, яка говорить:
«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 доправлення її до повноважнного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення; ...»
А. Щодо прийнятності

39. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності цієї скарги.
40. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у сенсі
статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути оголошена
прийнятною.
b. Щодо суті

41. Уряд твердив, що тримання заявника під вартою відповідало
застосовному національному праву. Зокрема, у період від 27 червня
до 10 серпня 2005 р. заявник утримувався під вартою на підставі того, що він очікував направлення до суду. Тому цей період тримання
під вартою ґрунтувався на законній процедурі, передбаченій Кримі-
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нально-Процесуальним кодексом України. Від 10 серпня 2005 р. до
4 січня 2006 р. тримання заявника під вартою було обґрунтовано
рішенням суду від 10 серпня 2005 р., в якому Міський суд зокрема
стосовно нього залишив чинним тримання під вартою.
42. Заявник не погодився.
43. Суд повторює, що проголошуючи право на свободу, стаття 5
§1 стосується фізичної свободи особи, її мета полягає в забезпеченні
того, щоб ніхто не був позбавлений волі довільно. Список винятків
із права на свободу, закріплений у статті 5 §1, є виключним, і тільки
вузька інтерпретація цих винятків є сумісною з метою цього твердження (див. Doronin v. Ukraine, № 16505/02, §52, 19 лютого 2009, з подальшими посиланнями).
44. Повертаючись до фактів нинішньої справи, Суд зазначає,
що з 27 червня до 10 серпня 2005 р. тримання заявника під вартою
не охоплювалося жодним рішенням суду і виправдовувалося тільки
тим фактом, що матеріали справи передавалися від слідчого до суду
й заявник очікував направлення до судового розгляду. Суд раніше
визнав, що така практика, яка часто трапляється в Україні, не відповідає принципам правової впевненості та захисту від свавілля
(див. Kharchenko v. Ukraine, № 40107/02, §98, 10 лютого 2011). Суд не
вбачає підстав відхилятися у цій справі від своїх попередніх висновків. Відповідно тримання заявника під вартою з 27 червня до 10 серп
ня 2005 р. було незаконним.
45. Що стосується періоду з 10 серпня 2005 р. до 4 січня 2006 р.,
сторони не погоджуються щодо того, чи ухвалив Міський суд рішення того дня про тримання заявника під вартою (див. пункт 16 раніше). Копії відповідного документа не було надано. Однак, беручи до
уваги, що відповідне рішення справді було ухвалено, як виглядає
з аргументів Уряду, в будь-якому разі воно ухвалило, а не продовжило тримання заявника під вартою, й не було надано жодних чітких
підстав для продовження заходу. Суд уже визнавав в інших справах,
що така практика, яка часто трапляється в Україні, коли судові накази, зроблені на стадії судового розгляду, не встановлюють термінів
для подальшого тримання підсудного під вартою та залишають
чинним, а не продовжують його попереднє тримання під вартою,
є несумісною з вимогами статті 5 §1 (c) Конвенції (див., наприклад,
Kharchenko, згад. раніше, §98). Уряд не надав жодних зауважень, які б
виправдали відхилення Суду від такого підходу у цій справі.
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46. Беручи до уваги свої висновки у пунктах 44 і 45, Суд доходить висновку, що відбулося порушення статті 5 §1 (c) Конвенції стосовно тримання заявника під вартою від 27 червня 2005 р. до 4 січня
2006 р.

III. ІНШІ ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
47. Заявник також скаржився відповідно до статті 5 §1 (c) Конвенції, що його арешт та тримання під вартою від 28 лютого до
27 червня 2005 р. не були обґрунтовані відповідними та достатніми
підставами; відповідно до статті 5 §3 Конвенції, що тривалість його
тримання під вартою до засудження була надмірною, і відповідно до
статті 6 §3 (b) Конвенції, що умови його тримання під вартою переважали його можливості належно підготувати свій захист у кримінальних провадженнях.
48. Розглянувши аргументи заявника у світлі всіх наявних у нього
матеріалів, Суд визнає, що тією мірою, якою оскаржувані питання перебувають у його компетенції, вони не розкривають наявності будь-якого
порушення прав і свобод, закріплених у Конвенції.
49. Звідси випливає, що ця частина заяви має бути оголошена неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до статті 35 §§3 (a)
і 4 Конвенції.

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

A. шкода

51. Заявник прохав Суд присудити справедливе відшкодування
за визнані порушення. Він не вимагав конкретної суми.
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52. Уряд не зробив зауважень щодо цього питання.
53. Суд не має сумнівів щодо того, що заявник зазнав страждань
і лиха внаслідок порушень Конвенції, які не можна належно відшкодувати висновками Суду. Ухвалюючи рішення на справедливих
підставах, Суд присуджує заявникові 6,000 євро (EUR) як відшкодування нематеріальної шкоди.
B. судові витрати

54. Заявник не надав будь-яких вимог щодо відшкодування судових витрат у встановлений термін. Тому Суд нічого не присуджує
відповідно до цієї частини.
C. Пеня

55. Суд вважає розумним, що пеня має бути встановлена у розмірі граничної кредитної ставки Європейського Центрального Банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги за статтею 3 Конвенції (щодо побутових умов
тримання заявника під вартою у Феодосійському ІТТ) та підпунктом «c» пункту 1 статті 5 Конвенції (щодо законності тримання заявника під вартою у період від 27 червня 2005 року до 4 січня 2006 року)
прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Ухвалює, що у цій справі відбулося порушення статті 3 Конвенції;
3. Ухвалює, що у цій справі відбулося порушення підпункту «c»
пункту 1 статті 5 Конвенції;
4. Ухвалює:
a) що протягом трьох місяців від дня, коли рішення набуде
статусу остаточного у відповідності до пункту 2 статті 44
Конвенції, держава-відповідач має сплатити заявникові
6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди,
які мають бути конвертовані в національну валюту України
за курсом на день здійснення виплати, плюс будь-який податок, який може бути нараховано на цю суму;
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b) із закінченням зазначеного тримісячного строку і до повного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної кредитної
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей
період, плюс три відсоткові пункти.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 грудня
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ТЕСЛЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 55528/08)
Рішення
Страсбург
20 грудня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
20 березня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Тесленко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, пані Е. Фура-Сандстрем,
п. К. Юнґвірт,		
п. Б. М. Зупанчіч,
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п. М. Віллігер,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 29 листопада 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 55528/08), яку 31 жовтня
2008 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянин України п. Анатолій Григорійович Тесленко
(далі — заявник).
2. Заявника представляла пані З. Шевченко, юрист, яка практикує в м. Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляли його Уповноважені — п. Ю. Зайцев та пані В. Лутковська.
3. Заявник стверджував, зокрема, що він зазнав катування
в міліції та що державні органи не провели належного розслідування за його скаргою щодо цього.
4. 10 березня 2010 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
про заяву Уряд. Було також вирішено одночасно розглянути питання
щодо прийнятності та суті заяви (пункт 1 статті 29).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1974 році. Його місце проживання на цей
час невідоме.
A. Попередні події

