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У справі «Молочко 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 3 квітня 2012 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 12275/10) проти України, поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та головних свобод (далі — «Конвенція») громадянином Німеччини, паном Павлом Молочко (далі — «заявник»), 2 березня 2010 р.
2. Заявника представляв п. С. Й. Шляйхер, адвокат, що практикує в Берлині. Уряд України (далі — «Уряд») представляла його уповноважена, пані В. Лутковська з Міністерства Юстиції.
3. 3 березня 2010 р. Голова Секції вирішив вказати Уряду, відповідно до правила 39 Регламенту Суду, що заявника не потрібно
було видавати Білорусі. 5 січня 2011 р. Голова вирішив припинити
застосування правила 39 (див. пункти 64–68 нижче).
4. 1 червня 2010 р. Палата вирішила повідомити Уряд про заяву.
Після консультації зі сторонами Палата вирішила, відповідно до
правила 54 §3 і правила 72 §§1 і 2, що у справі не було необхідно проводити слухання та що не було необхідно відмовлятися від юрисдикції на користь Великої Палати. Палата також вирішила, що не було необхідно здійснювати жодних слідчих заходів для встановлення
фактів справи (правило A1, Додаток до Регламенту Суду).
5. Відповідно до Статті 36 §1 Конвенції, уряд Німеччини був запрошений здійснити своє право на втручання у провадження, але
відмовився це зробити.
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ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився у 1964 р. у Білорусі. У 1991 р. він переїхав
до Німеччини. Він отримав статус біженця у Німеччині на підставі
того, що він був єврейського походження і тому йому загрожувало
переслідування у Білорусі. У 2004 р. заявник отримав громадянство
Німеччини. Заявник вів бізнес в обох країнах.
A. Кримінальні провадження проти заявника у Білорусі

7. У січні 2007 р. влада Білорусі порушила кримінальні провадження проти заявника та декількох інших осіб, обвинувачуючи
їх в організованій злочинності, зловживанні владою, контрабанді
та хабарництві. За словами білоруських слідчих, заявник та його
співобвинувачені скоїли ці злочини у 1999 та 2001 р., коли вони займалися бізнесом у тій державі. Зокрема, вони, як стверджувалося,
давали хабара особам на високій посаді у Білоруській митній службі
та Комітеті Державної Безпеки (далі — «КДБ») для того, щоб отримати дозвіл ввозити у Білорусь товари, не сплачуючи високий митний
збір. Послідовно кримінальні провадження було порушено проти
низки колишніх та діючих державних посадових осіб, що призвело
до того, що деяких із них було звільнено з посади, а деяких — засуджено. Було проведено спільні розслідування генеральною прокуратурою та Міністерством Внутрішніх Справ, їх очолювала слідча Б.
з генеральної прокуратури.
8. 11 жовтня 2007 р. було видано ордер на арешт заявника. Пізніше його було відкликано, оскільки заявник співпрацював зі слідчими і постійно проживав у Німеччині. Зокрема, багато разів у 2008
та 2009 р. заявника допитували слідчі у консульстві Білорусі у Берлині, і він давав свідчення, які, за словами заявника, було використано в провадженнях проти інших, у тому числі декількох високопосадових співробітників КДБ і колишнього міністра внутрішніх справ.
Заявник твердив, що під час однієї із зустрічей зі слідчими його було
допитано за відсутності його адвоката.
9. 22 лютого 2010 р. генеральна прокуратура Білорусі видала ордер на арешт заявника на підставі того, що він скоїв серйозні злочи-
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ни і постійно проживав за межами Білорусі. В ордері говорилося, що
заявника було необхідно розмістити у центрі тримання КДБ.
10. За словами заявника, один із його адвокатів зв’язався зі слідчою, Б., запитуючи про підстави для рішення щодо арешту заявника. У телефонній бесіді між адвокатом та слідчою слідча сказала, що
рішення про передачу заявника Білорусі було ухвалено на високому
політичному рівні для того, щоб змусити його змінити або скасувати
свої свідчення, які він дав протягом допитів, з метою торпедування проваджень проти високопосадових осіб, які були обвинувачені
в участі у контрабанді та хабарництві.
11. 3 березня 2010 р. КДБ заарештувала слідчу за обвинуваченням у зловживанні владою. За словами заявника, слідча займалася переважно гучними справами про корупцію за участю КДБ
та поліції. Її арешт був одним із наслідків «боротьби за владу» між
КДБ, Міністерством Внутрішніх Справ та прокуратурою, і КДБ мав
найсильнішу позицію у політичній системі Білорусі. Деяких інших
слідчих, які займалися справою заявника, було також заарештовано КДБ.
12. Слідчу судили в Білорусі. Судові слухання проводилися у закритому режимі, тому що справа стосувалася державних таємниць.
13. У 2010 деякі уривки з відеозапису допиту заявника 2008–09 р.
було показано російською телевізійною компанією НТВ у програмі,
яка стосувалася заявленої корупції найвищих посадових осіб Білорусі, у тому числі президента.
B. Арешт та тримання заявника під вартою в Україні

14. 22 лютого 2010 р. заявник поїхав до України у службових
справах.
15. Того же дня генеральна прокуратура Білорусі звернулася до
генеральної прокуратури України (далі — «ГПУ») з проханням заарештувати заявника відповідно до статті 61 Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних
справах (далі — «Мінська Конвенція», див. пункт 89 далі).
16. 23 лютого 2010 р. заявника було заарештовано Службою Безпеки України (далі — «СБУ»).
17. За словами заявника, його було відправлено до СБУ того ж
дня, де йому не надали доступу до адвоката, й невідомі співробітни-
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ки СБУ змусили його підписати відмову від права на юридичну допомогу. Його допитували співробітники СБУ близько шести годин.
18. 24 лютого 2010 р. СБУ звернулася до Бабушкінського районного суду Дніпропетровська (далі — «Бабушкінський суд») з проханням тримати заявника під вартою протягом сорока днів в очікуванні подання запиту про екстрадицію владою Білорусі.
19. Того ж дня суд, спираючись на статтю 29 Конституції України, статтю 61 Мінської Конвенції та статті 148–150, 155, 165-1 і 165-2
Кримінально-Процесуального кодексу (див. пункт 93 далі), наказав
залишити заявника під вартою до 5 березня 2010 р. Суд ухвалив,
що було необхідно отримати подальшу інформацію стосовно запиту СБУ.
20. На судових слуханнях 24 лютого 2010 р. були присутні прокурор, співробітники СБУ та заявник. Протягом слухання прохання
заявника стосовно адвоката було відхилено, тому що суд не вважав
участь заявника необхідною.
21. Невстановленого дня заявник найняв пані M., адвоката, що
практикує у Києві, як свого юридичного представника. Пізніше заявник також найняв пана С., адвоката, що практикує у Києві.
22. 5 березня 2010 р. Бабушкінський суд розглянув новий запит,
поданий СБУ 4 березня 2010 р. щодо продовження тримання заявника під вартою в очікуванні рішення із запиту щодо екстрадиції
від 24 лютого 2010 р. (див. пункт 50 далі). Заявник та один з його
адвокатів були присутні на судовому слуханні і попрохали суд відмовити у запиті СБУ. Адвокат також скаржився, що арешт заявника
суперечив відповідним положенням та що його право на юридичну
допомогу було порушено.
23. Суд ухвалив, що було необхідно отримати інформацію стосовно адміністративних проваджень, порушених одним з адвокатів
заявника проти ГПУ (див. пункт 69 нижче) і продовжив строк тримання заявника під вартою до 10 березня 2010 р.
24. Суд також ухвалив, що арешт заявника був законним. Він
визнав, що арешт відповідав статтям 56 §§1 і 2, 57 і 58 Мінської Конвенції і ґрунтувався на запиті та супровідних документах, поданих
генеральною прокуратурою Білорусі. Суд також зазначив, що заявник чітко відмовився від права на адвоката.
25. 10 березня 2010 р. Бабушкінський суд, розглянувши запит
СБУ від 4 березня 2010 р. у присутності заявника та одного з його
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адвокатів, наказав про тримання заявника під вартою в очікуванні
екстрадиції. Суд визнав, що запит про екстрадицію відповідав статті 58 Мінської Конвенції та що не було жодних підстав відмовляти
в екстрадиції відповідно до статті 57 Мінської Конвенції.
26. Один з адвокатів заявника подав апеляцію, твердячи, зокрема, що запит про екстрадицію заявника суперечив відповідним
положенням. Адвокат також оскаржив законність можливої екстрадиції заявника до Білорусі.
27. 15 березня 2010 р. Дніпропетровський апеляційний суд ухвалив рішення від 10 березня 2010 р., визнавши, що тримання заявника під вартою ґрунтувалося на рішенні про екстрадицію, поданому у відповідності до Мінської Конвенції. Зазначивши, що заявник
був громадянином і мешканцем Німеччини й розшукувався владою
Білорусі за серйозні злочини, Апеляційний суд дійшов висновку, що
на свободі заявник міг уникнути розслідування та суду. Суд відхилив юрисдикцію для розгляду аргументів стосовно того, що в екстрадиції заявника слід відмовити.
28. Заявник твердив, що не був присутній на слуханні в Апеляційному суді.
29. Невстановленого дня один із адвокатів заявника подав
у Верховний Суд запит щодо перегляду рішень від 10 і 15 березня
2010 р. на підставі виключних обставин. Немає жодної інформації
щодо обставин.
30. 21 червня 2010 р. прокуратура Красногвардійського району
Дніпропетровська звернулася з проханням до Красногвардійського районного суду Дніпропетровська (далі — «Красногвардійський
Суд»), домагаючись розміщення заявника під екстрадиційним ареш
том в очікуванні рішення про його екстрадицію. Прокурор спирався
на статтю 60 Мінської Конвенції та статтю 463 Кримінально-Процесуального Кодексу (див. пункти 91 і 93 далі). Він також твердив,
що, беручи до уваги попередні результати розслідування стосовно
запиту про екстрадицію, не було жодних обставин, які б запобігали екстрадиції відповідно до статті 57 Мінської Конвенції. Зокрема, заявник не розшукувався через політичні або воєнні злочини;
переслідування не було обмеженим у часі; обвинувачення не були
раніше визначені в Україні; заявник не був громадянином України
й відмовився від статусу біженця в Україні; заявник підтвердив, що
перебував у доброму стані здоров’я й добре розумів російську мову.
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31. 23 червня 2010 р. Красногвардійський суд розглянув запит
прокурора за присутності заявника та його адвоката і визнав, що
є підстави для тримання заявника під вартою.
32. Суд зазначив, що адміністративний арешт, впроваджений до
правової системи України зі змінами до Кримінально-Процесуального Кодексу від 17 червня 2010 р., був фактично застосований у справі
заявника Бабушкінським судом 10 березня 2010 р. На підставі цього він відмовився ухвалювати рішення щодо того, чи потрібно було
розміщувати заявника під екстрадиційний арешт. Спираючись на
статтю 463 §8 Кримінально-процесуального кодексу, Красногвардійський суд розглянув підстави для тривалого тримання заявника
під вартою. Він зазначив, що запит про екстрадицію було зроблено
відповідно до статті 58 Мінської Конвенції; що не було підстав для
того, щоб відмовляти в екстрадиції заявника відповідно до статті 57
Мінської Конвенції; що законодавство України та Білорусі передбачало позбавлення волі на строк більше одного року за злочини, за які
розшукувався заявник, а обвинувачення не були обмежені в часі; що
влада Білорусі видала ордер на арешт заявника в рамках кримінальних проваджень; що заявник не мав статусу біженця й не користувався імунітетом від переслідування; та що вісімнадцятимісячний
строк екстрадиційного арешту не закінчився. Суд також зазначив,
що сторони не вказали жодних обставин, здатних служити підставою для звільнення заявника.
33. 30 червня 2010 р. Дніпропетровський обласний апеляційний
суд скасував рішення від 23 червня 2010 р., твердячи, що суд першої
інстанції не ухвалив рішення щодо запиту прокурора. Питання було
направлено для свіжого розгляду.
34. 13 липня 2010 р. Красногвардійський суд, спираючись на ті ж
аргументи, що були в його рішенні від 23 червня 2010 р., вирішив помістити заявника під екстрадиційіний арешт в очікуванні рішення
про екстрадицію до Білорусі.
35. Один з адвокатів заявника оскаржив це, твердячи, що рішення від 13 липня 2010 р. було незаконним, що не було підстав для поміщення заявника під екстрадиційний арешт, що запит прокурора
не повинен був розглядатися до розгляду верховним судом скарги
заявника щодо рішень від 10 та 15 березня 2010 р. та що заявник повинен був бути звільнений від тримання під вартою протягом сімде-
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сяти двох годин зі вступу до сили поправок до Кримінально-процесуального кодексу 17 червня 2010 р., які стосувалися екстрадиції.
36. Адвокат також твердив, що суд першої інстанції не взяв до
уваги аргументи про те, що заявник ризикував зазнати поводження,
яке б суперечило статті 3 Конвенції, та що розслідування щодо екстрадиції не було закінчено. Адвокат твердив, що заявник не був належно проінформований про рішення влади Білорусі заарештувати
його та що за цих обставин рішення було недійсним.
37. 21 липня 2010 р. Дніпропетровський обласний апеляційний
суд залишив чинним рішення від 13 червня 2010 р., визнавши, що
суд першої інстанції належно розглянув усі відповідні обставини
й виконав процедуру, передбачену статтею 463 Кримінально-процесуального кодексу. Апеляційний суд ухвалив, що питання відповідальності заявника за злочини, в яких він обвинувачувався у Білорусі, а також законності процесуальних рішень, прийнятих владою
Білорусі, виходило за межі перегляду. Було також зазначено, що
тимчасовий захід, вказаний Європейським судом з прав людини,
закінчився 25 березня 2010 р. та що скарги заявника до Верховного
суду та Європейського суду з прав людини не заважали його розміщенню під екстрадиційний арешт.
38. 8 вересня 2010 р. Красногвардійський прокурор звернувся
до Красногвардійського суду із запитом про продовження тримання
заявника під вартою.
39. Невстановленого дня заявник і його адвокати подали до того
ж суду запити про звільнення заявника. Зокрема, було запропоновано, щоб заявник міг бути звільнений під гарантію Союзу єврейських
релігійних громад та організацій Дніпропетровської області. Через
його релігійні вірування та стан здоров’я заявник потребував спеціальної кошерної їжі та зв’язку з представником релігійної організації, що, як твердилося, було неможливим під вартою.
40. 29 вересня 2010 р. Красногвардійський Суд задовольнив запит прокурора, спираючись на ті ж підстави, що й у своєму рішенні
від 13 липня 2010 р.. Суд також відхилив запити щодо звільнення
заявника.
41. Подальші запити прокурора щодо продовження тримання
заявника під вартою, подані до Красногвардійського суду 25 листопада 2010 р., 2 лютого і 18 квітня 2011 р., було задоволено судом
2 грудня 2010 р. і 15 лютого і 27 квітня 2011 р. відповідно, на тих же
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підставах, як і його попередні рішення. Красногвардійський суд також зазначив, що заявник не був громадянином України й не прагнув отримати громадянство. Спираючись на попередні результати
розслідування в очікуванні екстрадиції, Красногвардійський суд
також зазначив, що заявник не розшукувався владою Білорусі за
політичні або воєнні злочини; що в Україні не було ухвалено рішення про припинення проваджень проти заявника за обвинуваченнями, у зв’язку з якими був зроблений запит про екстрадицію
заявника; та що законодавство України не передбачало порушення
проваджень за цими обвинуваченнями на підставі самої лише скарги потерпілого.
42. Заявник та його адвокати взяли участь у судових провадженнях і могли висунути контраргументи.
43. Заявник твердив, що він оскаржив рішення від 29 вересня
2010 р. та що Дніпропетровський обласний апеляційний суд відхилив апеляцію як необґрунтовану 6 жовтня 2010 р. Заявник не надав
копії апеляції або рішення за апеляцією.
44. Рішення від 2 грудня 2010 р. не було оскаржено за апеляцією.
45. Один із адвокатів заявника оскаржив рішення від 15 лютого
та 27 квітня 2011 р. 23 лютого 2011 р. Дніпропетровський обласний
апеляційний суд, розглянувши апеляцію за присутності адвоката та прокурора, підтвердив попереднє рішення, тоді як 11 травня
2011 р. він скасував рішення від 27 квітня 2011 р. і скерував справу до
суду першої інстанції для нового розгляду.
46. У своєму рішенні від 23 лютого 2011 р. Апеляційний суд зазначив, що на початку слухань за апеляцією адвокат заявника попрохав суд викликати заявника на слухання. Апеляційний суд відхилив цей запит, наголошуючи, що право бути викликаним на слухання за апеляцією надається затриманим, яких було засуджено або
виправдано.
47. Тим часом другий адвокат заявника подав до ГПУ декілька
запитів, домагаючись звільнення заявника з-під варти. Декілька
запитів про допомогу в цьому питанні було подано до консульства
Німеччині у Києві.
48. 19 травня 2011 р. прокурори призначили звільнення заявника під заставу. В очікуванні рішення щодо запиту про його екстра-
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дицію заявнику дозволили подорожувати територією України, але
не залишати країну.
49. Після того, як рішення про відмову в екстрадиції заявника
було ухвалено владою України (див. пункт 63 нижче), обмеження на
його пересування було знято, і заявник повернувся до Німеччини.
C. Запит щодо екстрадиції заявника
та офіційне розслідування стосовно нього