6. 4 серпня та 5 листопада 2003 року були вчинені розбійні напади на пані Ж. та пані Г. в їхніх квартирах. Перший розбійний напад був вчинений у будинку, в якому проживала знайома заявника,
пані М., а друга потерпіла була її дальньою родичкою.
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7. 5 листопада 2003 року працівники міліції допитали пані М.,
яку підозрювала одна з потерпілих. Вона стверджувала, що обидва
розбійні напади були вчинені заявником та його друзями.
8. 8 листопада 2003 року пані М. було госпіталізовано з травмою голови та струсом мозку. 10 листопада 2003 року вона звернулась до Міністерства внутрішніх справ зі скаргою на те, що працівники міліції примусили її свідчити проти заявника. Після цього
пані М. почала переховуватись від державних органів. Пізніше її
скарга була розглянута в рамках судового розгляду справи заявника
(див. пункт 14 нижче).
B. Кримінальне провадження щодо заявника

9. Пізно ввечері 5 листопада або в ніч на 6 листопада 2003 року
заявник був затриманий працівниками міліції за підозрою у вчиненні розбійних нападів на пані Ж. та пані Г. Його затримання було
задокументоване 6 листопада 2003 року.
10. 2 червня 2004 року Солом’янський районний суд м. Києва
(далі — Солом’янський суд) виділив в окреме провадження матеріали справи щодо обвинувачення в розбійному нападі на пані Ж. та направив справу в цій частині на додаткове розслідування. Результати
цього розслідування невідомі.
11. Хоча невідомо, коли заявнику було забезпечено юридичне
представництво, з вищезазначеної постанови від 2 червня 2004 року,
а також з подальших судових рішень випливає, що починаючи з цього моменту один або іноді два захисники представляли його інтереси під час судового провадження.
12. Хоча заявник однаково заперечував свою вину, як протягом
досудового слідства, так і під час судового розгляду, 11 листопада
2004 року Солом’янський суд визнав його винним у вчиненні розбійного нападу на пані Г. та призначив йому покарання у вигляді
позбавлення волі строком на сім років з конфіскацією всього його особистого майна. Суд посилався на показання потерпілої, яка
впізнала заявника, як одного із злочинців, а також на показання
свідка, який бачив його неподалік від місця злочину приблизно
в час вчинення розбійного нападу. Крім того, суд посилався на
показання, надані пані М. під час досудового слідства. Суд також
заслухав показання двох свідків захисту, згідно з якими заявник

339

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

провів з ними весь день 5 листопада 2003 року, але суд не повірив
цим показанням, вважаючи, що вони мають занадто загальний характер та є суперечливими.
13. 24 травня 2005 року апеляційний суд м. Києва (далі — апеляційний суд), вказавши на низку процесуальних недоліків, скасував
вирок та повернув справу на додаткове розслідування.
14. 22 травня 2007 року Солом’янський суд постановив новий
вирок, резолютивна частина якого була ідентичною попередньому
вироку. Суд додатково заслухав низку свідків захисту, які стверджували, що вони або провели весь день 5 листопада 2003 року разом із
заявником, або бачили його в різний час у цей день. Проте суд вирішив, що ці твердження були або неправдивими, тому що свідки були
друзями заявника та хотіли допомогти йому уникнути кримінальної
відповідальності, або такими, що не були пов’язані з точним часом,
коли було вчинено розбійний напад. Пані M. було допитано під час
судового розгляду, і вона відмовилась від своїх попередніх показань,
що викривали заявника, як від таких, що були надані під примусом. Проте суд вирішив послатися на раніше надані показання, як
найбільш достовірні та узгоджені з іншими фактами. Суд зазначив,
зокрема, що вона звернулась з проханням провести медичний огляд
лише через два дні після її допиту працівниками міліції і що немає
жодних підстав вважати, що виявлені в неї тілесні ушкодження були
завдані їй у відділі міліції. Хоча пані M. стверджувала, що вона переховувалась у зв’язку з побоюванням розправи з боку працівників
міліції, суд вважав, що найбільш ймовірною причиною було те, що
вона насправді побоювалась, що їй можуть помститись співучасники
заявника, які залишались на свободі.
15. 5 лютого та 9 червня 2008 року апеляційний суд та Верховний
Суд України відповідно залишили вищезазначений вирок без змін.
16. 12 серпня 2009 року заявника було умовно-достроково звільнено від відбування покарання.
C. Скарги заявника на жорстоке поводження
та їх розслідування