50. 24 лютого 2010 р. генеральна прокуратура Білорусі відіслала владі України запит, прагнучи екстрадиції заявника до Білорусі
у зв’язку з кримінальними провадженнями проти нього.
51. Запит щодо екстрадиції містив наступні гарантії: що заявник не буде переслідуватися за злочин, скоєний до екстрадиції, без
згоди ГПУ; що він не буде виданий до третьої країни без згоди ГПУ;
що він не буде підлягати катуванням, жорстокому або такому, що
принижує гідність, поводженню чи покаранню; що йому буде забезпечено право на справедливий судовий процес; що за необхідності йому буде забезпечено належну медичну допомогу; що після
закінчення кримінальних проваджень або після відбуття покарання, якщо його буде призначено, заявник зможе вільно залишити Білорусь; що кримінальне переслідування заявника не ґрунтувалося
на його політичних поглядах, расі, релігії або етнічному походженні та що за злочини, у яких він обвинувачувався, не передбачалася
смертна кара.
52. 26 лютого 2010 р. перший заступник генерального прокурора України визнав отримання запиту щодо екстрадиції заявника
і звернувся до влади Білорусі із запитом забезпечити додаткові гарантії стосовно переслідування заявника та тримання його під вартою в Білорусі.
53. Того ж дня Міграційна служба України повідомила ГПУ, що
заявник не домагався статусу біженця в Україні.
54. У листі від 1 березня 2010 р. заступник генерального прокурору Білорусі надав додаткові гарантії, що співробітникам українського посольства або консульства в Білорусі дозволять відвідувати заявника під вартою; що їхні зустрічі із заявником не контролюватиме влада Білорусі; що їм дадуть можливість отримати
інформацію про стан проваджень проти заявника й бути присут-
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німи на його суді та що вони будуть проінформовані про результат
проваджень.
55. 26 лютого 2010 р. ГПУ звернулася до СБУ та Міністерства зовнішніх справ України з проханням надати їй інформацію стосовно
подорожі заявника з Білорусі до України та назад, а також його можливої участі в політичній опозиції в Білорусі та переслідування владою Білорусі в цьому зв’язку.
56. ГПУ також звернулася до консульства Німеччини у Києві
з проханням надати інформацію стосовно громадянства заявника та його звернення щодо статусу біженця в Німеччині. 4 березня
2010 р. консульство повідомило ГПУ, що заявник був громадянином
Німеччини та що громадяни Німеччини не могли звертатися за статусом біженця в цій країні.
57. 17 березня 2010 р. СБУ відповіла, що не мала інформації про
подорожі заявника територією України або його можливу участь
у політичній опозиції в Білорусі. Аналогічна відповідь була дана
Міністерством зовнішніх справ України 23 березня 2010.
58. У листі від 9 березня 2010 р. ГПУ повідомила Суд, що, беручи
до уваги постанову Суду відповідно до правила 39 у справі заявника,
жодне рішення щодо запиту про його екстрадицію не буде ухвалено,
поки рішення не ухвалить Суд.
59. 29 квітня 2010 р. ГПУ повідомила одного з адвокатів заявника, що рішення стосовно запиту про екстрадицію заявника не могло бути ухвалено через рішення Суду про застосування правила 39
у справі заявника. ГПУ також зазначила, що це рішення не заважало
тримати заявника під вартою й здійснювати розслідування стосовно екстрадиції.
60. 17 червня 2010 р. ГПУ наказала Дніпропетровській обласній
прокуратурі закінчити до 17 серпня 2010 р., розслідування щодо запиту про екстрадицію заявника відповідно до статті 465 Кримінально-процесуального кодексу.
61. Діючи відповідно до запиту ГПУ від 2 липня 2010 р., консул
України в Білорусі відвідав двох затриманих, які раніше були видані
до цієї країни, й зазначив, що умови їхнього тримання під вартою
були задовільними та що не було жодних скарг щодо цього питання або стосовно незаконних методів розслідування, а також що їхні
права на захист було задоволено. Зауваження Консула було надано
ГПУ 29 липня 2010 р.
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62. 17 серпня 2010 р. час, відведений для розслідування щодо
екстрадиції, було продовжено ГПУ до 17 жовтня 2010 р. Немає жодної інформації стосовно подальших дій, здійснених владою у рамках розслідування.
63. 28 липня 2011 р. заступник генерального прокурора України видав рішення про відмову в запиті щодо екстрадиції заявника.
Зокрема, було зазначено, що відповідно до результату розслідування щодо екстрадиції не було ніяких підстав, які б заважали екстрадиції заявника відповідно до Мінської Конвенції. Однак заступник
генерального прокурора також зазначив:
«...
Відповідно до висновків [Організації з безпеки та співробітництва
в Європі], Ради Європи, Європейського Союзу та низки міжнародних
організацій, стан з правами людини у Білорусі значно погіршився
з президентських виборів у грудні 2010 р. [у цій країні].
У цих обставинах було неможливо виключити ризик порушення
прав П. В. Молочко, гарантованих статтями 3 та 6 [Конвенції], у випадку його екстрадиції до Білорусі.
[Конвенція] була обов’язковою для України, хоча Білорусь не була
стороною цього міжнародного договору і не існувало ефективних
механізмів контролю за дотриманням прав людини в цій країні.
Тому Україна, як держава-учасник [Конвенції], понесе відповідальність за будь-яке порушення прав П. В. Молочко на території
Білорусі.
Відповідно, екстрадиція П. В. Молочко [до Білорусі] буде суперечити обов’язку України відповідно до міжнародних договорів з прав
людини [стороною яких вона є]. Це є підставою для відмови у екстрадиції особи відповідно до статті 466 §1 (5) Кримінально-Процесуального кодексу.»
D. Запит заявника відповідно
до правила 39 Регламенту Суду

64. 2 березня 2010 р. заявник подав до Суду запит щодо тимчасового заходу для припинення його екстрадиції до Білорусі. 3 березня
2010 р. Голова Секції вирішив, що правило 39 має бути застосовано
у справі заявника протягом обмеженого терміну та що заявника не
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потрібно видавати до Білорусі до 25 березня 2010 р. Заяві було надано пріоритет того ж дня (правило 41). 25 березня 2010 р. Голова вирішив продовжити до подальшого повідомлення тимчасовий захід,
зазначений у справі.
65. У листі від 7 липня 2010 р. Уряд повідомив Суд, що ГПУ ухвалить рішення щодо запиту про екстрадицію заявника відповідно
до нових положень про екстрадицію. Однак він запевнив, що у будьякому випадку заявника не буде видано, беручи до уваги тимчасовий захід, вказаний Судом.
66. 28 жовтня 2010 р. Уряд звернувся до Суду з проханням припинити тимчасовий захід у світлі нових подій у прецедентному
праві, а саме, запровадження нових положень щодо екстрадиції.
67. На підставі інформації, наданої Урядом, і зауважень заявника у відповідь 5 січня 2011 р. Голова вирішив припинити застосування правила 39. Зокрема було зазначено, що Уряд дав запевнення, що
заявник матиме можливість оскаржити рішення щодо екстрадиції,
якщо його буде ухвалено, та що подання скарги в суди щодо такого
рішення припинить його здійснення.
68. Сторони було повідомлено, що рішення про закінчення
тимчасового заходу було прийнято з розумінням того, що заявник
матиме можливість зв’язатися з Судом із запитом щодо правила 39,
якщо рішення щодо екстрадиції стане остаточним і підлягатиме виконанню. Уряд був запрошений повідомити відповідні органи влади
про його тлумачення нового законодавства та повідомити Суд про
видалення заявника щонайменше за три робочі дні.
E. Адміністративні провадження проти ГПУ

69. 5 березня 2010 р. одна з адвокатів заявника подала адмі
ністративний позов проти ГПУ у Київський адміністративний суд,
оскаржуючи законність можливої екстрадиції заявника до Білорусі.
Вона також звернулася до суду з проханням застосувати тимчасовий
захід із метою запобігання екстрадиції заявника.
70. Того ж дня суд, постановивши, що екстрадиція заявника
може заважати праву на її оскарження в судах, вирішив застосувати вказаний тимчасовий захід і наказав ГПУ не видавати
заявника.
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71. 12 березня 2010 р. той же суд вирішив повернути позов адвокату, тому що вона не подала документи, які б уповноважували її
діяти від імені заявника. В окремому рішенні того ж дня суд скасував свою процесуальну постанову від 5 березня 2010 р.
72. Ні заявник, ні адвокат не брали участі у слуханнях 12 березня 2010 р. Вони дізналися про рішення з аргументів Уряду
у провадженнях в Суді, копію яких адвокат отримала 26 березня
2010 р.
73. Не можна встановити, чи були рішення від 12 березня 2010 р.
оскаржені за апеляцією. У цьому питанні сторони не надали жодних
матеріалів.
F. Запит заявника щодо статусу біженця в Україні

74. 23 березня 2010 р. заявник звернувся до Міграційної служби України з проханням надати йому статус біженця, твердячи,
що він був жертвою політичного переслідування в Білорусі, тому що брав участь в організації та фінансовій підтримці опозиції
в цій країні.
75. 23 квітня 2010 р. запит було відхилено. Сторони не вказали
підстав для цього рішення.
76. Заявник оскаржив відмову в судах.
77. У рішеннях від 31 серпня та 13 жовтня 2010 р. адміністративні суди на двох рівнях юрисдикції ухвалили відмову. Суди зазначили, що коли заявник прибув до України, він не мав наміру отримати статус біженця: він звернувся по нього тільки після арешту
з метою екстрадиції; заявник не брав участі в політичній або суспільній діяльності в Білорусі; заявник не довів, що був активним
у політичній опозиції в тій країні; до прибуття в Україну заявник
мешкав у Німеччині, захисту якої він не прагнув, коли дізнався
про кримінальні провадження проти нього в липні 2008 р.; заявника було обвинувачено в серйозних злочинах неполітичного
характеру; заявник не обґрунтував підтвердженої загрози його
життю та здоров’ю в Білорусі; аргументи заявника в його запиті
обмежувалися загальною інформацією про політичну ситуацію
в тій країні. Суди також зазначили, що міграційні органи належно розглянули письмові доводи заявника та його твердження, дані
під час інтерв’ю. Суди дійшли висновку, що запит заявника був
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замаскованою спробою уникнути кримінального переслідування
в Білорусі.
78. Заявник не оскаржив рішення з питань права.
G. Умови тримання заявника під вартою в Україні

79. Після його арешту 23 лютого 2010 р. заявника було розміщено в Ізоляторі тимчасового тримання (далі — «ІТТ») СБУ.
80. 12 березня 2010 р. заявника було переведено до Дніпропетровського слідчого ізолятора (далі — «СІЗО»). Відповідно до аргументів заявника від 19 березня 2010 р., у СІЗО йому поголили голову
проти його волі й розмістили в камері, де перебували особи, підозрювані в різних злочинах, йому не вистачало їжі та питної води, він
наражався на ризик заразитися туберкульозом і він не отримував
посилок із їжею та ліками, які йому відправляли ззовні СІЗО.
81. У пізніших аргументах заявник також твердив, що протягом
зимного періоду у 2010 та 2011 р. його допроваджували на судові слухання в неопалюваному фургоні.
82. Відповідно до аргументів Уряду від 30 липня 2010 р., голова
заявника не була поголена, але його волосся було підстрижено. Заявнику в СІЗО надавалася належна їжа. Адвокати заявника відвідували його в СІЗО 15 березня, 6 квітня, 5 і 21 травня, 3 червня,і 1 і 5 липня 2010 р. Адвокати приносили заявнику їжу та продукти особистої
гігієни, якими адміністрація СІЗО дозволяла йому користуватися.
Він не вимагав інших ліків від адміністрації СІЗО.
83. Уряд також надав твердження, написане заявником 20 липня 2010 р., відповідні уривки з якого говорять:
«...Я хотів би прокоментувати поставлені мені запитання ... я прибув до СІЗО 12 березня 2010 р. ... Під час санітарної обробки [у СІЗО]
я попрохав супроводжуючого скоротити моє волосся (не поголити
голову цілковито), щоб не було занадто спекотно ... я не маю жодних
скарг щодо мого здоров’я ... підписано особисто, без фізичного або
психологічного впливу або зловживання...»

84. Заявник говорив, що дав це твердження за запитом адміністрації СІЗО та без поради свого адвоката, тому що боявся, що
адміністрація покарає його, якщо він відмовиться. Заявник спростував це твердження і говорив, що його волосся було підстрижено
проти його волі.
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H. Допити заявника
в Україні стосовно його кримінальної справи

85. 4 березня та 15 травня 2010 р. заявника відвели до одного
з офісів СБУ, де його допитували співробітники білоруського КДБ,
які намагалися змусити його спростувати твердження, які він зробив у 2008/09 р., і дати свідчення, що їх можна було б інкримінувати
білоруським слідчим, які раніше вели його справу.
86. 30 листопада 2010 р. слідчий із СБУ, діючи за запитом заступника генерального прокурора Білорусі, намагався допитати
заявника стосовно його кримінальної справи за присутності одного
з його адвокатів та кількох співробітників КДБ. Заявник відмовився
відповідати на будь-які запитання, твердячи, що присутність співробітників КДБ суперечила національним та міжнародним законам
і що вона відчувалася ним як політичний тиск.
87. 23 грудня 2010 р. заявник звернувся до ГПУ зі скаргою, твердячи, що під час допиту співробітники КДБ здійснювали психологічний тиск на нього з метою витягти свідчення, направлені проти
колишніх білоруських слідчих, і переконати його сплатити компенсацію Білорусі. У листі від 28 січня 2011 р. ГПУ повідомила заявникові, що ці твердження були необґрунтовані.
88. Заявник твердив, що КДБ продовжив зв’язуватися з ним стосовно його кримінальної справи, хоча він не надав жодних доказів
щодо неї.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конвенція СНД про правову допомогу
та правові відносини у цивільних,
сімейних та кримінальних справах 1993 р.,
виправлена Протоколом до цієї Конвенції
від 28 березня 1997 р. («Мінська Конвенція»)

89. Конвенцію було ратифіковано Парламентом України 10 листопада 1994 р. Вона набула чинності стосовно України 14 квітня 1995 р. і стосовно Білорусі 19 травня 1994 р. Відповідні уривки
з Конвенції передбачають:
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Стаття 56
Обов’язок видачі
«1. Договірні Сторони зобов’язуються … на вимогу видавати одна одній осіб, що перебувають на їхній території, для притягнення до кримінальної відповідальності або для приведення вироку у виконання.
2. Видача для притягнення до кримінальної відповідальності здійснюється за такі діяння, які за законами запитуючої і запитуваної
Договірних Сторін є карними й за здійснення яких передбачається
покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше одного року або більш тяжке покарання...»

Стаття 57
Відмова у видачі
«1. Видача не здійснюється, якщо:
a) особа, видача якої потрібна, є громадянином запитуваної Договірної Сторони;
b) на момент одержання вимоги кримінальне переслідування відповідно до законодавства запитуваної Договірної Сторони не може бути
порушено або вирок не може бути приведено у виконання внаслідок
закінчення терміну давності або з іншої законної підстави;
c) стосовно особи, видача якої потрібна, на території запитуваної
Договірної Сторони за той же злочин було винесено вирок або
постанову про припинення провадження у справі, що вступила
в законну силу;
d) злочин відповідно до законодавства запитуючої або запитуваної
Договірної Сторони переслідується в порядку приватного обвинувачення (за заявою потерпілого).
2. У видачі може бути відмовлено, якщо злочин, у зв’язку з яким потрібна видача, здійснено на території запитуваної Договірної Сторони.
3. У випадку відмови у видачі запитуюча Договірна Сторона має бути інформована про підстави відмови.»

Стаття 58
Вимога про видачу
«1. Вимога про видачу повинна містити:
a) найменування запитуваної та запитуючої установ;
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b) опис фактичних обставин діяння і текст закону запитуючої
Договірної Сторони, на підставі якого це діяння визнається злочином, а також покарання, санкціоноване за цей злочин;
c) прізвище, ім’я, по батькові особи, що підлягає видачі, її громадянство,
місце проживання або перебування, по можливості опис зовнішності, фотографію, відбитки пальців та іншу особисту інформацію;
d) зазначення розміру збитку, заподіяного злочином.
2. До вимоги про видачу для здійснення кримінального переслідування має бути прикладена засвідчена копія постанови про взяття
під варту...»

Стаття 59
Додаткова інформація
«1. Якщо вимога про видачу не містить усіх необхідних даних, то запитувана Договірна Сторона може витребувати додаткову інформацію, для чого встановлює термін до одного місяця. Цей термін може
бути продовжений ще до одного місяця за клопотанням запитуючої
Договірної Сторони...»
B. Кримінально-процесуальний кодекс

90. 21 травня 2010 р. Парламент України прийняв закон про запровадження нової Глави (№ 37) до Кримінально-Процесуального
Кодексу, яка регулювала процедури екстрадиції, у тому числі арешт і тримання під вартою осіб, чиєї екстрадиції домагається третя
держава (закон про введення змін до Кримінально-процесуального
кодексу стосовно екстрадиції «Кримінально-процесуальний (Екстрадиційний) Закон»). Закон було офіційно опубліковано 17 черв
ня 2010 р., він набрав чинності того ж дня. Він не містив перехідних
положень.
91. Відповідні положення статті 37, яка була виправлена 2 черв
ня 2011, передбачають:
Стаття 450
Визначення
«...Екстрадиційна перевірка — діяльність визначених законом органів щодо встановлення та дослідження визначених міжнародним
договором України, іншими актами законодавства України обста-
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вин, що можуть перешкоджати видачі особи (екстрадиції), яка вчинила злочин.
Екстрадиційний арешт [повинен означати] взяття особи під варту
з метою забезпечення її видачі (екстрадиції).
Тимчасовий арешт — взяття особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину за межами України, під варту на строк, визначений
цим Кодексом або міжнародним договором України, до отримання
запиту про видачу (екстрадицію). ...»

Стаття 451
Загальні положення стосовно екстрадиції
«Запит про видачу особи (екстрадицію) направляється за умови,
якщо за законом України хоча б за один із злочинів, у зв’язку з якими
запитується видача, передбачено покарання у виді позбавлення волі
на максимальний строк не менше одного року...
Запит компетентного органу іноземної держави про видачу особи
може розглядатися лише у разі дотримання вимог, передбачених
частиною першою цієї статті. ...»

Стаття 452
Центральний орган України щодо видачі особи
«Центральними органами України щодо видачі особи (екстрадиції),
якщо інше не передбачено міжнародним договором України, є відповідно Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції
України.
Генеральна прокуратура України є центральним органом України
щодо видачі (екстрадиції) підозрюваних, обвинувачених у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування. ...»

Стаття 461
Особливості затримання особи, яка вчинила злочин за межами України
«Затримання на території України особи, яка розшукується іноземною державою у зв’язку із вчиненням злочину, здійснюється органом дізнання.
Про затримання негайно інформується прокурор, який здійснює
нагляд за додержанням законів органом дізнання, що здійснив
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затримання. Повідомлення прокурору, до якого додається копія
протоколу затримання, повинно містити докладну інформацію щодо підстав та мотивів затримання.
Прокурор, отримавши повідомлення, перевіряє законність затримання особи, яка розшукується компетентними органами іноземних держав, та негайно інформує прокуратуру області.
Про затримання таких осіб прокуратура області протягом сімдесяти
двох годин після затримання повідомляє відповідний центральний
орган, який протягом трьох днів інформує компетентний орган іноземної держави.
Про кожен випадок затримання громадянина іноземної держави,
який вчинив злочин за межами України, прокуратура області також
повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Затримана особа негайно звільняється у разі, якщо:
1) протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про застосування тимчасового
або екстрадиційного арешту;
2) встановлено обставини, за наявності яких видача (екстрадиція)
не здійснюється.
Порядок затримання таких осіб та розгляду скарг про їх затримання
здійснюється відповідно до статті 106 цього Кодексу з урахуванням
особливостей, встановлених цим розділом.»

Стаття 463
Екстрадиційний арешт
«Після надходження запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи за дорученням (зверненням) центрального органу прокурор вносить подання про її екстрадиційний арешт до суду
за місцем тримання особи під вартою.
Разом із поданням [щодо екстрадиційного арешту] на розгляд суду
подаються:
1) копія запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи (екстрадицію), засвідчена центральним органом;
2) документи про громадянство особи;
3) наявні матеріали екстрадиційної перевірки.
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Матеріали, що подаються до суду, мають бути перекладені державною мовою або іншою мовою, передбаченою міжнародним договором України.
Після одержання подання суддя встановлює особу, пропонує їй зробити заяву, перевіряє запит про видачу та наявні матеріали екстрадиційної перевірки, вислуховує думку прокурора, інших учасників
і виносить постанову про:
1) застосування екстрадиційного арешту;
2) відмову в застосуванні екстрадиційного арешту, якщо для його
обрання немає підстав.
При розгляді подання суддя не досліджує питання про винуватість
та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно особи,
щодо якої надійшов запит про видачу.
На постанову судді до апеляційного суду прокурором, особою, щодо
якої застосовано екстрадиційний арешт, її захисником чи законним
представником протягом трьох діб з дня винесення постанови може
бути подана апеляція. Подання апеляції на постанову судді не зупиняє набрання нею законної сили та її виконання. Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
Екстрадиційний арешт застосовується до вирішення питання про
видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може
тривати більше вісімнадцяти місяців.
У межах цього терміну суддя за місцем тримання особи під вартою
за поданням прокурора не рідше одного разу на два місяці перевіряє
наявність підстав для подальшого тримання особи під вартою або її
звільнення.
За скаргою особи, до якої застосовано екстрадиційний арешт, або
її захисника чи законного представника суддя за місцем тримання
особи під вартою не частіше одного разу на місяць перевіряє наявність підстав для звільнення особи з-під варти.
У разі якщо максимальний строк екстрадиційного арешту, передбачений частиною сьомою цієї статті, закінчився, а питання щодо
видачі особи (екстрадиції) та її фактичної передачі центральним
органом не вирішено, особа підлягає негайному звільненню з-під
арешту.
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Звільнення особи з-під екстрадиційного арешту судом не перешкоджає повторному його застосуванню з метою фактичної передачі
особи іноземній державі на виконання рішення про видачу, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.
У разі звільнення особи з-під варти судом прокурор області або його заступник за погодженням з відповідним центральним органом
виносить постанову про застосування інших необхідних заходів для
запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі.
Такі заходи мають бути достатніми, щоб гарантувати можливість виконання рішення про видачу особи (екстрадицію), і можуть, зокрема, передбачати заставу, встановлення обмежень пересування особи
та контролю за місцем її перебування. Застосування застави та встановлення обмежень пересування особи здійснюються у порядку, передбаченому статтями 981, 151 та 154-1 цього Кодексу, з урахуванням особливостей цього розділу.
Про винесення постанови прокурор області або його заступник повідомляє особу, щодо якої вона винесена, її захисника або законного
представника.
Виконання постанови може доручатися прокурором області або його заступником органам дізнання.»

Стаття 464
Припинення тимчасового або екстрадиційного арешту
«Тимчасовий або екстрадиційний арешт припиняється у разі, якщо:
1) центральний орган у передбачені міжнародним договором України строки не отримав запит про видачу особи (екстрадицію);
2) під час екстрадиційної перевірки встановлено обставини, за наявності яких видача особи (екстрадиція) не здійснюється;
3) компетентний орган іноземної держави відмовився вимагати видачу особи;
4) центральним органом прийнято рішення про відмову у видачі
особи (екстрадиції).
Звільнення особи з-під варти здійснюється прокурором області або
його заступником за дорученням (зверненням) центрального органу, а у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, за погодженням з відповідним центральним органом. Копія по
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станови про звільнення з-під варти надсилається начальнику місця
попереднього ув’язнення та суду, який приймав рішення про застосування тимчасового або екстрадиційного арешту.»

Стаття 465
Проведення екстрадиційної перевірки
«Екстрадиційна перевірка обставин, що можуть перешкоджати видачі особи, проводиться центральним органом або за його дорученням (зверненням) прокуратурою області.
Екстрадиційна перевірка здійснюється протягом тридцяти днів. Цей
строк може бути продовжено відповідним центральним органом.
Матеріали екстрадиційної перевірки разом із висновком щодо такої
перевірки надсилаються відповідному центральному органу.»

Стаття 466
Відмова у видачі особи (екстрадиції)
«У видачі особи іноземній державі відмовляється у разі, якщо:
1) особа, стосовно якої надійшов запит про видачу, відповідно до
законів України на час прийняття рішення про видачу (екстрадицію) є громадянином України або особою без громадянства, що
постійно проживає в Україні;
2) злочин, за який запитано видачу, не передбачає покарання у виді
позбавлення волі за законом України;
3) закінчилися передбачені законом України строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за злочин, за
який запитано видачу...
4) компетентний орган іноземної держави не надав на вимогу центрального органу додаткових матеріалів або даних, без яких неможливе прийняття рішення за запитом про видачу (екстрадицію);
5) видача особи (екстрадиція) суперечить зобов’язанням України за
міжнародними договорами України;
6) наявні інші підстави, передбачені міжнародним договором України.
Особа, якій надано статус біженця, не може бути видана іноземній
державі, де її здоров’ю, життю або свободі загрожує небезпека за ознаками раси, віросповідання (релігії), національності, громадянства
(підданства), приналежності до певної соціальної групи або полі-
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тичних переконань, крім випадків, передбачених міжнародним договором України.
У разі відмови у видачі з мотивів громадянства та наявності статусу біженця або з інших підстав, що не виключають провадження
у справі, за клопотанням компетентного органу іноземної держави
Генеральна прокуратура України надає доручення органу досудового слідства здійснити розслідування кримінальної справи стосовно
цієї особи в порядку, передбаченому цим Кодексом.»

Стаття 467
Рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію)
«Після вивчення матеріалів екстрадиційної перевірки центральний
орган приймає рішення про видачу особи (екстрадицію) або відмову
у видачі (екстрадиції) іноземній державі. Рішення виноситься керівником центрального органу або його заступником.
Про своє рішення центральний орган повідомляє компетентний орган іноземної держави, а також особу, щодо якої воно прийнято.
У разі прийняття рішення про видачу (екстрадицію) такій особі вручається його копія. Якщо впродовж семи днів зазначене рішення не
оскаржено до суду, організовується фактична видача цієї особи компетентним органам іноземної держави.»

Стаття 468
Порядок оскарження рішення про видачу особи (екстрадицію)
«Рішення про видачу особи (екстрадицію) може бути оскаржено
особою, стосовно якої воно прийняте, її захисником чи законним
представником до місцевого суду за місцем тримання такої особи
під вартою.
...
Розгляд скарги здійснюється суддею одноособово протягом десяти
днів з дня її надходження до суду. Судовий розгляд проводиться за
участю прокурора, особи, щодо якої прийнято рішення про видачу, її захисника чи законного представника, якщо він бере участь
у справі.
При розгляді скарги суддя не досліджує питання про винуватість
та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих ком-
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петентними органами іноземної держави у справі стосовно особи,
щодо якої надійшов запит про видачу (екстрадицію).
За результатами розгляду суддя приймає вмотивовану постанову,
якою:
1) залишає скаргу без задоволення;
2) задовольняє скаргу і скасовує рішення про видачу (екстрадицію).
Після набрання постановою судді про скасування рішення про
видачу (екстрадицію) законної сили особа негайно звільняється
з-під варти.
На постанову судді до апеляційного суду прокурором, який брав
участь у розгляді справи судом першої інстанції, особою, щодо якої
прийнято рішення, її захисником чи законним представником протягом семи днів з дня винесення постанови може бути подана апеляція. Подання апеляції на постанову судді зупиняє набрання нею
законної сили та її виконання.»
C. Огляд судової практики застосування положень
щодо екстрадиції,
виданий Київським апеляційним судом
1 вересня 2011 року

92. Огляд ґрунтується на аналізі низки рішень ухвалених у період від 17 червня 2010 р. до 20 квітня 2011 р. районними судами
у Києві та Київським апеляційним судом стосовно питань екстрадиції, серед них стосовно тримання під вартою в очікуванні проваджень з екстрадиції. Відповідні положення огляду говорять:
«...Як випливає з положень про екстрадицію, суд, який розглядає
запит щодо застосування екстрадиційного арешту, повинен перевірити, чи існує запит про екстрадицію з боку компетентного органа
Іноземної Держави, і чи існують відповідні документи стосовно громадянства особи; [суд повинен] розглянути матеріали екстрадиційної перевірки та перевірити, чи існують обставини, які заважають
здійснити [запитувану] екстрадицію (статті 2, 3, 6, 10 і 11 Європей
ської Конвенції та протоколів до неї, а також стаття 57 [Мінської
Конвенції]).
...
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Слід підкреслити, що для повного, об’єктивного і оперативного розгляду запитів про застосування тимчасового або екстрадиційного арешту, участь особи, по відношенню до якої буде застосований
арешт, і прокурора, є необхідною, оскільки [до прийняття] остаточного рішення [за запитом] суддя [повинен] перевірити особу заарештованої особи, запросити її дати свідчення і вислухати прокурора.
Не були ідентифіковані ніякі справи, у яких запити розглядалися за
відсутності [цих сторін]. ...»
D. Інші відповідні національно-правові положення,
що стосуються скарг заявника
щодо його тримання під вартою
в очікуванні проваджень з екстрадиції

93. Інші відповідні національно-правові положення, які відносяться до справи, узагальнені та наведені у рішенні за справою
Soldatenko v. Ukraine, № 2440/07, §§21–25, 23 жовтня 2008.
E. Положення щодо тримання під вартою в слідчих ізоляторах
та правила поводження затриманих, ухвалені Державним Пенітенціарним Департаментом 20 вересня 2000 (Наказ № 192)
94. Відповідно до розділу 3.1.1 Положень, затримані повинні
проходити санітарну обробку після потрапляння до СІЗО. Подробиці
такої обробки не вказані. Розділ 2 Правил поводження затриманих
передбачає, що затримані чоловічої статі можуть не голити волосся
й залишитися із зачіскою «короткого стилю».
E. Положення про тримання під вартою в ІТТ СБУ,
ухвалені СБУ 26 липня 2008 року (Наказ № 589)

95. Правила, які регулюють тримання людей під вартою в ІТТ
у структурі СБУ передбачають медичний огляд і санітарну обробку всіх затриманих після їхнього прибуття й далі з регулярними інтервалами. Санітарна обробка включає миття затриманих та дезінфекцію їхнього одягу. Волосся затриманого може бути підстрижено
згідно з інструкціями органу, який веде кримінальну справу, та за
згодою затриманого (розділи 4.4 та 7.7).
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F. Положення щодо тримання під вартою
в поліцейських ізоляторах,
ухвалені Міністерством Внутрішніх Справ 2 грудня 2008 року
(Наказ № 638)

96. Відповідно до розділу 9.3 Положень, особи, розміщені в ІТТ
у структурі поліції, мають проходити комплексну санітарну обробку, до якої входить, зокрема, підстригання волосся, якщо на це погоджується орган, який веде відповідну справу.

III. ЗВІТ 2005 Року ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМІТЕТУ
ІЗ ЗАПОБІГАННЯ КАТУВАНЬ і НЕЛЮДСЬКОГО АБО ТАКОГО,
ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЯ
АБО ПОКАРАННЯ («КЗК»)
97. 20 червня 2007 р. КЗК опублікував звіт за результатами свого
візиту до України з 9 до 21 жовтня 2005 р., відповідні частини якого
передбачають (акцент доданий КЗК):
«...

3. Ув’язнені, засуджені до довічного позбавлення волі
...
116. Крім того, слід закінчити певні практики, які не мають сенсу
з погляду безпеки і сприймаються довічно засудженими ув’язненими,
як принизливі, а саме:
i) зазначення характеру вироку на нових тюремних уніформах для
чоловіків та жінок (щодо цього, правило 20.2 Рекомендації Rec
(2006) 2 Комітету Міністрів державам-учасницям про Європейські
тюремні правила);
ii) зобов’язання чоловіків голити голови;
iii)зобов’язання ув’язнених стояти обличчям до стіни у присутності
тюремного персоналу або відвідувачів.
КЗК рекомендує здійснити необхідні заходи в усіх пенітенціарних установах, що утримують ув’язнених, засуджених до довічного ув’язнення, у світлі зазначених зауважень.
...»
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IV. ЗВІТ ПРО КРАЇНИ З ПРАКТИК
У ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ 2009 року
98. У своїх звітах про країни з практик у галузі прав людини
2009, виданих 11 березня 2010 р., державний департамент зазначив
стосовно України:
e. Відмова у справедливому публічному суді
Конституція та закон передбачають незалежну судову владу; однак
на практиці судова влада все ще підлягає політичному тискові, потерпає від корупції та неефективності, а також відсутності громадської впевненості.
...Судді також продовжували скаржитися на тиск з боку високопосадових політиків, які прагнули неналежного вирішення справ.
...
Усі суди, окрім Верховного Суду, фінансувалися за допомогою SJA,
яке також відповідало за персонал. Міністерства Юстиції та освіти
були відповідальні за навчання суддів. Відсутність належного персоналу та фінансів у судової влади сприяла неефективності та корупції і збільшувала свою залежність від виконавчої влади. 22 грудня
Конституційний Суд постановив, що право президента назначати
та звільняти голову SJA було неконституційним. Суд твердив, що через те, що SJA спостерігає за органом державної влади і не є агентством рівня кабінету, відповідальність щодо призначення та звільнення голови SJA лягає на прем’єр-міністра зі згодою кабінету.
...
У той час, як закон передбачає незалежність судової влади, у деяких
випадках він також дає президенту значну владу над судовою системою. Президент має владу, за згодою Міністерства Юстиції та голови Верховного Суду або відповідного вищого спеціалізованого суду,
встановлювати та звільняти суди загальної юрисдикції. Президент
визначає кількість суддів у судовій системі, призначає та звільняє
голів і заступників голів судів, і встановлює апеляційні господарські
та апеляційні адміністративні суди. ...»
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ПРАВО
I. конкретні обставини СПРАВИ
99. Суд зазначає, що після повідомлення Уряду-відповідача про
справу заявник подав копію свого листа до Омбудсмена України від
11 листопада 2010 р. на підтримку свого аргументу про те, що уряд
України намагався змусити його добровільно переїхати з України
до Білорусі. У листі заявник твердив, що протягом його перебування
у ІТТ його камеру та його особисто щоденно обшукували. Під час обшуків замасковані співробітники кидали особисті речі та постільну
білизну заявника на підлогу, змушували його роздягатися та стояти
обличчям до стіни. Особисті обшуки були принизливими та супроводжувалися штурханами.
100. На думку Суду, твердження заявника, хоча вони і стосувалися умов його тримання під вартою в Україні, не були детальним
описом його оригінальних скарг про жорстоке поводження у СІЗО,
які було подано раніше та щодо яких сторони зробили зауваження. Тому Суд не вважає доречним ставити ці питання в контекст
нинішньої справи (див., з необхідними змінами, Piryanik v. Ukraine,
№ 75788/01, §20, 19 квітня 2005).
II. ПОЧАТКОВІ СКАРГИ СТОСОВНО МОЖЛИВОЇ
ЕКСТРАДИЦІЇ ЗАЯВНИКА ДО БІЛОРУСІ
101. Заявник спочатку скаржився, що якщо його видадуть до
Білорусі, він зазнає реального ризику катувань або нелюдського чи
такого, що принижує гідність, поводження або покарання з боку
влади Білорусі, скерованого на те, щоб змусити його змінити його
попередні твердження у кримінальній справі. Він також говорив, що
йому не будуть доступні гарантії справедливого судового процесу
в тій країні. Заявник спирався на статті 3, 6 і 13 Конвенції.
102. У листі, датованому 16 листопада 2011 р., один із адвокатів
заявника проінформував Суд про бажання заявника не підтримувати далі зазначені скарги у світлі рішення влади України про відмову
в екстрадиції заявника.