17. Згідно з твердженнями заявника, в ніч з 5 на 6 листопада
2003 року начальник та заступник начальника відділу кримінального розшуку Солом’янського РУ ГУ МВС України в м. Києві, праців-
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ники міліції T. та З., катували його у відділі міліції на Повітрофлотському проспекті. Вони, як стверджується, намагались отримати від
нього зізнавальні показання в декількох епізодах розбійних нападів,
але не отримали їх.
18. Як стверджувалось заявником, T. та З. били його руками і ногами, примушували його тривалий час стояти з широко розведеними ногами, намагались ввести йому кийок в анальний отвір, та одягали на голову поліетиленовий пакет, який не дозволяв йому дихати.
Вранці 6 листопада 2003 року вони, як стверджується, відвели його
до гаражу відділу міліції, де примусили роздягнутись, пристебнули
його наручниками до батареї та обливали його холодною водою зі
шлангу, доки він не знепритомнів. Після того як заявник прийшов до
тями, він виявив, що знаходиться у приміщенні відділу міліції, йому
дали кухоль з гарячою водою для пиття та краплі.
19. 6 листопада 2003 року заявник написав «пояснювальну записку», в якій стверджував, що напередодні ввечері він випадково
впав на вулиці і в результаті зазнав деяких тілесних ушкоджень. Він
зазначив, що не має скарг на дії працівників міліції.
20. В день 6 листопада 2003 року заявника було доставлено до
територіального управління міліції № 4 (ТУМ-4) на вулиці Шутова,
Солом’янський район.
21. 11 листопада 2003 року мати заявника звернулася зі скаргою
до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на те, що її син
зазнав жорстокого поводження у відділі міліції.
22. 12 листопада 2003 року представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини відвідали заявника в ТУМ-4 та сфото
графували його тілесні ушкодження. Заявник надав Суду сім кольорових фотографій, які, як стверджується, були зроблені представниками Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. На цих
фотографіях видно наступні тілесні ушкодження заявника: великий
кровонабряк на внутрішньому боці лівого стегна, значна кількість
кровонабряків на верхніх частинах обох сідниць, декілька подряпин та синців спереду щиколоток, а також подряпини на переніссі.
На фотографіях вказана дата 12 листопада 2003 року.
23. У той же день заявник виклав представнику Уповноваженого Верховної Ради з прав людини події 5–6 листопада у письмовій
формі. Він стверджував, що 6 листопада 2003 року його примусили
написати, що він не має скарг на дії працівників міліції.
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24. 13 листопада 2003 року Уповноваженим Верховної Ради
з прав людини було надіслано до Міністерства внутрішніх справ
листа про те, що ситуація заявника вимагає розслідування.
25. У той же день лікар оглянув заявника та встановив наявність
шістнадцяти кровонабряків на його обличчі, руках, сідницях та ногах (розмір найбільшого кровонабряку становив 21 × 20 см), а також
садна на його зап’ястках та стопах. Лікар дійшов висновку, що тілесні ушкодження не були тяжкими та були завдані тупими предметами, можливо, 5 або 6 листопада 2003 року.
26. 17 листопада 2003 року слідчий ТУМ-4 та начальник Інспекції по особовому складу РУ МВС України допитали заявника про
стверджуване жорстоке поводження.
27. 21 листопада 2003 року інший слідчий ТУМ-4 виніс постанову про призначення ще однієї судово-медичної експертизи з метою
надання відповіді на наступні питання: чи мав заявник будь-які
тілесні ушкодження і якщо так, то як вони були завдані, чи могли ці
тілесні ушкодження бути завдані 5 або 6 листопада 2003 року та якого ступеня тяжкості вони були.
28. 25 грудня 2003 року прокуратурою Солом’янського району
м. Києва (далі — Солом’янська прокуратура) було порушено кримінальну справу за обвинуваченням працівників Солом’янського РУ
ГУ МВС України в перевищенні службових повноважень у зв’язку
з їхньою участю в жорстокому та такому, що принижує гідність, поводженні із заявником, без зазначення конкретних осіб. Розслідування було доручено слідчому Солом’янської прокуратури Н.
29. 26 січня 2004 року нова судово-медична експертиза підтвердила результати першого медичного огляду заявника від 13 листопада 2003 року.
30. 9 лютого 2004 року слідчий виніс постанову про призначення ще однієї судово-медичної експертизи, щоб з’ясувати: чи міг заявник заподіяти ці тілесні ушкодження сам собі, чи міг він отримати
ці тілесні ушкодження в результаті падіння, в якому положенні було
його тіло в момент отримання тілесних ушкоджень та чи міг він їх
отримати під час самозахисту.
31. 12 лютого 2004 року судово-медичний експерт у своєму ви
сновку відповів на ці питання наступним чином: тілесні ушкодження знаходились на таких ділянках тіла заявника, де їх самостійне
завдання було можливим; можливість того, що вони були резуль-
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татом падіння, виключається, а на інші два питання відповісти неможливо.
32. Тим часом, 11 лютого 2004 року заявнику було надано статус
потерпілого.
33. 6 квітня 2004 року слідчий допитав судово-медичного експерта, який підтвердив, що заявник міг отримати тілесні ушкодження в час та за обставин, які були викладені ним.
34. 20 квітня 2004 року Солом’янська прокуратура порушила
кримінальну справу щодо працівників міліції T. та З. за підозрою
у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалось насильством і діями, що ображають особисту гідність потерпілого
(частина 2 статті 365 Кримінального кодексу України), оскільки заявник впізнав в них осіб, які, як стверджується, його катували.
35. У той самий день працівники міліції були відсторонені від
виконання своїх службових обов’язків.
36. 30 квітня 2004 року їм оголосили обвинувальний висновок
та справу було направлено на розгляд Голосіївського районного суду
м. Києва (далі — Голосіївський суд).
37. 9 серпня 2004 року Голосіївський суд доручив Солом’янській
прокуратурі з’ясувати, з ким тримався в одній камері заявник з 6 до
12 листопада 2003 року, та допитати цих осіб.
38. 20 жовтня 2004 року суд повернув справу до Солом’янської
прокуратури на додаткове розслідування, яке мало з’ясувати походження тілесних ушкоджень у заявника, враховуючи, що, з одного боку, вони знаходились на ділянках тіла, де він міг нанести їх сам собі,
та, з іншого боку, його співкамерники на той час не були встановлені
та допитані.
39. 22 січня 2005 року судово-медичний експерт, неодноразово
допитаний слідчим, ще раз підтвердив свої попередні висновки,
що тілесні ушкодження заявника могли бути отримані так, як він
описав.
40. 8 лютого 2005 року T. та З. були пред’явлені офіційні обвинувачення за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України.
41. 18 лютого 2005 року Солом’янська прокуратура звернулась
до начальника ГУМВС України в м. Києві з проханням розглянути
питання щодо відсторонення T., який в той час повернувся до роботи в якості працівника міліції, від виконання ним своїх службових
обов’язків.
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42. 25 березня 2005 року Солом’янська прокуратура затвердила
обвинувальний висновок щодо T. та З. та направила справу на розгляд Голосіївського суду.
43. 26 квітня 2005 року розпочалось судове провадження.
44. 16 травня 2005 року заявник подав цивільний позов щодо
відшкодування моральної шкоди в розмірі 200 000 гривень.
45. 16 серпня 2005 року Голосіївський суд визнав T. та З. винними та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком
на чотири роки із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на два роки. Від призначеного покарання
вони були звільнені із встановленням іспитового строку тривалістю
два роки. Суд також присудив заявникові 20 000 грн відшкодування
моральної шкоди, яка мала бути виплачена відповідачами.
46. Хоча обидва підсудних визнали, що вони допитували заявника в ніч з 5 на 6 листопада 2003 року у відділі міліції на Повітрофлотському проспекті, вони заперечували застосування будь-якого
фізичного примусу. Проте, суд дійшов висновку, що існувало достатньо доказів для встановлення їхньої вини. Суд врахував показання кількох свідків, які бачили заявника в день його затримання без
будь-яких видимих тілесних ушкоджень. Крім того, суд посилався на
показання співкамерників заявника в ТУМ-4 на вулиці Шутова (куди
його було поміщено в другій половині дня 6 листопада 2003 року),
які, з одного боку, бачили численні кровонабряки та садна на його
тілі, але, з іншого боку, заперечували будь-яке жорстоке поводження в ТУМ-4. Крім того, працівники міліції, які 6 листопада 2006 року
доставляли заявника з відділу міліції на Повітрофлотському проспекті до ТУМ-4, стверджували, що його обличчя вже було в синцях
та опухле. Суд також вивчив фотографії заявника, зроблені представниками Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 12 листопада
2003 року, та послався на висновки судово-медичних експертиз від
26 січня та 12 лютого 2004 року. Суд зазначив, що опис заявника гаражу відділу міліції, де, як стверджується, його було піддано катуванню, був дуже детальним та в подальшому виявився точним, що
вказувало на те, що він дійсно був там.
47. 13 лютого 2006 року апеляційний суд скасував вирок та повернув справу на додаткове розслідування. Суд дійшов висновку, що
розслідування було неповним, здебільшого тому, що воно не встановило, як саме заявник отримав тілесні ушкодження.
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48. 22 березня 2006 року слідчий Солом’янської прокуратури С.
прийняв справу до свого провадження.
49. 21 квітня 2006 року він виніс постанову про призначення ще
однієї судово-медичної експертизи з метою уточнення кількості,
характеру, розташування, походження та дати отримання кожного
тілесного ушкодження заявника.
50. 15 травня 2006 року було складено висновок судово-медичної експертизи, який підтвердив висновки попередніх експертиз.
У висновку судово-медичної експертизи було також зазначено, що
садна на зап’ястках заявника могли бути отримані наручниками,
а кровонабряки могли утворитися внаслідок ударів кулаками, ногами або кийком.
51. 24 липня 2006 року слідчий доручив начальнику ГУ МВС України в м. Києві знайти кийок, яким міг бути побитий заявник. У відповіді
від 27 липня 2006 року стверджувалося, що кийок не змогли знайти.
52. 25 липня 2006 року T. знову був відсторонений від виконання
службових обов’язків (коли він повернувся до виконання своїх службових обов’язків після попереднього відсторонення, невідомо).
53. 22 серпня 2006 року слідчий С. вирішив заявити про самовідвід. Він вважав, що доказова база була обмежена твердженнями
заявника та не підтверджувалась жодними іншими вагомими доказами. Такою точкою зору слідчий обґрунтував своє рішення і в подальшому посилався на принцип безсторонності слідства.
54. Того ж дня Солом’янська прокуратура відмовила у задоволенні його заяви як такої, що не має правових підстав.
55. 27 березня 2007 року слідчий звернувся до заступника Генерального прокурора України із запитом про продовження строку
досудового слідства до восьми місяців (шестимісячний строк мав закінчитись 7 квітня 2007 року), оскільки обвинувачені ще не ознайомились із матеріалами справи. Проте, у своєму запиті слідчий зазначив, що Т. та З. затягують слідство, витрачаючи невиправдано багато
часу на ознайомлення з матеріалами справи та подаючи необґрунтовані клопотання щодо проведення непотрібних слідчих дій.
56. 16 червня 2007 року Солом’янська прокуратура ще раз пред’я
вила обвинувальний висновок T. та З.
57. 30 липня 2007 року Голосіївський суд розпочав розгляд справи.
58. 17 вересня 2007 року заявник в рамках кримінального провадження подав ще один цивільний позов щодо T. та З.
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59. З вересня 2007 року до березня 2008 року суд відкладав судові засідання вісім разів на загальний період більше трьох місяців
у зв’язку з неявкою деяких свідків.
60. 7 березня 2008 року Голосіївський суд знову повернув справу
на додаткове розслідування на таких підставах: під час досудового
слідства захисник підсудних був позбавлений свідоцтва про право
зайняття адвокатською діяльністю, але, тим не менш, продовжував
представляти їх інтереси. В результаті чого суд дійшов висновку, що
право T. та З. на захист було порушене.
61. 29 травня 2008 року апеляційний суд скасував цю постанову
і повернув справу на новий судовий розгляд в суд першої інстанції,
задовольнивши апеляцію прокуратури.
62. 10 липня 2009 року Голосіївський суд постановив окрему ухвалу, в якій він звертав увагу начальника ГУ МВС у м. Києві на невиконання ним постанов суду від 14 квітня, 20 травня та 19 червня
2009 року про примусовий привід численних свідків. Постанови передбачали, що міліція мала вжити відповідних заходів та повідомити про результати суд.
63. 21 липня 2009 року заявник написав на ім’я Голови Голосіївського суду таку заяву:
«Я, Тесленко Анатолій Григорійович, хочу зробити заяву про те, що
зараз у Голосіївському районному суді слухається справа щодо начальника кримінального розшуку [T.] та [З.], де я виступаю як потерпілий. Я відмовляюся від показань, які я дав в прокуратурі під
примусом слідчого та в суді, про те, що саме [T.] та [З.] били мене
та принижували. Давати показання, що мене били [T.] та [З.], вимагав
слідчий [Н.] і в обмін на це обіцяв, що мене виправдають, а відповідати будуть працівники кримінального розшуку. Я згадав [T.] тому,
що він — начальник, а [З.] був в окулярах. Я міг впізнати тільки цих
двох, оскільки я не міг і тепер не можу пригадати інших працівників.
Мене били на вулиці Шутова, 3, оскільки їм було дуже потрібне моє
зізнання в нападі на квартиру. Але я не запам’ятав працівників з [вулиці] Шутова, і мені порадили обвинуватити тих, кого я запам’ятав.
Коли до мене приїхав слідчий [Н.], я розгубився і не знав, що казати.
Але він мене заспокоїв і сказав, щоб я не хвилювався і говорив все
проти тих, кого запам’ятав, а що я маю казати та показувати, він буде мені підказувати і допомагати. При цьому він пообіцяв, що якщо
я буду його слухатись, то незабаром буду на свободі. Зараз мені дуже
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важко давати показання у суді, тому що я в них вже заплутався, оскільки мені їх давав слідчий [Н.]. Прошу мене більше по справі [T.]
та [З.] не турбувати, в суд не доставляти».