31

Справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

103. Суд повторює, що може видалити заяву зі свого списку
справ, коли її розгляд уже не є виправданим. Зокрема, стаття 37 Конвенції передбачає у відповідній частині:
«1. Суд може на будь-якій стадії провадження у справі ухвалити рішення про вилучення заяви з реєстру, якщо обставини дають підстави дійти висновку
a) що заявник не має наміру далі підтримувати свою заяву; або...
Проте Суд продовжує розгляд заяви, якщо цього вимагає повага до
прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї.»

104. У нинішній справі заявник явно втратив інтерес щодо підтриманні своїх скарг стосовно ризику його екстрадиції до Білорусі,
оскільки цього ризику вже немає. За цих обставин Суд не вважає, що
повага до прав людини, як визначено в Конвенції та Протоколах до
неї, вимагає, щоб він продовжував розгляд цієї частини заяви.
105. Отже, її слід викреслити зі списку відповідно до статті 37
§1(a) Конвенції.
III. ЗАЯВЛЕНЕ ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ
ІЗ ЗАЯВНИКОМ В УКРАЇНІ
106. Заявник скаржився, що умови його тримання в СІЗО були
нелюдськими та 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.»
A. Аргументи сторін

107. Спираючись на рішення Суду у справі Vinokurov v. Russia
and Ukraine ((dec.), № 2937/04, 16 жовтня 2007), і Aliev v. Ukraine (№ 2)
((dec.), № 33617/02, 14 жовтня 2008), Уряд твердив, що заявник не вичерпав національних засобів правового захисту стосвно скарг щодо
умов тримання під вартою. Зокрема, заявник міг звернутися з цими скаргами до адміністрації СІЗО, прокурорів або адміністративних судів.
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108. Уряд також твердив, що органи влади дізналися про скарги на жорстоке поводження у СІЗО з аргументів заявника до Суду,
копію яких Уряд отримав у липні 2010 р.
109. Уряд також твердив, що твердження заявника про ризик
репресій за скарги до адміністрації не підтримувалися відповідними доказами. У цьому питанні Уряд спирався на рішення Суду
у справі Plyatsevyy v. Ukraine ((dec.), № 8783/04, 25 листопада 2008).
110. Він також твердив, що скарги заявника мали загальний характер і не мали детального опису фактів. Вони не підтримувалися
документальними доказами. Уряд зазначив, що аналогічні скарги
були відхилені Судом у справі Ukhan v. Ukraine (№ 30628/02, §§65–66,
18 грудня 2008), і Vergelskyy v. Ukraine (№ 19312/06, §§89–91, 12 березня 2009).
111. Спираючись на рішення Суду у справі Kudła v. Poland ([GC],
№ 30210/96, §§92–94, ECHR 2000‑XI), Уряд твердив, що підстригання
волосся заявника не могло спричинити йому страждань, інтенсивність яких перевищувала б неминучий рівень страждань, властивий
законному триманню під вартою. Уряд заперечував проти тверджень заявника про те, що він перебував у камері з особами, підозрюваними у серйозних злочинах. Він також зазначив, спираючись
на рішення Суду у справі Gorea v. Moldova (№ 21984/05, §47, 17 липня 2007), що заявник не скаржився, що його співкамерники погано
з ним поводилися.
112. Заявник заперечив доступність засобу правового захисту
в його становищі. Зокрема, він твердив, що законодавство України
не вимагало, щоб прокурори або адміністрація в’язниці розглядали скарги на жорстоке поводження під час тримання під вартою
або відповідали на них. Тому заявника не можна було критикувати
за те, що він не звернувся до цих органів. У цьому питанні заявник
спирався на рішення Суду у справах Fressoz and Roire v. France ([GC],
№ 29183/95, §37, ECHR 1999‑I), і Civet v. France ([GC], № 29340/95, §41,
ECHR 1999‑VI), і рішення Суду у справі Tomй Mota v. Portugal ((dec.),
№ 32082/96, ECHR 1999‑IX)
113. Заявник також твердив, що боявся репресивних заходів, якби він поскаржився на персонал СІЗО, перебуваючи під вартою. Стосовно цього він посилався на ситуацію, в якій він був змушений дати твердження, яке заперечувало жорстоке поводження (див. пунк
ти 83–84 раніше).
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114. Заявник твердив, що його скарги про умови тримання під
вартою були достатньо обґрунтовані, та що Уряд мав обов’язок,
беручи до уваги, що Уряд мав доступ до відповідної інформації,
розглянути твердження та проінформувати його про результати
перевірки.
115. Що стосується заявленого гоління його голови, заявник
твердив, що це був стандартний гігієнічний захід, який застосовувався до всіх затриманих в Україні. Через таке поводження він відчував страх та приниження, і явно вважав його принизливим. Крім
того, оскільки він був єврейського походження, заявник провів паралелі з аналогічними практиками в концентраційних таборах під
час нацистського режиму у Німеччині. Заявник також твердив, що
навіть якщо аргументи Уряду про те, що його волосся було лише підстрижено, могли бути прийняті, таке поводження мало такий самий
принизливий вплив.
B. Оцінка Суду

116. Суд повторює, що вимога щодо того, що заявник повинен
спершу скористатися національними засобами правового захисту
до звертання до Суду є важливим аспектом механізму захисту, встановленого Конвенцією, який допомагає національним системам захисту прав людини (див. Akdivar and Others v. Turkey, 16 вересня 1996,
§65, Reports of Judgments and Decisions 1996‑IV, і, для нещодавнього
прикладу, A, B and C v. Ireland [GC], № 25579/05, §142, 16 грудня 2010).
У цьому питанні стаття 35 §1 Конвенцції передбачає для національних органів влади, переважно судів, можливість запобігти або ви
правити заявлені порушення Конвенції до подання цих заяв до Суду.
117. Однак єдиними засобами правового захисту, які можна використовувати, є ті засоби, які є ефективними та доступними в теорії
та на практиці на той час. Зокрема, засоби правового захисту мають
бути здатними забезпечити відшкодування стосовно скарг заявника та запропонувати належні перспективи успіху (див. Scoppola v.
Italy (№ 2) [GC], № 10249/03, §71, 17 вересня 2009).
118. Навіть якщо засіб правового захисту є зазвичай доступним у національній правовій системі, можуть створитися особливі
обставини, які звільняють заявника від необхідності скористатися ним (див., наприклад, Sejdovic v. Italy [GC], № 56581/00, §55, ECHR
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2006‑II). Окрім того, це правило не застосовується, якщо було продемонстровано адміністративну практику, що складається з дій, несумісних з Конвенцією та офіційної терпимості органів державної
влади, та якщо вона має такий характер, який робить провадження
марними та неефективними (див. Aksoy v. Turkey, 18 грудня 1996, §52,
Reports of Judgments and Decisions 1996-VI).
119. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що
скарги заявника на жорстоке поводження у СІЗО зачіпають кілька
питань. А саме, гоління голови заявника, його розміщення у камері
з особами, підозрюваними в різних злочинах, відсутності їжі та питної води, наражання заявника на ризик заразитися туберкульозом,
принизливі умови його транспортування та відмови органів влади
у передачі заявникові посилок з їжею та ліками.
120. Суд зазначає, що заявник не твердив у переконливій
та обґрунтованій формі, що його скарги стосовно умов його тримання під вартою в СІЗО, за винятком заявленого гоління його голови,
стосувалися проблем структурного характеру на національному рівні (порівняйте і зіставте, наприклад, з, Melnik v. Ukraine, № 72286/01,
§§69–71, 28 березня 2006, і Pokhlebin v. Ukraine, № 35581/06, §§41–42,
20 травня 2010).
121. Заявник також не надав будь-якого обґрунтування свого аргументу стосовно того, що примусове гоління голови або підстригання волосся було заходом, який стандартно застосовувався
до всіх затриманих в Україні. У цьому конкретному контексті Суд
зазначає, що відповідні положення не передбачали обов’язкового застосування такого заходу до затриманих у СІЗО або ІТТ у структурі
СБУ, на відміну від, наприклад, правил, що регулюють тримання
в ІТТ у структурі Міністерства Внутрішніх Справ (див. пункти 94–96
раніше). Окрім того, відповідні висновки КЗК вказують на проблему примусового та невибіркового застосування заходів до довічно
ув’язнених осіб в Україні (див. пункт 97 раніше).
122. Тому, беручи до уваги відповідне прецедентне право Суду
стосвно України, заявник був зобов’язаний звернути свої скарги до
будь-якого компетентного органу або посадової особи до звертання з ними до Суду (див. Vinokurov, згад. раніше, і Aliev (№ 2), згад.
раніше).
123. Суд зазначає, що ані сам заявник, ані його адвокати, які
відвідували його у СІЗО багато разів, не подали жодної скарги про
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умови тримання заявника під вартою до національних органів
влади.
124. Суд не визнає, що висловлений заявником страх репресій
із боку персоналу СІЗО за скарги про умови тримання під вартою
був виправданий у тих обставинах, зокрема, беручи до уваги, що
органи влади були проінформовані про його скарги, коли Уряд був
повідомлений про заяву (див. пункт 3 раніше) і немає жодної інформації про те, що умови його тримання під вартою в подальшому
погіршилися.
125. У світлі всіх міркувань Суд визнає, що заявник не зробив достатніх кроків на національному рівні для донесення своїх скарг про
жорстоке поводження у СІЗО до уваги органів національної влади,
і тому він не виконав вимогу вичерпання національних засобів правового захисту відповідно до статті 35 §1 Конвенції.
126. Звідси випливає, що ця частина заяви має бути оголошена
неприйнятною відповідно до статті 35 §§1 і 4 Конвенції.
IV. СКАРГИ СТОСОВНО ТРИМАННЯ ЗАЯВНИКА
ПІД ВАРТОЮ В УКРАЇНІ
127. Заявник скаржився відповідно до статті 5 §1 (f) Конвенції,
що тримання його під вартою в очікуванні екстрадиції було незаконним та довільним. Зокрема, він твердив, що українські положення стосовно екстрадиції, у тому числі тримання під вартою в очікуванні екстрадиції, не були зрозумілими або передбачуваними.
128. Спираючись на статтю 5 §3 Конвенції, заявник твердив, що
органи влади не ухвалили оперативного рішення щодо запиту про
його звільнення.
129. Він також скаржився, що правова система України не передбачала судового перегляду законності екстрадиційного арешту із
задоволенням вимог статті 5 §4 Конвенції. Заявник також твердив,
що на порушення статті 6 Конвенції йому не надали можливість бути вислуханим в Апеляційному Суді під час ухвалення рішення щодо законності його тримання під вартою.
130. Суд зазначає, що скарги заявника має бути розглянуто відповідно до статті 5 §§1 (f) і 4 Конвенції, яка передбачає:
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«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
...
f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її
недозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться
процедура депортації або екстрадиції.
...
4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання
під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без
зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення
про звільнення, якщо затримання є незаконним. ...»
A. Щодо прийнятності

131. Суд зазначає, що згадані скарги стосовно тримання заявника під вартою не є явно необґрунтованими у сенсі статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких
інших підстав. Тому вони мають бути оголошені прийнятними.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
a) Заявник
132. Заявник твердив, що у той час, як його тримання під вартою
в Україні до 17 червня 2010 р. не ґрунтувалося на достатніх правових
підставах, нові положення не привели його тримання під вартою
після цієї дати у відповідність із вимогами Конвенції. Зокрема, він
твердив, що національні суди, які ухвалювали рішення щодо законності його тривалого тримання під вартою, застосовували положення формально й не розглянули заперечення заявника щодо його екстрадиції. Суди також не розглянули його аргументи стосовно того,
що його не можна було переслідувати за обвинуваченнями у зловживанні посадою, тому що він не займав жодної посади в Білорусі.
У цьому зв’язку заявник твердив у загальному порядку, що твердження про незаконність або довільність обмежувальних заходів,
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обраних урядом держави-запитувача в контексті кримінальних
проваджень і твердження про необґрунтованість кримінальних звинувачень виходять за межі перегляду українських судів.
133. Заявник також твердив, що суди не розглянули можливість
звільнити його за певних умов попри тривалий період його тримання під вартою.
134. Заявник зазначив, що відповідно до нових положень не
було жодних зобов’язань інформувати особу, чия свобода була поставлена під сумнів, або її адвоката, про судові слухання з цього
питання, тоді як відповідно до статті 468 Кримінально-процесуального кодексу, повідомлення про слухання необхідно було надати
прокурорам.
135. Заявник також твердив, що нові положення не встановили
ефективних гарантій проти незаконної або довільної екстрадиції,
що негативно вплинуло на надійність положень про тримання під
вартою в очікуванні екстрадиції. За словами заявника, нові положення не передбачали участі відповідних осіб у розгляді запитів
про екстрадицію ГПУ; таким особам не надавався достатній час для
підготування та подання апеляцій проти рішень щодо екстрадиції;
положення не вимагали, щоб суди інформували осіб про заплановані слухання стосовно їхніх апеляцій; не було вказано критеріїв,
відповідно до яких суди мали оцінювати законність рішень про екстрадицію; суди не були зобов’язані перевіряти точність висновків
прокуратури або розглядати небезпеку для відповідних осіб щодо
нараження на катування або нелюдське поводження в державі, де
перебуває особа, щодо якої розглядається питання про екстрадицію, або ризик тяжкого зневаження правосуддя у разі екстрадиції;
на таку небезпеку можна спиратися як на підставу для відмови в екстрадиції, тільки якщо відповідна особа отримала статус біженця.
Заявник також твердив, що відповідно до нових положень, поточні
судові провадження за апеляціями проти рішень про екстрадицію
не перешкоджали їхньому фактичному виконанню.
136. Спираючись на зауваження Державного Департаменту США
у його Звітах 2009 р. про країни стосовно практик в галузі прав людини, що стосувалися України (див. пункт 98 раніше), заявник твердив, що українські суди зазвичай не могли забезпечити ефективного судового захисту, тому що вони залежали від Уряду. Уряд систематично здійснював тиск на суди в політично чутливих справах.
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За словами заявника, судді, які розглядали справи стосовно екстрадиції, перебували під впливом СБУ.
b) Уряд
137. Уряд твердив, що положення стосовно тримання під вартою в очікуванні екстрадиції були достатньо доступними, точними
та передбачуваними у своєму застосуванні.
138. Тримання заявника під вартою було виправдано тим фактом, що ГПУ здійснювала, з належною сумлінністю та без затримок,
перевірку стосовно запиту щодо екстрадиції заявника. Уряд твердив, що були достатні підстави для рішення ГПУ про продовження
строку для закінчення перевірки у серпні 2010 р., хоча він не вказав
таких підстав.
139. Що стосується скарги заявника відповідно до статті 5 §4
Конвенції, Уряд зазначив, що Кримінально-процесуальний кодекс,
виправлений 17 червня 2010 р., забезпечував дійсну можливість
прагнути регулярного судового перегляду законності тримання під
вартою в очікуванні екстрадиції. Ця процедура була доступною для
заявника та ефективною. Суди мали компетенцію для того, щоб наказати звільнити заявника, якщо його тримання під вартою не мало
законної підстави.
140. Той факт, що заявник використав доступні законні можливості для оскарження законності тримання його під вартою в очікуванні екстрадиції, підтвердив, що ефективні національні засоби
правового захисту були доступними для нього у цьому питанні.
141. Виправлені положення також забезпечували примусовий
судовий перегляд законності тримання заявника під вартою що два
місяці.
142. Уряд твердив, що процедура, запроваджена 17 жовтня
2010 р., відповідала вимогам статті 5 §4 Конвенції.

2. Оцінка Суду
a) Загальні принципи
i. Стаття 5 §1 (f) Конвенції
143. Суд повторює, що стаття 5 §1 (f) Конвенції насамперед вимагає, щоб позбавлення волі осіб, проти яких здійснюється дія з метою
їхньої депортації або екстрадиції, здійснювалося за процедурою,
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передбачуваною правом, і сумлінно (див., наприклад, A. and Others
v. the United Kingdom [GC], № 3455/05, §164–165, ECHR 2009).
144. Слова «У відповідності з процедурою, передбачуваною законом» посилаються не лише на національне законодавство; вони
також стосуються якості цього законодавства, вимагаючи, щоб воно
було сумісним із верховенством права, концепцією, властивою всім
статтям Конвенції. Якість у цьому сенсі передбачає, що коли національний закон ухвалює позбавлення волі, він має бути достатньо
доступним і точним задля уникнення будь-якого ризику свавілля (див., наприклад, Amuur v. France, 25 червня 1996, §43, Reports of
Judgments and Decisions 1996‑III).
145. Поняття свавілля в контексті цього положення поширюється за межі відсутності відповідності до національного права, тому по
збавлення волі може бути законним з погляду національного права,
але все ще довільним і тому суперечити Конвенції (див., наприклад,
Saadi v. the United Kingdom [GC], № 13229/03, §67 і далі, ECHR 2008).
146. Стаття 5 §1 (f) Конвенції також передбачає, щоб місце
та умови тримання під вартою в очікуванні проваджень щодо депортації або екстрадиції були належними та щоб тривалість тримання під вартою не перевищувала тривалість, яка є розумно необхідною для закінчення таких проваджень (див. Chahal v. the United
Kingdom, 15 листопада 1996, §§112–113, Reports of Judgments and
Decisions 1996-V; Amuur, згад. вище, §43; Gebremedhin [Gaberamadhien]
v. France, № 25389/05, §74, ECHR 2007‑II; Saadi, cited above, §§72–74;
і A. and Others v. the United Kingdom, згад. раніше; і M. and Others v.
Bulgaria, № 41416/08, §§61–62, 26 липня 2011).
ii. Стаття 5 §4 Конвенції
147. Суд посилається на своє значне прецедентне право щодо
статті 5 §4 Конвенції (див., наприклад, Ismoilov and Others v. Russia,
№ 2947/06, §145, 24 квітня 2008; Khudyakova v. Russia, № 13476/04,
§§89, 92, 93 і 97, 8 січня 2009; A. and Others v. the United Kingdom, згад.
раніше, §§202–211; і Svetlorusov v. Ukraine, № 2929/05, §57, 12 березня 2009) і повторює, що вона дає заарештованій або затриманій
особі право порушувати провадження щодо процесуальних та матеріальних умов, які є ключовими для «законності», в сенсі Конвенції, її позбавлення волі, і здатними привести, якщо це доречно, до
звільнення особи.
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148. Можливість порушити такі провадження має бути забезпечена у теорії та на практиці незабаром після того, як особа потрапляє під варту і, якщо це необхідно, з розумними інтервалами після
цього.
149. Хоча не завжди є доречним, щоб процедура відповідно до
статті 5 §4 включала такі ж гарантії, яких вимагає стаття 6 для кримінального або цивільного судочинства, вона повинна мати судовий
і змагальний характер, забезпечувати «рівність» сторін, здійснюватися з належною сумлінністю і супроводжуватися іншими гарантіями, доречними для цього відповідного типу позбавлення волі.
b) Застосування загальних принципів у нинішній справі
150. Суд зазначає, що протягом тримання заявника під вартою
в очікуванні проваджень з екстрадиції в законодавстві України відбулися важливі зміни, зокрема, що нові положення про таке тримання під вартою було запроваджено 17 червня 2010.
151. У справі заявника нові положення вперше були застосовані
23 червня 2010 р., коли Красногвардійський суд наказав залишати
заявника під вартою відповідно до статті 463 Кримінально-Процесуального кодексу.
152. Тому Суд розгляне скарги заявника стосовно його тримання
під вартою до та після набуття чинності нових положень та їхнього
фактичного застосування у його справі окремо.
i. Тримання заявника під вартою
від 23 лютого до 17 червня 2010 р.
153. Суд раніше визнавав порушення статті 5 §§1 і 4 Конвенції у справах проти України, що стосувалися тримання під вартою
в очікуванні екстрадиції у правовій системі, яка існувала до 17 червня 2010 р. (див., серед інших, Svetlorusov, згад. раніше, §§47–49 і 58–
59; а також Kamyshev v. Ukraine, № 3990/06, §§67–68, 20 травня 2010).
Ці висновки ґрунтувалися насамперед відсутності достатньої правової бази для тримання під вартою в очікуванні екстрадиції та для
розгляду законності такого тримання під вартою.
154. Суд зазначає, що висновки також стосуються цього аспекту
справи та що Уряд не висунув жодного факту або аргументу, здатного переконати Суд відхилитися від свого попереднього прецедентного права.
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155. Відповідно Суд постановляє, що відбулося порушення статті 5 §§1 (f) та 4 Конвенції в тому, що стосується тримання заявника
під вартою відз 23 лютого до 17 червня 2010 р.
ii. Тримання заявника під вартою
від 17 до 23 червня 2010 року
156. Наведені висновки також стосуються оцінки скарг заявника
тією мірою, якою вони стосуються тримання заявника під вартою
після набуття чинності нових положень і до їхнього фактичного застосування у справі заявника, тобто від 17 до 23 червня 2010 р.
157. Зокрема, Суд зауважує, що до цього періоду заявника тримали під вартою відповідно до рішення Бабушкінського суду від
10 березня 2010 р., яке не ґрунтувалося на нових положеннях. Хоча
Красногвардійський суд спершу постановив, що рішення було дійсним після того, як нові положення набули чинності, надійність такого підходу не підтверджувалася апеляційним судом (див. пункти
32–34 раніше).
158. Суд не вбачає жодних підстав не погоджуватися з апеляційним судом у тому, що стосується цього конкретного питання.
У будь-якому разі, оскільки рішення від 10 березня 2010 р. було ухвалено в контексті попередньої правової бази, яку Суд визнав несумісною зі статтею 5 §1 (f) Конвенції (див. пункти 153–155 раніше),
і не було жодного рішення, яке б ухвалювало тримання заявника під
вартою від 17 до 23 червня 2010 р. відповідно до нових положень, Суд
постановляє, що протягом цього періоду заявник тримався під вартою не у відповідності з процедурою, передбачуваною правом (див.
Mokallal v. Ukraine, № 19246/10, §40, 10 листопада 2011).
159. Повертаючись до аспекту статті 5 §4 цієї частини справи,
Суд зазначає, що закон, що втілював нові положення, не містив перехідних положень, які б стосувалися, зокрема, їхнього застосування
щодо осіб, що перебували під вартою на дату набуття чинності положень. Тому неясно, чи був заявник здатний порушити процедуру
перегляду, передбачувану в пункті 9 статті 463 Кримінально-процесуального кодексу до того, як у його справі було ухвлено рішення про
застосування екстрадиційного арешту.
160. Суд вважає, що за обставин, у яких нові положення могли
створити деяку невпевненість щодо їхнього застосування до справи
заявника (див. Mokallal, згад. раніше), влада мала зобов’язання забез-
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печити, без затримок і за допомогою відповідної судової процедури
перегляду, щоб тривале тримання заявника під вартою відповідало
новим положенням.
161. Суд зауважує, що такий перегляд не відбувався протягом
шести днів після того, як нові положення набули чинності, і для затримки не було надано виправдання.
162. Поточні міркування дають Суду змогу дійти висновку, що
вимоги судового контролю законності тримання заявника під вартою протягом оскаржуваного періоду не було виконано.
163. Відповідно Суд визнає, що відбулося порушення статті 5
§§1 (f) і 4 Конвенції стосовно тримання заявника під вартою від 17 до
23 червня 2010 р.
iii. Тримання заявника під вартою
від 23 червня 2010 р. до 19 травня 2011 р.
164. Повертаючись до скарг заявника стосовно його тримання
під вартою від 23 червня 2010 р. до його звільнення 19 травня 2011 р.,
Суд вважає доречним розділити свій розгляд відповідно до статті 5
§1 (f) і статті 5 §4 Конвенції.
iv. Відповідність до статті 5 §1 (f) Конвенції
165. Суд зазначає, що нові положення, на які суди спиралися
у своїх рішеннях стосовно тримання заявника під вартою протягом
аналізованого періоду, передбачають конкретні процедури арешту
та тримання під вартою осіб, які розшукуються третіми державами
у рамках кримінального переслідування. Зокрема, положення встановлюють підстави та строки для тримання під вартою в очікуванні
екстрадиції, а також визначають органи, відповідальні за розгляд
питань тримання під вартою (див. пункт 91 раніше).
166. На думку Суду вони виявляються достатньо чіткими та точними, тоді як їхню доступність не було оскаржено заявником.
167. Аргументи, які заявник надав на підтримку свого твердження про те, що положення про екстрадиційний арешт були недостатньо зрозумілими або передбачуваними, стосуються насамперед
питання послідовності процедури екстрадиції (див. пункт 135 раніше), яке не є предметом нинішнього розгляду. Хоча правдою є те, що
серйозні недоліки в процедурі екстрадиції або депортації можуть
підірвати законність пов’язаного арешту або тримання під вартою
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(див., із необхідними змінами, Bozano v. France, 18 грудня 1986, §§55–
60, Серія A, № 111, і Longa Yonkeu v. Latvia, № 57229/09, §§139–140 і 143,
15 листопада 2011), заявник не продемонстрував, що заявлені відхилення в українських положеннях про екстрадицію сравді мали негативний вплив на його тримання під вартою.
168. Суд також зауважує, що протягом усього періоду тримання
заявника під вартою наміром влади була його екстрадиція, і до того,
як він був звільнений, жодних правових чи фактичних перешкод для
його остаточної екстрадиції не було. Той факт, що така перешкода
була пізніше виявлена та що в екстрадиції заявника було відмовлено на цій підставі (див. пункт 63 раніше), не міг ретроспективно
зробити тримання заявника під вартою незаконним. Суд повторює,
що все, що вимагається відповідно до статті 5 §1 (f) Конвенції — щоб
«дія виконувалася з метою депортації або екстрадиції», в контексті
якої будь-які ризики та заперечення, пов’язані з можливим видаленням особи з території держави, повинні бути розглянуті (див. Čonka,
згад. раніше, §38, і Mokallal, згад. раніше, §43).
169. Тому, беручи до уваги скаргу заявника щодо тривалості
проваджень щодо екстрадиції, Суд повинен також упевнитися, чи
залишалося тримання заявника під вартою виправданим необхідністю здійснити дію з метою його екстрадиції протягом аналізованого періоду (див. пункт 146 раніше).
170. Суд зауважує, що органи влади витратили приблизно рік
та п’ять місяців для закінчення екстрадиційної перевірки, протягом
якої заявник перебував під вартою приблизно рік та три місяці. Оскільки період у чотири місяці до 23 червня 2010 р. виходить за обсяг
розгляду цієї частини справи, Суд візьме до уваги стан перевірки
у той день.
171. Тому Суд зазначає, що до 23 червня 2010 р. ГПУ зібрала інформацію про особу заявника, його громадянство та професію.
Їй було надано інформацію стосовно кримінальних проваджень
проти заявника в Білорусі та його діяльності в тій країні. ГПУ також отримала поради від СБУ та МЗС щодо тверджень заявника про
політичне переслідування в тій країні (див. пункти 55–57 раніше).
Ніщо не свідчить, що зазначена інформація була недостатньою для
ухвалення рішення щодо запиту про екстрадицію заявника.
172. Суд може погодитися, що з набуттям чинності нових положень про екстрадицію 17 червня 2010 р. був необхідний додатковий
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час для того, щоб забезпечити, щоб перевірка відповідала новим положенням. Однак Суд зазначає, що органи влади не надали підстав
для продовження перевірки протягом наступних дванадцяти місяців, попри загальний одномісячний строк, встановлений новими
положеннями.
173. Тоді як органи влади справді здійснили конкретні заходи
для отримання подальшої інформації стосовно запиту про екстрадицію заявника (див. пункт 61 раніше), Суд не був проінформований
про будь-які значні кроки, зроблені владою в рамках перевірки після
отримання інформації 29 липня 2010. Суд може прийняти, що влада
могла витратити певний час після цієї дати для закінчення процесу
ухвалення рішень. Однак Суд так не вважає. Матеріали, доступні Суду, не демонструють, що від 29 липня 2010 р. до 19 травня 2011 р. відповідні провадження здійснювалися активно та сумлінно з метою
визначити, чи було б законним продовження екстрадиції заявника
(порівняйте Chahal, згад. раніше, §§115–117).
174. Суд також зазначає, що сторони не говорили, що органи влади мають відкласти рішення стосовно екстрадиції заявника в очікуванні результату проваджень за запитом заявника про статус біженця (див. пункти 74–78 вище). Тимчасовий захід, який Суд вказав
у цій справі, не був законною перешкодою для рішення про екстрадицію до Білорусі, оскільки захід було спрямовано на запобігання
втіленню такого рішення і він не встановлював жодних обмежень,
процесуальних або матеріальних, на ухвалення рішень органів влади (див. пункти 64–68 раніше). У цьому контексті Суд визнає за необхідне повторити, що тимчасовий захід, вказаний відповідно до
правила 39, який перешкоджає екстрадиції або депортації особи, не
вимагає і не створює основи для тримання особи під вартою в очікуванні рішення про її екстрадицію або депортацію (див. Dubovik v.
Ukraine, № 33210/07 і 41866/08, §60, 15 жовтня 2009).
175. У світлі поточних міркувань Суд ухвадює, що не відбулося
порушення статті 5 §1 (f) Конвенції в тому, що стосується тримання
заявника під вартою від 23 червня до 29 липня 2010 р.
176. Однак, оскільки ніщо не вказує, що після останньої дати
уряд України здійснював провадження щодо екстрадиції заявника
з належною сумлінністю, Суд визнає, що відбулося порушення статті 5 §1 (f) Конвенції в тому, що стосується тримання заявника під
вартою від 29 липня 2010 р. до 19 травня 2011 р.
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v. Відповідність до статті 5 §4 Конвенції
177. Тепер Суд повертається до питання про те, чи забезпечували нові положення заявникові право на оскарження законності його
тримання під вартою від 23 червня 2010 р. до 19 травня 2011 р., як того вимагала стаття 5 §4 Конвенції.
178. Суд зауважує, що протягом зазначеного періоду заявник
перебував під екстрадиційним арештом, переважно відповідно до
статті 463 Кримінально-процесуального кодексу. Відповідно до цього положення, законність застосування запобіжного заходу має розглядатися судом за запитом прокурорів що два місяці. Заявник також мав право прагнути такого перегляду з власної ініціативи, який
міг здійснюватися один раз на місяць.
179. Заявник не скористався можливістю розпочати судовий перегляд законності його тримання під вартою. Натомість він зі своїми
адвокатами взяв участь у судових провадженнях за запитами прокурора про тривале тримання заявника під вартою, і надав аргументи проти застосування запобіжного заходу в його справі. Заявник
зі своїми адвокатами висунув подальші аргументи в апеляціях, які
вони подавали проти деяких із судових рішень, що підтверджували
рішення прокурорів (див. пункти 35, 36, 39, 42, 43 і 45 раніше).
180. У своїй заяві до Суду заявник скаржився, що процедура перегляду законності тримання його під вартою не відповідала вимогам Конвенції, переважно через те, що вона була обмеженою в обсязі
та обмежувала його участь. Він також твердив, що в Україні не забезпечувався ефективний судовий перегляд, тому що суди залежали
від Уряду та підпадали під вплив СБУ.
181. Суд розгляне ці питання почергово.
182. Що стосується твердження заявника стосовно обмежень
його участі в перегляді, Суд зауважує, що протягом проваджень заявник з допомогою адвокатів мав можливість зробити зауваження
щодо запитів прокурора про його тривале тримання під вартою,
а також передавати та захищати свої аргументи в судах на звичайному та апеляційному рівнях юрисдикції. Заявник не посилався на
будь-які судові слухання стосовно його тримання під вартою, про
які він або його адвокати не були належно поінформовані. Він був
присутній на всіх слуханнях у суді першої інстанції. Беручи до уваги
конкретні обставини справи, той факт, що заявникові не дозволили
взяти участь у слуханнях за апеляцією, не порушив «рівності сторін»
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і не зробив у якийсь інший спосіб провадження несправедливими.
На слуханнях за апеляцією були присутні адвокати заявника і заявник не твердив, що мав додаткові аргументи, які не були висунуті
його адвокатами на цих слуханнях.
183. Беручи до уваги загальний характер та розмитість тверджень заявника про відсутність незалежності та неупередженості
національних судів, Суд не вважає, що їхній подальший розгляд є ви
правданим у нинішній справі.
184. Суд також зазначає, що хоча може виникнути питання щодо того, чи проводився перегляд законності тримання заявника під
вартою відповідно до строків, передбачуваних положеннями, заявник не зробив жодних заяв щодо цього питання. Суд не вважає доречним розглядати це питання з власної ініціативи.
185. Тією мірою,якою скарги заявника стосуються обсягу судового перегляду його справи, Суд зауважує, що під час такого перегляду національні суди розглянули особисту інформацію заявника,
зокрема інформацію щодо його громадянства та запиту про статус
біженця; перевірили, чи було подано стосовно нього запит про екстрадицію та чи він ґрунтувався на відповідних процесуальних рішеннях; перевірили, чи було кримінальне переслідування заявника в
Білорусі справжнім, чи стосувалося воно політичних або кримінальних правопорушень і чи воно могло підтримуватися далі відповідно
до законодавства України; і задовільнилися тим, що відповідно до
статті 57 Мінської Конвенції екстрадиції заявника ніщо не перешкоджало та що максимальний період тримання заявника під вартою
відповідно до статті 463 Кримінально-Процесуального кодексу не
закінчився. Суди ґрунтували свої рішення на матеріалах, наданих
сторонами, і зокрема на даних, зібраних під час екстрадиційної перевірки у справі заявника (див. пункти 32, 34, 37 і 41 раніше).
186. Заявник не твердив, що суди не діяли згідно з відповідними національними положеннями. Він твердив, що положення не вимагали, щоб суди розглядали іншу інформацію, нібито важливу для
прийняття рішення щодо тримання його під вартою, в тому числі
його скарги на переслідування у Білорусі та порушення в кримінальних провадженнях проти нього у той країні.
187. Стосовно цього аспекту Суд зазначає, що розгляд будь-яких
ризиків і заперечень, пов’язаних із можливим видаленням особи
з території держави, є невід’ємною частиною дій, «здійснених із
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метою депортації або екстрадиції» (див. Mokallal, згад. раніше, §43).
Українські положення передбачають окрему процедуру — екстрадиційну перевірку з можливістю подальшого судового перегляду —
у системі, в якій заперечення заявника проти екстрадиції має бути
розглянуто, й вони справді були розглянуті (див. пункт 91 раніше).
188. Тому Суд не вважає, що національні суди, які ухвалювали
рішення про тримання заявника під вартою, були зобов’язані здійснювати окрему перевірку заперечень заявника проти його екстрадиції, або що вони не змогли належно розглянути матеріали, зібрані
під час екстрадиційної перевірки.
189. Однак Суд вважає, що суди не мали уникати розгляду того,
чи перевищувала тривалість тримання заявника під вартою строк,
який був необхідним для закінчення перевірки. Беручи до уваги своє
відповідне прецедентне право та висновки відповідно до статті 5 §1
(f) Конвенції в цій справі (див. пункти 146, 174 і 176 раніше), виконання владою вимоги «розумного строку» для переслідування запитів
про екстрадицію є однією з ключових умов для «законності» екстрадиційного арешту. Той факт, що це не розглядалося національними
судами у цій справі, попри те, що це питання було висловлено адвокатами заявника (див. пункт 36 раніше), приводить до висновку,
що перегляд «законності» тримання заявника під вартою протягом
відповідного періоду не відповідав вимогам статті 5 §4 Конвенції.
190. Відповідно відбулося порушення цього положення в тому,
що стосується тримання заявника під вартою з 23 червня 2010 р. до
19 травня 2011 р.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
191. 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