64. 18 вересня 2009 року Голосіївський суд доручив слідчому
Солом’янської прокуратури встановити фактичне місце проживання двадцяти двох свідків, явка яких була обов’язковою, але які не
з’явились на засідання, і яких міліція не змогла доставити до суду.
Десять з цих свідків були працівниками міліції, дев’ять трималися
(у той час) під вартою у відділах міліції, куди заявника було поміщено 6 листопада 2003 року, двоє були знайомими заявника, а один був
судово-медичним експертом.
65. 6 жовтня 2009 року Голосіївський суд також виніс постанову
про примусовий привід заявника, який в липні 2009 року був звільнений з-під варти та не з’являвся на судові засідання.
66. 19 жовтня 2009 року міліція повідомила суд про те, що фактичне місце проживання заявника встановити неможливо.
67. 24 березня та 18 травня 2010 року суд виніс постанову про
примусовий привід заявника міліцією.
68. 24 червня 2010 року Голосіївський суд повернув справу на
додаткове розслідування у зв’язку з необхідністю допитати заявника щодо його заяви від 21 липня 2009 року.
69. 20 вересня 2010 року апеляційний суд м. Києва скасував вищезазначену постанову та повернув справу на розгляд суду першої
інстанції. Сторони не надали Суду копію цієї ухвали.
70. Згідно з останньою інформацією, наданою Урядом у лютому
2011 року, справа все ще залишається на розгляді Голосіївського суду.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Кримінальний кодекс України

71. Частина 2 статті 365 в редакції, чинній на листопад 2003 року,
в якості покарання за перевищення службових повноважень, якщо
воно супроводжувалося насильством або діями, що ображають особисту гідність потерпілого, передбачала позбавлення волі від трьох
до восьми років із забороною обіймати певні посади або здійснювати певну діяльність на строк до трьох років.
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B. Щорічна доповідь
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини (Омбудсмена) за 2003 рік

72. Відповідні витяги з Глави 3.3 передбачають таке:
«...11 листопада 2003 р. від матері заарештованого А. Тесленка надійшло звернення до омбудсмена про катування її сина у Солом’янському
РУ ГУ МВС України в м. Києві. При перевірці з виїздом на місце працівниками Секретаріату Уповноваженого на тілі А. Тесленка виявлено численні сліди побоїв (зроблено фотозйомку).
Ось що пояснив А. Тесленко працівникам Секретаріату Уповноваженого з прав людини: «Протягом 13 годин мене катували у приміщенні
райуправління, вимагаючи визнати вину у злочині: били, садили на
«шпагат», позбавляли можливості дихати, одягали поліетиленовий
пакет на голову, підвішували голого на наручниках і протягом 40 хв.
обливали струменем холодної води, погрожуючи зробити з мене генерала Карбишева. А для приховування катувань примусили підписати розписку, що травми я отримав, йдучи додому і впавши, та що
претензій до міліції не маю».
До речі, це типовий приклад, коли працівники міліції змушують
жертв катування написати розписку про відсутність претензій,
погрожуючи продовжити катування, або в обмін на звільнення, що
потім використовується міліцією як основний аргумент непричетності її працівників до заподіяних людині тілесних ушкоджень.
Після проведення власного розслідування і звернення Уповноваженого до Генеральної прокуратури України щодо перевірки фактів
стосовно А. Тесленка прокуратурою Солом’янського району м. Києва
було порушено кримінальну справу проти працівників міліції, яка
в даний час розглядається Голосіївським районним судом м. Києва».

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
73. Заявник скаржився на те, що 5–6 листопада 2003 року він зазнав катування з боку працівників міліції, і що національними орга-
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нами не було проведено ефективного розслідування щодо цього. Він
посилався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Щодо прийнятності

74. Уряд стверджував, що розслідування національними органами тверджень заявника щодо жорстокого поводження ще триває.
На думку Уряду, заявника, таким чином, не можна вважати таким,
що вичерпав усі засоби юридичного захисту, доступні йому згідно
з національним законодавством, як цього вимагає пункт 1 статті 35
Конвенції. У цьому зв’язку Уряд посилався на рішення від 3 черв
ня 2008 року у справі «Місяк проти Польщі» (Misiak v. Poland) (заява
№ 43837/06), в якому Суд відхилив скаргу заявника на жорстоке поводження як передчасну, оскільки розслідування щодо цього ще
тривало (п. 32).
75. Заявник не погодився. Він наполягав на тому, що розслідування національних органів було неефективним, оскільки тривало
більше семи років без будь-якого суттєвого результату, і що йому
не можна дорікати за те, що він не очікував остаточного результату. У будь-якому випадку, заявник вважав, що питання вичерпання
національних засобів юридичного захисту повинно бути приєднане до суті його скарги щодо стверджуваного неефективного розслідування.
76. Суд зазначає, що згідно з його практикою, заявник звільняється від обов’язку скористатися неефективним національним
засобом юридичного захисту. Що стосується скарг за статтею 3 Конвенції, Суд постановляв, зокрема, що заявнику не можна дорікати за
те, що він не чекає закінчення розслідування, яке визнано неефективним (див. рішення від 8 квітня 2010 року у справі «Лотарєв проти
України» (Lotarev v. Ukraine), заява № 29447/04, п. 93).
77. Суд зазначає, що на відміну від цієї справи, заявник у справі
«Місяк проти Польщі» (Misiak v. Poland), на яке посилається Уряд, не
стверджував у Суді, що розслідування національних органів його
тверджень щодо жорстокого поводження було неефективним. Відповідно він повинен був очікувати його закінчення перед тим, як
подати заяву до цього Суду.
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78. Проте, у справі, яка розглядається, неможливо встановити,
чи дійсно заявник мав такий обов’язок до розгляду по суті його скарги щодо стверджуваної неефективності відповідного розслідування
національних органів.
79. Таким чином, Суд приєднує це заперечення Уряду до суті
скарги заявника за процесуальним аспектом статті 3 Конвенції (див.,
наприклад, вищезазначене рішення у справі «Лотарєв проти України»
(Lotarev v. Ukraine), п. 74, та рішення від 24 червня 2010 року у справі
«Олексій Михайлович Захаркін проти України» (Oleksiy Mykhaylovych
Zakharkin v. Ukraine), заява № 1727/04, п. 50).
80. Суд також зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції, і що вона
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути
визнана прийнятною.
b. Щодо суті