192. Заявник вимагав сплатити йому 250,000 євро (EUR) як
відшкодування матеріальної шкоди, зазнаної внаслідок заявле-
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ної неспроможності займатися бізнесом через його затримання
в Україні. Заявник також вимагав сплатити йому EUR 38 981,46,
що становило загальну заробітну плату, яку йому не сплатили за
період від 26 лютого до 31 жовтня 2010 р. через його відсутність
на роботі. Заявник подав довідку, датовану 20 жовтня 2010 р., зі
свого місяця праці, приватної компанії, якою заявник володів
і керував, твердячи, що він не домагався виплати заробітної плати від 1 березня 2010 р., тому що не міг здійснювати свої керівні
обов’язки.
193. У цій ж частині заявник вимагав сплатити йому EUR 740,250
за втрату доходу за комерційним контрактом, який ця компанія
нібито не змогла здійснити. Заявник подав копії контракту та листа, в якому підрядник його компанії повідомив про своє рішення припинити здійснення контракту через відсутність «головного
представника компанії».
194. Заявляючи про психологічні страждання, спричинені його незаконним триманням під вартою та жорстоким поводженням
в Україні, заявник також вимагав сплатити йому EUR 150,000.
195. Уряд твердив, що вимога заявника щодо справедливої сатисфакції має бути відхилена. Зокрема він твердив, що не було причинового зв’язку між заявленими порушеннями та заявленою втратою прибутку.
196. Що стосується вимог заявника щодо втрати прибутку, Суд
зазначає, що не може розмірковувати, чи міг заявник отримати заявлені суми, якби порушення статті 5 §1 (f) не було у його справі.
Не можна виключити, що заявник підлягав би певному обмеженню
його свободи в Україні в очікуванні проваджень щодо екстрадиції
(див. A. and Others v. the United Kingdom, згад. раніше, §252).
197. Суд також зазначає, що заявник не надав відповідного
підрахунку на підтримку своїх вимог щодо втрати прибутку в бізнесі й не продемонстрував, що не міг повернути свою заробітну плату, якби забажав.
198. За таких обставин Суд має відхилити вимоги заявника щодо відшкодування матеріальної шкоди, як необґрунтовані.
199. У тому, що стосується відшкодування нематеріальної шкоди, якої домагався заявник, Суд, ухвалюючи рішення на підставах
справедливості, присуджує йому EUR 15,000.
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B. судові витрати

200. Заявник вимагав сплатити йому EUR 48 861,40, включно
з податком на додаткову вартість («ПДВ»), як відшкодування витрат за його законне представництво в національних органах влади
та у провадженнях в Суді. Зокрема, заявник мав сплатити цю суму за
204 години праці берлінського адвоката, п. С. Й. Шляйхера, вартістю
у 200 євро за годину плюс НДВ. Робота включала підготування заяви,
процесуальні запити, зауваження, вимоги справедливої сатисфакції
в Суді та різні запити до влади України та Німеччини про звільнення
заявника з-під варти. Заявник твердив, що годинний гонорар його
адвоката становив більше звичайного в Німеччині (EUR 180 плюс
ПДВ) через складність справи та необхідність комунікації кількома
мовами з іноземними органами влади та Судом. На підтримку своїх
вимог заявник надав копії контракту зі своїм адвокатом та рахункифактури за правові послуги.
201. Уряд вважав годинний гонорар адвоката надмірним і заперечував проти кількості годин, які він нібито провів у праці за заявою. Він також твердив, що документи, подані заявником на підтримку його вимоги, не були доречними в розумінні правила 60 Регламенту Суду. Уряд запросив Суд відхилити вимогу.
202. Відповідно до прецедентного права Суду, заявник має право на відшкодування судових витрат тільки тією мірою, якою було
доведено, що вони справді були понесені, були необхідними та розумними за обсягом.
203. Суд зауважує, що значна частина матеріалів, поданих заявником, стосувалася його скарг про те, що статті 3, 5 і 6 Конвенції
було порушено щодо його екстрадиції до Білорусі та умов його тримання під вартою в Україні. Оскільки заявник відмовився від скарг
стосовно екстрадиції до Білорусі, його скарги стосовно тримання під
вартою було оголошено неприйнятними.
204. Окрім того, Суд не визнав порушення статті 5 §1 (f) Конвенції стосовно частини періоду тримання заявника під вартою.
205. Проте Суд погоджується із заявником, що справа, в тому,
що стосується визнання Судом порушення статті 5 §1 (f) і статті 5
§4 Конвенції, є фактично і законно складною. Тому судові витрати,
понесені заявником у його спробах запобігти та закінчити такі по-
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рушення на національному рівні, а також отримати відшкодування
у провадженнях в Суді, не можуть вважатися невиправданими.
206. У світлі поточних міркувань та беручи до уваги наявні
в нього документи, Суд вважає розумним присудити заявникові суму у EUR 15,000 як відшкодування судових витрат, понесених у національних та Страсбурзьких провадженнях.
C. Пеня

207. 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. Вирішує вилучити заяву реєстру справ у частині скарг, що
стосуються порушень статей 3, 5 і 6 Конвенції у цій справі, щодо екстрадиції в Республіку Білорусь.
2. Оголошує прийнятними скарги за підпунктом «f» пункту 1
та пунктом 4 статті 5 Конвенції щодо тримання заявника під вартою
в Україні, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
3. Ухвалює, що відбулося порушення підпункту «f» пункту 1
статті 5 Конвенції щодо тримання заявника під вартою від 23 лютого
до 23 червня 2010 року та від 29 липня 2010 року до 19 травня.
4. Ухвалює, що не було порушення підпункту «f» пункту 1 статті 5 Конвенції щодо тримання заявника під вартою від 23 червня до
29 липня 2010 року.
5. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 4 статті 5 Конвенції щодо тримання заявника під вартою від 23 лютого 2010 року до
19 травня 2011 року.
6. Ухвалює:
a) що впродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде
статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має сплатити заявникові 15 000
(п’ятнадцять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди
та 15 000 (п’ятнадцять тисяч) євро відшкодування судових
та інших витрат, разом із будь-якими податками, що можуть
нараховуватися;
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b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий
відсоток (simple interest) у розмірі граничної кредитної 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 26 квітня
2012 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 «ЛУЦЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 6492/11)
1 серпня 2012 року до тексту цього рішення
були внесені зміни
відповідно до правила 81 Регламенту Суду
Рішення
Страсбург
3 липня 2012 року
ОСТАТОЧНЕ
19 листопада 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

53

Справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

У справі «Луценко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, п. М. Віллігер,
п. К. Юнґвірт,		
п. Б. М. Зупанчіч,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 17 квітня 2012 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 6492/11), яку 21 січня 2011
року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянин України — пан Юрій Віталійович Луценко (далі —
заявник).
2. Заявника представляли пан І. Фомін та пані В. Теличенко —
юристи, які практикують в м. Києві, і п. А. Бущенко — юрист, який
практикує в м. Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представляла
його Уповноважений — пані В. Лутковська з Міністерства юстиції
України.
3. 5 квітня 2011 року Суд вирішив повідомити Уряд про заяву. Суд
також вирішив розглянути заяву в першочерговому порядку (правило 41).
4. Заявник і Уряд подали письмові зауваження (підпункт «b»
пункту 2 правила 54).
5. 17 квітня 2012 року було проведено публічні слухання в Палаці прав людини в м. Страсбурзі (пункт 3 правила 59).
У засіданні Суду брали участь:
a) від Уряду
пані В. Лутковська, Уповноважений,
пан Н. Кульчицький, Юридичний консультант,
пан M. Бем,

54

Луценко проти України

пан І. Зінченко,
пан Д. Лобан, Радники;
b) від Заявника
пан I. Фомін,
пані В. Теличенко, Адвокати,
пані T. Цюкало, Радник.
Суд заслухав виступи пані В. Лутковської, пані В. Теличенко
та пана І. Фоміна, а також відповіді пані В. Лутковської та пані В. Теличенко на запитання, поставлені сторонам.
6. Суддя Фура, яка за цей час вибула зі складу Суду, була під час
заключного засідання замінена суддею Зупанчічем, який був першим запасним суддею.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
7. Заявник народився в 1964 році та проживає в м. Києві. Він
є колишнім Міністром внутрішніх справ України та лідером опозиційної партії «Народна Самооборона».
A. Порушення щодо заявника кримінальної справи

8. 2 листопада 2010 року Генеральна прокуратура України (далі —
ГПУ) порушила кримінальну справу щодо заявника та іншої особи,
пана П., за частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України. ГПУ стверджувала, що, з грудня 2007 року до січня 2010 року,
коли заявник обіймав посаду Міністра внутрішніх справ України,
він незаконно сприяв отриманню його водієм, вищевказаним паном
П., різних виплат, пов’язаних з трудовою діяльністю. У той же день
слідчим було відібрано у заявника підписку про невиїзд.
9. 5 листопада 2010 року заявнику було офіційно пред’явлено обвинувачення.
10. Під час досудового слідства заявник з’являвся на всі слідчі
дії і слідчий не мав жодних скарг щодо його дій.
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11. 11 грудня 2010 року ГПУ порушила щодо заявника іншу кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень) у зв’язку з тим, що він сприяв наданню його водію,
пану П., однокімнатної квартири.
12. Ці дві кримінальні справи було об’єднано в одне провадження (далі — перша кримінальна справа).
13. 13 грудня 2010 року ГПУ закінчила досудове слідство у справі
та офіційно пред’явила заявнику обвинувачення щодо обох епізодів.
Однак його дії в рамках першого обвинувачення були перекваліфіковані за частиною п’ятою статті 191 Кримінального кодексу України. Заявника було викликано до слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо нього.
B. Ознайомлення з матеріалами справи

1. Версія подій заявника
14. 15 грудня 2010 року заявнику було надано лише меншу частину матеріалів кримінальної справи для ознайомлення, оскільки, як
йому було повідомлено, решти матеріалів на той час не було в наявності (тому що вони перебували в суді — прим. ред.). Слідчий викликав заявника для ознайомлення з матеріалами справи 16 та 17 грудня 2010 року.
15. 17 грудня 2010 року заявник та його захисник з’явились до
слідчого для ознайомлення з матеріалами справи. Проте слідчий не
надав їм всіх матеріалів справи, посилаючись на той факт, що деякі
матеріали все ще знаходились в Печерському районному суді м. Києва. Слідчий вручив заявнику повістку про виклик на 20–24 грудня
2010 року для продовження ознайомлення з матеріалами справи.
16. 20 та 21 грудня 2010 року матеріали справи були, як стверджувалось, не готовими, незважаючи на бажання заявника ознайомитись з ними.
17. 22 грудня 2010 року слідчий повідомив заявника про винесення ним постанови, яка передбачала, що всім обвинуваченим та їх захисникам матеріали справи будуть надаватись лише по одному тому
і наступний том буде надаватись після того, як всі вони закінчать ознайомлюватись з попереднім. Він зазначив, що копія опису документів кожного тому буде надана після такого ознайомлення. У той же
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день захисник заявника звернувся з клопотанням надати йому дозвіл
зробити фотографії матеріалів справи на цифрову фотокамеру. У задоволенні його клопотання було відмовлено.
18. 22 та 23 грудня 2010 року заявник та його захисник знайомились з матеріалами справи.
19. 24 грудня 2010 року захисник заявника був зайнятий представництвом клієнта в іншому провадженні, про що він заздалегідь
повідомив слідчого.

2. Версія подій Уряду
20. 8 грудня 2010 року заявнику було вручено повістку про
виклик його до слідчого 14 грудня 2010 року.
21. 14, 16, 17, 20 та 24 грудня 2010 року заявник не з’являвся для
ознайомлення з матеріалами справи.
22. 15, 21, 22 та 23 грудня 2010 року заявник з’являвся до ГПУ для
ознайомлення з матеріалами справи.
23. 20 грудня 2010 року слідчий виніс постанову про порядок ознайомлення з матеріалами справи. 21 грудня 2010 року заявника було повідомлено про цю постанову.
C. Інші події

24. 18 грудня 2010 року в щотижневій газеті «Дзеркало тижня»
було опубліковано інтерв’ю заявника під назвою «Юрій Луценко:
«намагаюся менше думати про погане…». У цьому інтерв’ю він заперечував проти всіх обвинувачень щодо нього. Коли його запитали
про заяви, зроблені його колишнім заступником, паном К., заявник
відповів:
«З невідомих мені причин К. [...] стверджує, нібито я викликав його
в кабінет, дав заготовлену від його імені резолюцію і сказав, що він
повинен це підписати. Чим це підтверджується? Лише словами переляканої невідомо чим людини…
Чим підтверджуються його слова? Нічим. Усі обвинувачення базуються не на документах, які я підписував, а на нібито даних мною
усних вказівках. Залишається таємницею, чому я не давав таких усних вказівок іншим моїм підлеглим та в інших випадках...»
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25. 24 грудня 2010 року слідчий ГПУ В. порушив щодо заявника
іншу кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) (далі — друга кримінальна справа). Заявника підозрювали у незаконному наданні дозволу на
проведення оперативно-розшукових заходів щодо фізичної особи.
У той же день досудове слідство у першій кримінальній справі було
відновлено. Через п’ять днів дві кримінальні справи було об’єднано
в одне провадження.
26. 25 грудня 2010 року той самий слідчий підготував подання
до Печерського районного суду м. Києва щодо зміни заявнику запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд, який йому було
обрано у зв’язку з першою кримінальною справою, на взяття під варту. Слідчий стверджував, що заявник не виконує його процесуальні
рішення та намагається ухилитись від слідства, зокрема, систематично не з’являється за викликом слідчого у призначений час. Слідчий також зазначив, що 13 грудня 2010 року досудове слідство було
закінчено і що заявнику було пред’явлено обвинувачення. 14 грудня
2010 року, коли заявника було викликано до ГПУ для ознайомлення з
матеріалами справи, він не з’явився, а відповідно до інформації з Інтернет-джерела, замість цього проводив прес-конференцію.
За твердженнями слідчого, під час прес-конференції заявник:
«...маючи на меті уникнути кримінальної відповідальності за скоєні
злочини, спотворити суспільну думку про вчинений ним злочин,
дискредитувати органи прокуратури та вплинути на майбутній судовий розгляд справи, по суті давав коментарі стосовно пред’явленого
йому обвинувачення.
При цьому Луценко Ю. В. розголошував матеріали досудового слід
ства, перекручував відому йому інформацію по справі, намагався
нав’язати суспільству свою думку про начебто невинуватість і перекласти вину за скоєний злочин на інших, хоча впродовж всього часу
проведення досудового слідства Луценко Ю. В. відмовлявся давати
будь-які показання по суті пред’явленого йому обвинувачення».
Далі слідчий зазначив у своєму поданні, що заявник не ознайомлювався з матеріалами справи належним чином. За твердженнями
слідчого, 15 грудня 2010 року заявнику було надано матеріали справи для ознайомлення та роз’яснено, що він може ознайомлюватись

58

Луценко проти України

з матеріалами справи щоденно з 9 до 18 години. Проте цього дня
заявник ознайомлювався з матеріалами справи лише п’ять хвилин.
16, 17, 20 та 24 грудня 2010 року заявник взагалі не з’являвся, а 21,
22 та 23 грудня він ознайомлювався з матеріалами справи близько
двох годин. Крім того, заявник продовжував давати інтерв’ю з метою спотворення суспільної думки та впливу на досудове слідство
і судовий розгляд. Слідчий дійшов висновку, що заявнику має бути
обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, оскільки він вчинив тяжкий злочин, чинить перешкоди слідству шляхом умисного
затягування строків слідства, постійно ухиляється від явки до слідчого, не виконує процесуальні рішення слідчого та чинить тиск на
свідків шляхом їх дискредитації і таким чином намагається уникнути кримінальної відповідальності».