1. Стверджуване жорстоке поводження
81. Заявник наполягав, що його було піддано жорстокому поводженню, яке становило катування. Він вважав, що це твердження підтверджується достатніми документальними доказами.
82. Уряд наголошував, що розслідування національних органів
ще має встановити, чи обґрунтовані твердження заявника. Відповідно Уряд утримався від висловлення своєї думки щодо суті цієї
скарги, вважаючи, що це може наперед визначити результати розслідування, що триває.
83. Як неодноразово зазначав Суд, стаття 3 Конвенції втілює
в собі одну з найбільш основоположних цінностей демократичного суспільства. Вона безумовно забороняє будь-яке катування або
нелюдське чи таке, що принижує людську гідність, поводження або
покарання незалежно від обставин поведінки потерпілого (див., серед інших прикладів, рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita
v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 119, ECHR 2000-IV). У разі подання скарг за цією статтею Суд повинен провести особливо ретельний
аналіз, і він робитиме це з урахуванням усіх матеріалів, поданих сторонами (див. рішення у справах «Матьяр проти Туреччини» (Matyar v.
Turkey), заява № 23423/94, п. 109, від 21 лютого 2002 року, та «Улькю
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Екінчі проти Туреччини» (ulku Ekinci v. Turkey), заява № 27602/95, п. 136,
від 16 липня 2002 року).
84. У справі, яка розглядається, заявник стверджував, що протягом ночі з 5 на 6 листопада 2003 року працівники міліції T. та З. піддали його різноманітним видам жорстокого поводження та приниження з метою отримання його зізнання у вчиненні злочину. Він стверджував, зокрема, що вони били його руками і ногами, змушували
його стояти з широко розведеними ногами, намагались ввести йому
кийок в анальний отвір та не давали йому дихати, одягаючи на його
голову поліетиленовий пакет. Заявник також стверджував, що вони
роздягнули його догола, прикували наручниками до батареї у гаражі відділу міліції та обливали його холодною водою.
85. Згідно з практикою Суду, твердження про жорстоке поводження повинні бути підкріплені належними доказами. Суд при оцінці доказів керується критерієм доведення «поза розумним сумнівом».
Таке доведення може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою (див., як класичний прецедент, рішення від 18 січня 1978 року
у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United
Kingdom), п. 161, Серія А, № 25). Коли вся чи значна частина інформації стосовно подій, про які йдеться, відома винятково державним органам — як це має місце у справі щодо ув’язнених осіб, які перебувають під контролем органів влади,— і коли у таких осіб під час їхнього
ув’язнення з’являються тілесні ушкодження, це породжує відповідні
обґрунтовані презумпції факту. При цьому тягар доведення можна
вважати покладеним на органи влади, адже саме вони мають надати задовільні та переконливі пояснення (див. рішення у справі «Салман проти Туреччини» (Salman v. Turkey) [ВП], заява № 21986/93, п. 100,
ECHR 2000-VII). Потрібно пам’ятати, що це зобов’язання випливає
з міжнародного обов’язку держави за Конвенцією, яка припускає інші
методи та критерії доведення, ніж ті, що застосовуються в національних правових системах у сфері кримінального переслідування осіб
з належним дотриманням їхнього права на презумпцію невинуватості (див. рішення у справах «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria),
від 4 грудня 1995, п. 34, Серія А, № 336, та «Альборео проти Франції»
(Alboreo v. France), заява № 51019/08, п. 153, від 20 жовтня 2011 року).
86. Суд зазначає, що як було встановлено висновками судовомедичних експертиз (від 13 листопада 2003 року, 26 січня 2004 року
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та 15 травня 2006 року) та підтверджено фотографіями, зробленими представниками Уповноваженого Верховної ради України з прав
людини 12 листопада 2003 року, заявник мав численні синці та садна на обличчі, руках, сідницях та ногах, а найбільший кровонабряк
розміром 21 × 20 см був виявлений на внутрішньому боці його лівого
стегна (див. пункти 22, 25, 29 та 50 вище).
87. Що стосується часу, коли ці тілесні ушкодження були завдані,
вищезазначеними медичними експертизами було встановлено,
що вони могли бути завдані заявнику 5 або 6 листопада 2003 року.
У цьому зв’язку Суд посилається на показання декількох свідків,
які стверджували, що бачили заявника протягом дня 5 листопада
2003 року без тілесних ушкоджень, і свідчення яких так і не були
спростовані (див. пункт 46 вище). Водночас, Суд зауважує, що після затримання заявника не було невідкладно проведено медичний
огляд, який би міг зафіксувати будь-які тілесні ушкодження, отримані ним до моменту затримання або під час затримання. Усі ці міркування приводять Суд до висновку, що заявник отримав зазначені
тілесні ушкодження під час перебування у відділі міліції 5 та/або
6 листопада 2003 року.
88. Суд не визнає переконливими письмові твердження заявника від 6 листопада 2003 року про те, що він травмувався у попередній
вечір в результаті випадкового падіння, оскільки: по-перше, з огляду
на обставини, його могли примусити це написати, та, по-друге, достовірність цих тверджень було поставлено під сумнів висновками судово-медичних експертиз (див. пункти 18, 19, 23 та 31 вище).
89. Суд повторює, 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 щодо причин виникнення цих ушкоджень, та якщо цього
зроблено не буде, це свідчитиме про наявність питання за статтею
3 Конвенції (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі
«Сельмуні проти Франції» (Selmouni v. France) [ВП], заява № 25803/94,
п. 87, ECHR 1999-V). Крім того, у разі, якщо національні органи не
провели медичного огляду до взяття заявника під варту, як у цій
справі, Уряд не може посилатись на це у своєму захисті та стверджувати, що ушкодження, про які йдеться, передували взяттю заявника
під варту в міліції (див. рішення від 18 вересня 2008 року у справі
«Тюркан проти Туреччини» (Turkan v. Turkey), заява № 33086/04, п. 43).
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У зв’язку з цим Суд нагадує, що медичний огляд разом з правом доступу до адвоката та правом повідомити третю сторону про затримання є основоположними запобіжними механізмами проти жорстокого поводження із затриманими особами і повинні застосовуватися з самого початку позбавлення свободи. Такі заходи не тільки
гарантуватимуть права заявника, але також нададуть змогу Урядові
держави-відповідача зняти з себе тягар надання правдоподібного
пояснення цим тілесним ушкодженням (див. рішення від 21 липня
2011 року у справі «Коробов проти України» (Korobov v. Ukraine), п. 70).
90. З огляду на те, що національні органи у цій справі ані довели
того, що заявник був травмований до взяття його під варту, ані пояснили походження його травм, вони мають нести відповідальність
за ці ушкодження.
91. Одного цього висновку для Суду достатньо, щоб встановити
порушення статті 3 Конвенції, не класифікуючи жорстоке поводження, про яке йдеться. Проте, з огляду на твердження заявника, що
жорстоке поводження, на яке він скаржиться, становило катування,
усі інші аспекти його тверджень щодо характеру жорстокого поводження, якого він зазнав, та його основних обставин мають бути ретельно проаналізовані.
92. Щодо способу, у який заявник міг отримати тілесні ушкодження, Суд зазначає, що результати медичних експертиз передбачали: по-перше, що лікар, який 13 листопада 2003 року оглядав заявника, дійшов висновку про те, що його тілесні ушкодження могли бути
спричинені ударами тупими предметами; по-друге, що висновок від
12 лютого 2004 року встановив, що, з одного боку, ушкодження знаходились на ділянках тіла, де заявник міг нанести ушкодження сам
собі, тоді як, з іншого боку, вони не могли бути результатом падіння
заявника і, насамкінець, що висновок судово-медичної експертизи від
15 травня 2006 року зазначав, що садна на зап’ястках заявника могли бути спричинені наручниками, а синці могли виникнути в результаті ударів руками, ногами або кийком (див. пункти 25, 31 та 50 вище).
Крім того, судово-медичний експерт під час допиту слідчими органами двічі підтвердив, що заявник міг отримати вищезазначені тілесні
ушкодження за викладених ним обставин (див. пункти 29 та 33 вище).
93. Відповідно Суд вважає встановленим те, що на заявника одягали наручники, били руками, ногами та кийком. Суд вважає, що
повідомлена неспроможність міліції знайти кийок, про який йдеть-
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ся, майже через три роки після подій не має в цьому випадку жодного
значення (див. пункт 51 вище).
94. Водночас Суд зазначає, що заявник мав і інші скарги (див.
пункти 18 та 84 вище). Решту його скарг не було ані підтверджено, ані
спростовано будь-якими документами. Проте, Суд не робить висновків
з відсутності таких доказів як таких, оскільки заявника дійсно могло
бути піддано спробі згвалтування за допомогою кийка, тимчасовому
удушенню поліетиленовим пакетом, а також роздяганню догола та обливанню холодною водою, що не залишало жодних слідів. У матеріалах
справи немає нічого, що могло породити сумнів щодо достовірності
цих тверджень, а виклад заявником обставин видається узгодженим
з іншими фактами справи. Таким чином, працівники міліції Т. та З.
визнали, що вони залишались разом із заявником протягом ночі з 5 на
6 листопада 2003 року. Працівники міліції, які доставляли заявника до
іншого відділку міліції у другій половині дня 6 листопада 2003 року,
стверджували, що на той час в нього вже були видимі тілесні ушкодження. Насамкінець, заявник надав детальний та точний опис гаражу
міліції, де, як стверджується, він зазнав жорстокого поводження у ніч
з 5 на 6 листопада 2003 року (див. пункт 46 вище).
95. Суд враховує пізнішу та нез’ясовану зміну заявником викладу подій, який він надав національним слідчим органам. Суд зазначає, що майже через шість років після заявленого ним жорстокого
поводження заявник повідомив Голосіївський суд, який розглядав
справу щодо працівників міліції Т. та З., про те, що він обвинувачував їх під тиском слідчого і що насправді його було піддано жорстокому поводженню в іншому відділі міліції, куди його було доставлено у другій половині дня 6 листопада 2003 року, з боку працівників
міліції, яких він не пам’ятав (див. пункт 63 вище).
96. Незалежно від того, що змусило заявника змінити його свідчення, Суд не визнає переконливим такий новий виклад, який, до
речі, ніколи не надавався йому. По-перше, справою займались кілька слідчих (див. пункти 26–28 та 48 вище) і твердження заявника про
те, що його було піддано тиску одним із них, не витримує критики,
по-друге, його первинний виклад подій був детальним та узгодженим, тоді як нова версія була викладена розпливчасто. Насамкінець,
заявник явно неохоче підтримував цю нову версію, коли припинив
співпрацювати зі слідством після того, як зробив цю заяву в липні
2009 року (див. пункти 63 та 65–67 вище).