27. У той же день перший заступник Генерального прокурора
України затвердив вищевказане подання щодо обрання заявнику
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
D. Затримання заявника та тримання його під вартою

28. У неділю 26 грудня 2010 року о 12:45 заявника було затримано біля його дому працівниками Служби безпеки України та слідчим
ГПУ в рамках другого кримінального провадження.
29. За твердженнями заявника, під час його затримання йому не
було повідомлено про підстави його затримання та не було вручено
копію постанови про порушення кримінальної справи. Слідчий також відмовив в наданні копії постанови про порушення кримінальної справи захиснику заявника. За твердженнями Уряду, заявнику
було вручено копію постанови про порушення другої кримінальної
справи щодо нього, але він відмовився підписати її.
30. У протоколі затримання заявника зазначалось, що свідки вказали на заявника як на особу, яка вчинила злочин, і що його
взяття під варту було необхідним для того, щоб перешкодити йому
ухилитись від слідства або справити негативний вплив на його перебіг, а також виключити можливість продовження ним злочинної
діяльності та забезпечити його ізоляцію від суспільства. Було також
зазначено, що були інші дані (неуточнені), які давали підстави підозрювати заявника у вчиненні злочину. Протокол затримання також містив посилання на частину третю статті 364 Кримінального
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кодексу України. Як зазначалось у протоколі, заявник відмовився
підписати його.
31. 27 грудня 2010 року заявника було доставлено до Печерського районного суду м. Києва. Захисник заявника дізнався про судове
засідання за двадцять хвилин до його початку. На початку засідання захисник заявника звернувся з клопотанням щодо забезпечення присутності представників засобів масової інформації, оскільки
затримання заявника мало значне суспільне значення. Прокурор
заперечував проти цього клопотання на підставі того, що це судове
провадження стосувалось не затримання заявника в рамках другої кримінальної справи, а подання ГПУ щодо зміни заявнику запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд на взяття під варту
в рамках першої кримінальної справи. За твердженнями заявника,
лише в цей момент він та його захисник дізнались, що судове засідання стосується подання ГПУ щодо зміни заявнику запобіжного
заходу, а не підстав його затримання. Заявник скаржився на порушення, допущені під час його затримання, але прокурор неодноразово підкреслював, що його затримання не розглядається в цьому
засіданні. Тоді заявник та його захисник звернулись з клопотанням
про відкладення судового засідання з метою ознайомлення з поданням ГПУ та матеріалами на його обґрунтування і надання документів щодо особистих обставин заявника. Суд відмовив у задоволенні
цього клопотання як необґрунтованого. Суд зазначив, зокрема, що
заявник вже пояснив своє особисте становище обставини і що ніхто
не заперечував їх достовірність.
32. Суд задовольнив подання та постановив обрати щодо заявника запобіжний захід у вигляді взяття під варту, погодившись
з обґрунтуванням, наведеним ГПУ, та встановивши, що особисте становище заявника не перешкоджає триманню його під вартою; що
він ухилявся від виконання процесуальних дій та рішень слідчого;
що він обвинувачувався у вчиненні злочину, за який передбачається
покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років, що він не визнав своєї вини і що він може особисто або
через інших осіб перешкоджати виконанню процесуальних рішень
та впливати на свідків. Суд також відмовив в задоволенні письмово

Редакцію пункту було змінено 1 серпня 2012 року: замість слів «трьох до семи»
зазначено «семи до дванадцяти».
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го клопотання семи народних депутатів щодо передачі заявника на
їх особисту поруку.
33. Захисник заявника подав до апеляційного суду м. Києва апеляцію на постанову від 27 грудня 2010 року, вважаючи її необґрунтованою. У своїй апеляції він стверджував, inter alia, що заявник не
порушував дану ним підписку про невиїзд, що ознайомлення з матеріалами справи є правом заявника, а не його обов’язком, і що слідчий не надав йому всіх матеріалів справи та свідомо обмежив його
право на доступ до матеріалів справи. Захисник також стверджував,
що ані він, ані його підзахисний не знали підстав його затримання до судового розгляду, і що суд відмовився відкласти судове засідання, тим самим поставивши їх в несприятливе становище, що
порушує принцип рівності сторін. Він скаржився, що не було жодних
доказів або даних про те, що заявник буде намагатись ухилитись
від виконання процесуальних рішень слідчого або перешкоджати
проведенню досудового слідства. Захисник також зазначив, що суд
першої інстанції посилався на те, що заявник не визнає своєї вини
та відмовився давати показання, як на підстави його затримання,
що порушило конституційні права заявника.
34. 5 січня 2011 року апеляційний суд м. Києва відмовив в задоволенні апеляції та залишив постанову суду першої інстанції без
змін. Він відмовив в задоволенні скарги заявника як такої, що не
підтверджується матеріалами справи. Суд також відмовив в задоволенні письмового клопотання двадцяти дев’яти народних депутатів, підтримуваного Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, щодо передачі заявника під грошову заставу або на їх особисту
поруку.
35. 16 лютого 2011 року Печерський районний суд м. Києва продовжив строк тримання заявника під вартою до чотирьох місяців.
Апеляційний суд м. Києва залишив цю постанову без змін.
36. 21 квітня 2011 року апеляційний суд м. Києва продовжив
строк тримання заявника під вартою до п’яти місяців. Суд зазначив,
що незважаючи на той факт, що заявник закінчив ознайомлюватись з матеріалами справи, все ще мають бути проведені слідчі дії
за участю співобвинуваченого заявника, пана П., та захисників. Суд
також зазначив, що відсутні підстави для зміни обраного заявнику
запобіжного заходу, беручи до уваги тяжкість пред’явлених йому
обвинувачень, його сімейний стан та стан здоров’я.
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37. 23 травня 2011 року Печерський районний суд м. Києва залишив без змін обраний заявнику запобіжний захід у вигляді взяття
під варту без встановлення жодних строків.
38. 27 лютого 2012 року заявника було визнано винним та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири
роки з конфіскацією майна.
39. 16 травня 2012 року апеляційний суд м. Києва залишив вирок
суду першої інстанції без змін. Заявник подав касацію і це провадження все ще триває.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
a. Конституція України від 28 червня 1996 року

40. Відповідні положення Конституції України передбачають
таке:

Стаття 19
«...Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України».

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 [тоді] тільки на підставах
та в порядку, встановлених законом....
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».
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Стаття 34
«Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань...».

Стаття 62
«Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком
суду...».

Стаття 63
«Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або
пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом...».

b. Кримінальний кодекс України 2001 року

41. Відповідні положення Кодексу передбачають таке:

Стаття 191
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим становищем
«1. Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі
чи перебувало в її віданні...
2. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовою особою своїм службовим становищем...
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені
повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на
строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах...
5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах
або організованою групою, караються позбавленням волі на строк
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від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
та з конфіскацією майна».

Стаття 364
Зловживання владою або службовим становищем
1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне,
з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах
третіх осіб використання службовою особою влади чи службового
становища всупереч інтересам служби [держави], якщо воно завдало
істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам,
або інтересам юридичних осіб...
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки...
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо
вони вчинені працівником правоохоронного органу, караються по
збавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Стаття 365
Перевищення влади або службових повноважень
1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне
вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих
їй прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб...
2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними
і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, ...
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням
волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.
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с. Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року

42. Відповідні положення Кодексу передбачають таке:

Стаття 43
Обвинувачений і його права
«...Обвинувачений має право ... ознайомлюватися після [закінчення]
досудового слідства або дізнання з усіма матеріалами справи...».

Стаття 431
Підозрюваний
«...Підозрюваний має право ... вимагати перевірки судом чи прокурором правомірності затримання; подавати скарги на дії і рішення ... слідчого.

Стаття 48
Обов’язки і права захисника
«...З моменту допуску до участі у справі захисник має право:
...
3) ознайомлюватися з матеріалами, якими обґрунтовується затримання підозрюваного чи обрання запобіжного заходу або
пред’явлення обвинувачення, а після [закінчення] досудового
слідства — з усіма матеріалами справи...».

Стаття 106
Затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні злочину
«Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні
злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, лише при наявності однієї з таких підстав:
1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо
після його вчинення;
2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану
особу, що саме вона вчинила злочин;
3) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його
житлі буде виявлено явні сліди злочину.
Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні
злочину, орган дізнання зобов’язаний скласти протокол із зазначенням підстав [затримання], мотивів [затримання], дня, години, року,

65

Справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність
місяця [затримання], місця затримання, пояснень затриманого, часу
складання протоколу про роз’яснення підозрюваному в порядку, передбаченому частиною другою статті 21 цього Кодексу, права мати
побачення із захисником з моменту затримання. Протокол підписується особою, яка його склала, і затриманим.
Копія протоколу з переліком прав та обов’язків негайно вручається
затриманому і направляється прокурору. На вимогу прокурора йому
також надсилаються матеріали, що стали підставою для затримання.
Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган
дізнання негайно повідомляє одного з її родичів...
Протягом сімдесяти двох годин після затримання орган дізнання:
1) звільняє затриманого — якщо не підтвердилась підозра у вчиненні злочину, вичерпався встановлений законом строк затримання
або затримання було здійснено з порушенням вимог, передбачених частинами першою і другою цієї статті;
2) звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжний захід, не
зв’язаний з триманням під вартою; [або]
3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
У разі оскарження затримання до суду скарга затриманого негайно надсилається начальником місця досудового ув’язнення до суду.
Скарга розглядається суддею одночасно з поданням органу дізнання
про обрання запобіжного заходу. Якщо скарга надійшла після обрання запобіжного заходу, вона розглядається суддею протягом трьох
діб з часу надходження. Якщо подання не надійшло або коли скарга надійшла після закінчення сімдесятидвогодинного строку після
затримання, скарга на затримання розглядається суддею протягом
п’яти діб з часу надходження.
Скарга розглядається з додержанням вимог, передбачених статтею 1652 цього Кодексу. За результатами розгляду суддя виносить
постанову про законність затримання чи про задоволення скарги
і визнання затримання незаконним.
На постанову судді протягом семи діб з дня її винесення може бути
подана апеляція прокурором, особою, щодо якої прийнято рішення,


Редакцію пункту було змінено 1 серпня 2012 року: замість слів «до першого
допиту» зазначено «з моменту затримання».
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або її захисником чи законним представником. Подача апеляції не
зупиняє виконання постанови суду.
Затримання підозрюваного у вчиненні злочину не може тривати
більше сімдесяти двох годин.
Якщо у встановлений законом строк затримання постанова судді
про застосування до затриманої особи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або постанова про звільнення затриманого не
надійшла до установи для досудового ув’язнення, начальник місця
досудового ув’язнення звільняє цю особу, про що складає протокол
і направляє повідомлення про це посадовій особі чи органу, який
здійснював затримання».

Стаття 135
Обов’язковість явки обвинуваченого
«Обвинувачений зобов’язаний з’явитися за викликом слідчого у призначений строк.
В разі неявки без поважних причин обвинувачений підлягає приводу...».

Стаття 142
Роз’яснення обвинуваченому його прав на слідстві
«При пред’явленні обвинувачення слідчий зобов’язаний роз’яснити
обвинуваченому, що він під час провадження досудового слідства
має право:
...
2) давати показання по пред’явленому йому обвинуваченню або
відмовитися давати показання і відповідати на запитання;
...
6) з дозволу слідчого бути присутнім при виконанні окремих слідчих дій;
7) знайомитися з усіма матеріалами справи після закінчення досудового слідства...».

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

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

Стаття 151
Підписка про невиїзд
«Підписка про невиїзд полягає у відібранні від підозрюваного або
обвинуваченого письмового зобов’язання не відлучатися з місця
постійного проживання або з місця тимчасового знаходження без
дозволу слідчого.
Якщо підозрюваний або обвинувачений порушить дану ним підписку про невиїзд, то вона може бути замінена більш суворим
запобіжним заходом; про це підозрюваному або обвинуваченому
повинно бути оголошено при відібранні від нього підписки про
невиїзд».
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Стаття 1652
Порядок обрання запобіжного заходу
«На стадії досудового розслідування справи запобіжний захід, не
пов’язаний з триманням під вартою, обирає орган дізнання, слідчий,
прокурор.
Якщо орган дізнання, слідчий вважає, що є підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, він вносить за
згодою прокурора подання до суду. Таке ж подання вправі внести
прокурор. При вирішенні цього питання прокурор зобов’язаний
ознайомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття
під варту, перевірити законність одержання доказів, їх достатність
для обвинувачення.
Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання підозрюваного чи обвинуваченого.
Якщо в поданні ставиться питання про взяття під варту особи, яка
перебуває на волі, суддя вправі своєю постановою дати дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого і доставку його в суд під
вартою. Затримання в цьому випадку не може продовжуватися більше сімдесяти двох годин; а в разі коли особа перебуває за межами
населеного пункту, в якому діє суд,— не більше сорока восьми годин
з моменту доставки затриманого в цей населений пункт.
Після одержання подання суддя вивчає матеріали кримінальної
справи, представлені органами дізнання, слідчим, прокурором, допитує підозрюваного чи обвинуваченого, а при необхідності бере
пояснення в особи, у провадженні якої перебуває справа, вислуховує думку прокурора, захисника, якщо він з’явився, і виносить
постанову:
1) про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання
немає підстав; [або]
2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, суд вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіжний
захід, не пов’язаний із триманням під вартою.
На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підозрюваним, обвинуваченим, його захисником чи законним представником
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протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція.
Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді».