354

Тесленко проти України

97. З огляду на вищевикладене, Суд вважає скаргу заявника на
жорстоке поводження, подану в його заяві до Суду, найбільш достовірною, оскільки вона підтверджується документальними доказами та підтримується фактичними висновками.
98. Суд оцінить, чи жорстоке поводження, яке розглядається,
становило катування, як це стверджується заявником.
99. При визначенні того, чи можна класифікувати певну форму
жорстокого поводження як катування, слід враховувати закріплену
в статті 3 відмінність між цим поняттям та поняттям «нелюдського
чи такого, що принижує гідність, поводження». Як уже зазначалося
в попередніх справах, видається, що розрізнення цих понять у Конвенції свідчить про намір надати особливої ганебності умисному нелюдському поводженню, яке спричиняє дуже тяжкі й жорстокі страждання (див. вищезгадане рішення у справі «Ірландія проти Сполученого
Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), п. 167).
100. На додаток до жорстокості поводження ознакою катування
є також наявність мети такого поводження, як це визнано в Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, стаття 1 якої визначає катування як навмисне
завдання сильного болю або страждання з метою inter alia отримання відомостей, покарання або залякування (див. вищезазначене
рішення у справі «Сельмуні проти Франції» (Selmouni v. France) [ВП],
п. 97, та рішення у справі «Aккоч проти Туреччини» (Akkoc v. Turkey),
№№ 22947/93 та 22948/93, п. 115, ECHR 2000-X). У вищезгаданому рішенні у справі «Сельмуні проти Франції» (Selmouni v. France) Суд висловив думку, що за потреби зростаючих стандартів, які вимагаються
у сфері захисту прав людини та основоположних свобод, відповідно й неминуче вимагається більша рішучість при оцінці порушень
основоположних цінностей демократичного суспільства (п. 101).
У світлі такого підходу Суд постановив, що певні дії, які в минулому
класифікувались як «нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження», на противагу «катуванню», у майбутньому можуть класифікуватись по-іншому (там же).
101. Повертаючись до справи, яка розглядається, Суд зазначає,
що численні кровонабряки (загалом було шістнадцять кровонабряків, найбільший з яких мав розмір 21 × 20 см) та численні садна, отримані заявником, хоча і були класифіковані національними суда-
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ми як «легкі тілесні ушкодження», свідчать про жорстокість поводження, якого він зазнав (див. для порівняння рішення від 1 липня
2010 року у справі «Нікіфоров проти Росії» (Nikiforov v. Russia), заява
№ 42837/04, п. 46). Фізичний біль заявника від побиття та можливо
від інших форм жорстокого поводження (див. пункти 93–94 вище)
безсумнівно було посилено відчуттям безпорадності, напруження та страху, оскільки його було піддано жорстокому поводженню
вночі у відділі міліції з боку підготовлених працівників міліції, жорстокості яких він не міг протистояти. При оцінці жорстокості поводження із заявником також враховується той факт, що воно було навмисним та мало за мету отримання від нього зізнання у вчиненні
злочину, в якому його підозрювали.
102. За цих обставин Суд встановив, що в цілому та враховуючи
цілі і жорстокість поводження, воно становило катування у розумінні статті 3 Конвенції.
103. Отже, Суд вважає, що мало місце порушення матеріального
аспекту статті 3 Конвенції.

2. Ефективність розслідування
104. Заявник стверджував, що розслідування на національному рівні було повільним та неефективним. Він вважав, що його
тривалість понад сім років свідчила про відсутність у державних
органів бажання встановити істину та притягнути до кримінальної
відповідальності працівників міліції, які катували його.
105. Уряд стверджував, що реагування на скарги родичів заявника щодо стверджуваного жорстокого поводження із ним, які вперше були подані 11 листопада 2003 року, було оперативним та ефективним. На думку Уряду, той факт, що розслідування залишалось
незакінченим, не свідчить про його неефективність, а скоріше доказує те, що твердженням заявника приділялась належна увага. Насамкінець, Уряд стверджував, що заявник сам не був зацікавленим
у швидкому закінченні розслідування, оскільки після того, як його
було звільнено з-під варти у серпні 2009 року, він не повідомив дер
жавні органи про своє місце проживання.
106. Суд підкреслює, що коли особа висуває небезпідставну
скаргу на жорстоке поводження з нею з боку міліції, яке було таким,
що порушує статтю 3 Конвенції, це положення вимагає проведення
ефективного офіційного розслідування, спроможного забезпечити
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встановлення та покарання винних осіб. В іншому випадку загальна
юридична заборона катування та нелюдського і такого, що принижує
гідність, поводження та покарання, незважаючи на її основоположну важливість, була б неефективною на практиці, і в деяких випадках
представникам держави було б можливо фактично безкарно порушувати права тих, хто перебуває під їхнім контролем (див. рішення від
28 жовтня 1998 року у справі «Асьонов та інші проти Болгарії» (Assenov
and Others v. Bulgaria), п. 102, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII,
та вищезазначене рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v.
Italy), п. 131). Мінімальні стандарти ефективності, які Суд визначив
у своїй практиці, також включають вимоги того, що таке розслідування має бути незалежним, безстороннім, а також бути предметом
прискіпливої уваги з боку громадськості, і при цьому компетентні
органи повинні діяти зі зразковою сумлінністю та оперативністю
(див., наприклад, рішення у справі «Менешева проти Росії» (Menesheva
v. Russia), заява № 59261/00, п. 67, ECHR-III).
107. У справі, яка розглядається, Суд встановив, що держававідповідач несе відповідальність за статтею 3 у зв’язку з тим, що заявника було піддано катуванню (див. пункти 102–103 вище). Таким
чином, скарга заявника щодо цього є «спірною», що означає, що дер
жавні органи були зобов’язані розслідувати її відповідно до вищезазначених мінімальних стандартів.
108. Суд зазначає, що скарга на жорстоке поводження із заявником вперше була подана 11 листопада 2003 року його матір’ю до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і після цього підтримувалась самим заявником у національних слідчих органах.
109. Той факт, що заявник протягом шести днів зберігав мовчання щодо стверджуваного жорстокого поводження з ним, може
бути пояснений його письмовою заявою від 6 листопада 2003 року
про те, що він не мав скарг на дії працівників міліції. У будь-якому
випадку, ця затримка була незначною та жодним чином не передшкоджала розслідуванню (див., для порівняння, рішення від 15 липня 2010 року у справі «Олександр Смирнов проти України» (Aleksandr
Smirnov v. Ukraine), заява № 38683/06, п. 59).
110. Суд зауважує, що представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини змогли зустрітись із заявником без
будь-яких затримок, допитати його та сфотографувати його тілесні
ушкодження (див. пункти 21–22 вище). Одразу після їхнього візиту
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заявника було оглянуто лікарем, а через кілька днів його було допитано слідчими органами у зв’язку з його твердженнями щодо
жорстокого поводження (див. пункти 25–27 вище). Приблизно через місяць було розпочато кримінальне розслідування щодо цього
(див. пункт 28 вище). Відповідно Суд вважає, що національні органи
відреагували на скаргу заявника із належною оперативністю.
111. Проте, хід та тривалість подальшого розслідування демонструють недоліки, які викликають сумніви щодо сумлінності державних органів у їх намаганнях встановити істину та віддати винних
осіб правосуддю.
112. Суд зауважує, що розслідування тривало понад сім з половиною років та не просунулось далі розгляду справи судом першої
інстанції (див. пункти 28, 34 та 70 вище).
113. Суд враховує критичні висловлення суду першої інстанції щодо якості досудового розслідування, яке двічі призводило
до необхідності повернення справи на додаткове розслідування
(див. пункти 38 та 47 вище).
114. Водночас Суд зазначає, що, хоча медичні докази підтвердили
твердження заявника ще 13 листопада 2003 року (коли його вперше
було оглянуто лікарем), були призначені численні подальші медичні
огляди і судово-медичний експерт був неодноразово допитаний слідчим. Хоча результати цих додаткових медичних експертиз та допитів
відповідали попередньому висновку, слідчі органи продовжували
сумніватись в їхній повноті та точності, ніби прагнучи поставити під
сумнів твердження заявника, а не об’єктивно встановити їх достовірність (див. пункти 25, 27, 29–31, 33, 39, 49 та 50 вище).
115. Суд також вважає сумнівною незалежність слідчого С., який
займався розслідуванням з березня 2006 року до передання справи
до суду в червні 2007 року. Хоча він висловив думку про те, що твердження заявника щодо катування були безпідставними, цей слідчий
не закрив кримінальну справу у зв’язку з відсутністю події злочину,
але визнав відсутність своєї неупередженості та безуспішно вимагав
самовідводу від розслідування (див. пункти 53–54 вище).
116. Далі Суд зауважує, що виходячи із обставин справи, починаючи з вересня 2007 року судове провадження щодо обвинувачених працівників міліції Т. та З. зайшло у глухий кут у зв’язку
з неявкою багатьох свідків. У цьому зв’язку Суд зазначає, що майже
половина свідків, про яких йдеться (десятеро із двадцяти двох), бу-
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ли працівниками міліції, а тому їхня присутність могла бути легко
забезпечена, якби державні органи цього хотіли (див. пункт 64 вище). Крім того, зупинення судових проваджень Голосіївським судом
лише у зв’язку з неявкою свідків здається невиправданим, оскільки
затримка приблизно в чотири роки, станом на вересень 2007 року,
та навіть більша після цього, неминуче вплинула на здатність свідків детально та достовірно пригадати події.
117. Насамкінець, Суд враховує зміну заявником свого викладу
подій, на які він скаржився, та його відмову від будь-якої співпраці
з національними слідчими органами з липня 2009 року (див. пункти 63 та 65–67 вище). Хоча Суд має сумніви щодо мотивів заявника
та достовірності його нової версії (див. пункт 96 вище), він зазначає,
що до того часу розслідування національних органів вже тривало
майже шість років. Таким чином, відсутність прогресу в ньому не
може бути пояснена або виправдана лише зміною показань заявником на такій пізній стадії. У будь-якому випадку, обов’язок національних органів розслідувати правдоподібні твердження щодо жорстокого поводження з боку працівників міліції не пов’язаний з поведінкою ймовірного потерпілого, але має проводитися на підставі
статті 3 Конвенції (див. рішення від 10 листопада 2009 року у справі
«Арат проти Туреччини» (Arat v. Turkey), заява № 10309/03, п. 43).
118. Вищенаведені твердження надають Суду достатнє підґрунтя, щоб дійти висновку, що держава не дотрималась свого обов’язку
щодо проведення ефективного розслідування тверджень заявника
щодо катування з боку працівників міліції.
119. Таким чином, Суд відхиляє заперечення Уряду щодо вичерпання національних засобів юридичного захисту, яке було попередньо приєднано до суті справи (див. пункт 79 вище) та встановлює
порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
120. Заявник скаржився на те, що розслідування його тверджень
щодо катування було неефективним, і, таким чином, суперечило
статті 13 Конвенції, що передбачає таке:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національ-
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ному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».

121. Суд зауважує, що ця скарга стосується таких же питань, що
розглядались у пунктах 104–118 вище за процесуальним аспектом
статті 3 Конвенції. Таким чином, скарга має бути визнана прийнятною. Проте, враховуючи свої вищезазначені висновки за статтею
3 Конвенції, Суд вважає, що немає необхідності розглядати ці питання окремо за статтею 13 Конвенції (див. рішення від 19 березня
2009 року у справі «Полонський проти Росії» (Polonskiy v. Russia), заява
№ 30033/05, пп. 126–127).
III. РЕШТА СКАРГ У ЗАЯВІ
122. Заявник скаржився за підпунктом «с» пункту 1 та пунктом 2
статті 5 Конвенції на те, що його затримання було незаконним та що
йому не було роз’яснено підстави його затримання. Крім того, посилаючись на пункт 1 та підпункти «b», «c» та «d» пункту 3 статті 6 Конвенції, він скаржився не те, що судовий розгляд його справи був несправедливим і що його засудження не ґрунтувалось на стійких доказах.
У цьому зв’язку заявник стверджував, що суди неправильно посилались на показання пані М., надані під час досудового слідства, свавільно ігнорували показання декількох свідків, які підтверджували його
алібі, і що вони не викликали деяких інших свідків захисту. Насамкінець, заявник скаржився за статтею 13 Конвенції на те, що не було проведено жодного розслідування законності порушення кримінальної
справи щодо нього за обвинуваченням у розбійному нападі на пані Ж.
123. У світлі всіх наданих матеріалів та у тій мірі, в якій оскаржувані питання належать до його компетенції, Суд вважає, що вони
не виявляють будь-яких ознак порушень прав і свобод, викладених
в Конвенції або протоколах до неї. Отже, ця частина заяви є явно
необґрунтованою та має бути відхилена відповідно до підпункту «а»
пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
124. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пе-
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редбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

125. Заявник вимагав 20 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
126. Уряд заперечував цю вимогу як необґрунтовану та, у будьякому випадку, надмірну.
127. Суд вважає, що заявник зазнав болю та страждань, які неможливо компенсувати самим лише встановленням порушення.
З огляду на обставини справи і керуючись принципом справедливості, як того вимагає стаття 41 Конвенції, Суд присуджує заявнику
суму, яка вимагалась, у повному обсязі, разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись.
B. Судові витрати

128. Заявник не висував будь-яких вимог щодо судових та інших
витрат. Відповідно Суд не присуджує відшкодування таких витрат.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Вирішує долучити до суті справи зауваження Уряду щодо вичерпання національних засобів захисту щодо скарги заявника за
статтею 3 Конвенції щодо його стверджуваного катування працівниками міліції та відхиляє їх після розгляду скарги по суті.
2. Оголошує скарги щодо стверджуваного катування заявника
працівниками міліції та відсутності ефективного розслідування
цього твердження прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
3. Постановляє, що заявника було піддано катуванню в порушення статті 3 Конвенції.
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4. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції
у зв’язку з відсутністю ефективного розслідування тверджень заявника про його катування працівниками міліції.
5. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу щодо
цього за статтею 13 Конвенції.
6. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держававідповідач повинна сплатити заявникові 20 000 (двадцять
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди разом з будьякими податками, що можуть нараховуватись на цю суму;
ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти».
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 грудня
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
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