Стаття 218 (у редакції станом на час подій)
Оголошення обвинуваченому про закінчення слідства
і пред’явлення йому матеріалів справи
«Визнавши зібрані докази достатніми для складання обвинувального висновку і виконавши вимоги статті 217 цього Кодексу, слідчий
зобов’язаний оголосити обвинуваченому, що слідство в його справі
закінчено і що він має право на ознайомлення з усіма матеріалами
справи як особисто, так і з допомогою захисника...
Якщо обвинувачений не виявив бажання ознайомитися з матеріалами справи з участю захисника, йому пред’являються для ознайомлення всі матеріали справи. При ознайомленні з матеріалами
справи обвинувачений вправі робити виписки з матеріалів справи
і порушувати клопотання. Якщо в справі притягнуто декількох обвинувачених, слідчий повинен пред’явити кожному з них усі матеріали
слідства...
...Матеріали досудового слідства пред’являються для ознайомлення
підшитими і пронумерованими. Під час пред’явлення матеріалів досудового слідства слідчий зобов’язаний на вимогу обвинуваченого
вручити йому засвідчену належним чином копію опису матеріалів
кримінальної справи...
Обвинуваченого і його захисника не можна обмежувати в часі, потрібному їм, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи».
d. Практика національних судів

43. Уряд надав два рішення національних судів, якими особам було присуджено відшкодування за незаконне тримання їх під вартою.
44. Ухвалою від 17 січня 2007 року апеляційний суд Одеської
області присудив відшкодування шкоди особі, яку було затримано
22 листопада 2005 року, але звільнено наступного дня після втручання прокурора, який встановив незаконність затримання особи
та скасував постанову міліції про затримання. 5 грудня 2005 року
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області виніс
постанову, якою підтвердив незаконність затримання.
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45. Рішенням від 11 жовтня 2007 року апеляційний суд м. Києва
присудив відшкодування шкоди особі, яка 7 та 8 липня 2002 року протягом двадцяти двох годин трималась під вартою у відділі міліції без
документування такого затримання і яку потім було звільнено. У цій
справі 25 травня 2006 року той же апеляційний суд визнав тримання
особи під вартою незаконним, оскільки її затримання та тримання
під вартою не відповідало статті 106 Кримінально-процесуального
кодексу України.
II. Відповідні міжнародні документи
a. Звіти Державного департаменту США
про стан дотримання прав людини у країнах світу

46. В звітах Державного департаменту США про стан дотримання прав людини у країнах світу (далі — Звіти) за 2010 рік (опублікований 8 квітня 2011 року) стосовно України зазначалось таке:

«d. Свавільний арешт або затримання
Конституція та закони забороняють свавільний арешт і затримання;
проте на практиці ці проблеми залишаються актуальними.
Після призначення 4 листопада нового Генерального прокурора
різко зросла кількість звинувачень, висунутих проти опозиційних
політиків, що було схожим на вибіркове і політично вмотивоване
переслідування з боку адміністрації Януковича. В період від 1 листопада до 31 грудня прокуратура висунула звинувачення проти колишнього Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та ще більше восьми
високопосадовців з її уряду за зловживання владою та/або нецільове використання державних коштів під час перебування на посаді. Допити звинувачених осіб у прокуратурі, які нерідко тривали
по декілька годин на день протягом кількох днів, а також відмова
змінити запобіжний захід на підписку про невиїзд у деяких випадках ще більше загострили враження про політично вмотивоване
переслідування (див. розділ 4). Влада наполягала, що кримінальні
переслідування не були спрямовані проти опозиції, і що водночас
відбувалися розслідування проти членів правлячої партії; однак,
лише за декількома винятками, мова йшла про кар’єрних чиновників низького рівня.
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12 грудня УГСПЛ [Українська Гельсінська спілка з прав людини] та Харківська правозахисна група оприлюднили спільну заяву, в якій заявили, що кримінальне переслідування спрямоване проти членів опозиції. Як наслідок, «вибіркове кримінальне переслідування виключно
представників опозиції є фактично використанням кримінального
судочинства для політичних цілей. Така практика суперечить демо
кратичним цінностям, заснованим на рівності усіх перед законом,
та підриває підвалини кримінального судочинства,» — йдеться у заяві.
26 грудня міліція затримала в Києві колишнього Міністра внутрішніх
справ Юрія Луценка за підозрою у розкраданні державного майна,
зловживанні службовим становищем і використанні підроблених
документів. Апеляційний суд відхилив його прохання про зміну
запобіжного заходу на підписку про невиїзд та підтримав подання
прокуратури про арешт Луценка на два місяці. Вітчизняні спостерігачі від правозахисних груп та опозиційні оглядачі назвали арешт
Луценка політично вмотивованим, зважаючи на адміністративну
природу злочинів, в яких його підозрюють. Луценко заявив, що прокуратура знехтувала його конституційними правами протягом всього слідства, зокрема, обмежувала доступ та не давала часу на вивчення матеріалів справи, а також створювала інші «штучні бар’єри», щоб
не дати йому реалізувати своє право на ознайомлення зі справою...».
b. Резолюція Європейського Парламенту
від 9 червня 2011 року щодо України:
справи Юлії Тимошенко та інших членів
колишнього уряду

«Європейський Парламент,
...G. враховуючи те, що дванадцять колишніх високопосадовців
з уряду Тимошенко тримаються під вартою, включаючи колишнього Міністра внутрішніх справ і одного з лідерів партії «Народна Самооборона» Юрія Луценка, якого було обвинувачено у зловживанні владою та розтраті коштів та затримано 26 грудня 2010 року за
стверджуване небажання співпрацювати з органами слідства, та колишнього першого заступника Міністра юстиції Євгена Корнійчука,
якого було затримано 22 грудня 2010 року за обвинуваченням у порушенні законодавства щодо процедури державних закупівель юридичних послуг;
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H. враховуючи те, що пана Луценка не було звільнено з-під варти
після початку судового процесу над ним 23 травня 2011 року, не зважаючи на те, що затримання на підставі стверджуваного небажання
співпрацювати в розслідуванні його справи є надзвичайно непропорційним заходом;
I. враховуючи те, що у попередній доповіді Датського Гельсінського комітету з прав людини щодо справ Луценка і Корнійчука наводиться велика кількість порушень Європейської конвенції з прав
людини...
N. враховуючи те, що ЄС продовжує наголошувати на необхідності
поваги до верховенства права, що включає в себе справедливі, безсторонні і незалежні судові процеси при одночасному уникненні
небезпеки спровокувати відчуття вибірковості застосування заходів
правосуддя, та оскільки ЄС вважає ці принципи особливо важливими для країни, яка бажає глибших договірних відносин, заснованих
на політичній асоціації,
1. Наголошує на важливості забезпечення максимальної прозорості цих розслідувань та судових розглядів, а також застерігає проти
можливого застосування кримінального закону як засобу досягнення політичних цілей;
2. Занепокоєний зростанням вибіркового переслідування діячів
політичної опозиції в Україні, а також непропорційністю застосовуваних заходів, особливо у справах пані Тимошенко і колишнього
Міністра внутрішніх справ пана Луценка, та звертає увагу на те, що
пан Луценко перебуває під вартою з 26 грудня 2010 року; висловлює
свою підтримку Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Ніні Карпачовій, яка звернулась до Генеральної прокуратури
України з проханням розглянути можливість застосування запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою…
4. Наголошує, що розслідування, які тривають щодо відомих політичних лідерів України, не повинні перешкоджати їхній активній участі
у політичному житті країни, зустрічам із виборцями та відрядженням за кордон на міжнародні зустрічі, і тому закликає українську
владу скасувати підписку про невиїзд, яка стосується поїздок всередині та за межі країни, щодо Юлії Тимошенко та інших ключових
політичних фігур...»
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с. Звіт «Freedom House» щодо стану демократії
та захисту прав людини в Україні

47. У квітні 2011 року міжнародна громадська організація
«Freedom House» опублікувала вищевказаний звіт під назвою: «Б’ючи
на сполох: на захист демократії в Україні». Відповідні витяги звіту
говорять про таке:
«Корупція
...урядова антикорупційна кампанія не викликає довіри. Влада
вказує на судове переслідування колишнього прем’єр-міністра
Тимошенко та колишнього Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка як сигнал того, що терпіти корупцію ніхто не буде і що
політики не є над законом. Проте, ці справи сконцентровані не
на звинуваченнях в особистому збагаченні, а на адміністративних зловживаннях. Уряд правильно зазначає, що ці переслідування є потужним сигналом, але цей сигнал у дійсності є попередженням іншим майбутнім опозиційним діячам не кидати
виклик владі...

Судова влада
Уряд Януковича проголосив судову реформу одним зі своїх головних пріоритетів. На карту поставлено багато, позаяк одним із
найсерйозніших звинувачень у бік влади є те, що вона використовує систему правосуддя, зокрема Генеральну прокуратуру та СБУ,
щоб покарати політичних опонентів. Можливо жодне інше питання не спричинювало стільки уваги та критики всередині України
та з боку міжнародного співтовариства, ніж таке вибіркове переслідування, особливо стосовно колишнього Прем’єр-міністра Юлії
Тимошенко та її соратників. Рівень занепокоєння змусив США
й інші західні посольства, а також посадових осіб у Брюселі зробити публічні заяви щодо цього. Справа Тимошенко є найвідомішим випадком, але звинувачення також було висунуто проти майже десяти інших представників її уряду, в тому числі колишнього
Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря Діденка. Звинувачення,
висунуті проти них, хоча й не є безпідставними, на думку багатьох
спостерігачів, є зловживанням судовим процесом. Це не означає,
що уряд і Генпрокуратура не повинні активно розслідувати всі ви-
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падки корупції чи що колишні високопосадовці повинні мати недоторканість від справедливого судового розгляду. Але влада передусім зобов’язана забезпечити справедливий розгляд цих справ,
що вона часто не спроможна була зробити. Уряд і Генпрокуратура,
передбачаючи таку критику, зауважують, що більше 350 нинішніх
чиновників перебувають під слідством або звинувачені в корупційній діяльності. Але жоден із цих людей, одначе, не має досить
сили чи впливу, щоб припустити, що судовий процес буде чесним
і неупередженим. Найвищим посадовцем нинішньої влади, який
зараз перебуває під слідством у Києві, є Богдан Преснер, колишній
заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища в уряді Януковича.
І хоча уряд заперечує вибірковість переслідування, він розуміє, що
принаймні таке враження може скластися. Як зауважив один із посадовців, представники судової влади «не мають поводитися так, як
поводилися останнім часом». Він же порівняв нинішню ситуацію зі
становищем, яке було до «помаранчевої революції», і висловив занепокоєння тим, що судова система «погоджується виконати будь-яке
прохання правоохоронців». Справді, чимало експертів мають стійке
враження, що судова система не є системою стримувань і противаг
виконавчій владі. Такі побоювання було посилено висловлюваннями голови Конституційного Суду, що, як повідомляється, заявив, що
Янукович може «завжди розраховувати на лояльність суду», або високопосадовця правоохоронних органів, який сказав, що Янукович
«може розраховувати на нас»...

Висновки та рекомендації
...В цьому дусі, задля відвернення подальшого відходу від демократії в Україні та заради підтримки конструктивних ініціатив, що
походять як від влади, так і з-поза неї, група експертів рекомендує
наступне:
Для Президента Януковича та його уряду (адміністрації):
…
Зупинити політично мотивовані переслідування, що їх проводить
Генеральна прокуратура проти колишніх провідних політиків, водночас проводити таку, що заслуговує на довіру і сприяє підзвітності,
антикорупційну кампанію...».
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d. Правовий моніторинг в Україні,
проведений Данським Гельсінським комітетом
з прав людини

48. 28 квітня 2011 року Данський Гельсінський комітет з прав
людини опублікував «Попередню доповідь щодо процесів проти колишнього Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього
першого заступника Міністра юстиції Євгена Корнійчука» як частину свого правового моніторингу в Україні. Відповідні частини доповіді говорять про таке:
«...Завданням моніторингу зазначених кримінальних справ не
є встановлення винуватості чи невинуватості обвинувачених.
Україна займає досить високі позиції у міжнародних рейтингах
корупційності, тому будь-яка чесна спроба боротьби з корупцією
вітатиметься міжнародною спільнотою, навіть якщо її об’єктами
стануть політики з попереднього режиму. Спокійна передача влади від одного уряду до іншого, однак, є настільки важливим елементом функціонуючої демократії, а кримінальне переслідування
стількох членів колишнього уряду є настільки рідкісним навіть для
цієї частини світу, що чинна влада повинна розуміти і приймати
міжнародний скептицизм щодо її мотивів. Це особливо актуально
з огляду на те, що, як вважається, чинна влада має доволі погані
показники в боротьбі з корупцією та може мати очевидну зацікавленість в усуненні провідних політичних опонентів від участі в наступних виборах.
...

Справа проти Юрія Луценка
У 1991–2006 роках Юрій Луценко був членом Соціалістичної партії
України, у 2006 він створив Партію «Народна Самооборона». У 2005–
2006 та 2007–2010 рр. він був Міністром внутрішніх справ. Наразі він
є заступником головного редактора газети «Сільські вісті».
Під час роботи пана Луценка в Міністерстві проти тодішніх опозиційних політиків, між ними і теперішнього Віце-прем’єр-міністра
Бориса Колеснікова та покійного колишнього губернатора Харківської області Євгена Кушнарьова, було порушено кримінальні справи,
а їх самих було взято під варту. Крім того, було проведено обшук
в офісі олігарха та депутата від Партії регіонів Ріната Ахметова.
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Справу проти пана Луценка було порушено 2 листопада 2010 року.
5 листопада 2010 року до нього було застосовано запобіжний захід
у вигляді підписки про невиїзд.
13 грудня 2010 р. обвинувачення було змінено, а досудове слідство
оголошено завершеним у той же день. Матеріали досудового слідства
становили 47 томів справи. Кінцеві обвинувачення стосувалися порушення частини п’ятої статті 191 (привласнення державного майна
в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем організованою групою) та частини третьої статті 365 (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки)
Кримінального кодексу за такі інкриміновані дії:
1. Незаконне присвоєння водію пана Луценка міліцейських звань,
що призвело до збитків державі через вищу заробітну плату та інші
виплати.
2. Дозвіл на виділення коштів для організації щорічного святкування Дня міліції у 2009 році в порушення постанови уряду, що забороняла подібні витрати.
3. Перевищення повноважень на посаді Міністра у зв’язку з проведенням зовнішнього спостереження за водієм колишнього Голови
Служби безпеки, якого підозрювали у причетності до отруєння колишнього Президента пана Ющенка.
24 грудня 2010 року досудове слідство було поновлено.
Пана Луценка заарештували 26 грудня 2010 року за порушення статті 135 Кримінально-процесуального кодексу України, а саме — ухилення від ознайомлення з матеріалами справи у час, встановлений
слідчим. Пан Луценко не з’являвся до слідчого декілька разів, посилаючись на зайнятість свого адвоката в іншій кримінальній справі,
а у дні, коли він таки з’являвся, його звинувачують в тому, що він навмисно затягував цей процес. Крім того, він нібито поширив у ЗМІ
інформацію, отриману під час досудового слідства в його кримінальній справі.
21 квітня 2011 року Апеляційний суд міста Києва подовжив тримання
під вартою пана Луценка ще на один місяць (до 27 травня). За декілька днів до судового слухання пан Луценко завершив ознайомлення
з матеріалами справи. Тим не менше, прокуратура подала клопотання про продовження тримання його під вартою у зв’язку з тим, що
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юридичні представники пана Луценка не завершили ознайомлення
з матеріалами справи проти нього.

Спостереження та висновки
...
2. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України будь-які
запобіжні заходи, у тому числі взяття під варту, застосовуються тоді,
коли існують підстави вважати, що особа намагатиметься переховуватися або ухилятися від слідства, заважати відправленню правосуддя або продовжуватиме свою злочинну діяльність, а також для того,
щоб забезпечити виконання процесуальних рішень.
Ці положення самі по собі не дуже відрізняються від законодавства
інших країн. Різниця, однак, полягає у поширеному застосуванні
досудового тримання під вартою, що можна побачити на прикладах
пана Луценка і пана Корнійчука, жоден з яких, скоріш за все, не був
би затриманий у країні з іншою правовою традицією. Загалом згадується цифра у 40 000 осіб, що тримаються під вартою у будь-який
конкретний час.
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 10 лютого
2011 року у справі «Харченко проти України» розглянув питання надмірного застосування тримання під вартою в Україні.
Проблема застосування тримання під вартою загалом та у цих двох
справах зокрема, схоже, визнається у загальних рисах і владою України. Під час моніторингу було з’ясовано, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини особисто втручалась в обидві справи
і поінформувала суди і Президента України про те, що застосування
тримання під вартою загалом та у цих конкретних випадках, на її
думку, є порушенням прав людини. У більшості країн таке втручання з боку омбудсмена шляхом звернення до Президента щодо дій
органів кримінального судочинства у відкритих справах викликало б здивування; воно згадується тут лише для того, щоб продемон
струвати думку про порушення прав людини.
...
3. У жодній із справ, що вивчалися, судом не було наведено індивідуальних підстав для підтвердження необхідності застосування
тримання під вартою. У справі Луценка суд лише зазначив, що:
«у матеріалах справи є дані, які вказують на можливість того, що
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Юрій Луценко особисто та через інших осіб може в майбутньому завадити виконанню процесуальних рішень по справі, а також впливати на свідків». Це, очевидно, не є індивідуальним обґрунтуванням
законності застосування тримання під вартою відповідно до конкретних фактів справи, чого вимагає Європейський суд з прав людини.
4. У справі Ю. Луценка слідчий встановив йому і його адвокату «графік», який визначає, які саме сторінки справи вони мають читати
кожного дня у підготовці до захисту. Він також надавав їм доступ
лише до матеріалів, призначених для ознайомлення у певний день.
Слідчий не взяв до уваги той факт, що в адвоката можуть бути й інші
зобов’язання, які можуть перешкоджати його підготовці до справи
у визначені часові проміжки. Захист не отримав власну копію матеріалів; як у справі Луценка, так і у справі Корнійчука їм не було
дозволено фотографувати або робити копії матеріалів чи їх частин.
Під час підготовки та судового розгляду у розпорядженні адвоката
будуть лише його особисті записи, зроблені від руки.
Як зазначалось у пункті 3 вище, суд обґрунтував тримання під вартою Луценка тим фактом, що він та його адвокат занадто повільно
ознайомлювалися з матеріалами справи, затримуючи тим самим
початок судового процесу і не виконуючи процесуальне рішення
слідчого.
Те, що слідчий має право визначати, як і коли обвинувачений та його
адвокат повинні готуватися до судового процесу, є нечуваним і повинно становити порушення пункту 3b статті 6 Європейської конвенції з прав людини. Це повинно бути не процесуальним рішенням
слідчого або прокурора, а правом обвинуваченого і його адвоката.
Те, що адвокат не має власної копії матеріалів справи і доступу до
всіх матеріалів одночасно, створює несправедливі умови роботи
та нерівне положення сторін кримінального процесу.
...
6. Під час засідання суду у справі пана Луценка 25 лютого 2011 року
голова Апеляційного суду поінформував присутніх, що він отримав
письмову заяву від пана Луценка через його адвоката з проханням,
щоб пан Луценко був присутній у залі суду. Проте суддя відхилив
це клопотання, оскільки заява «не була засвідчена начальником
в’язниці». Тому суд не наказав доправити п. Луценка із СІЗО до зали
суду, і засідання суду відбулося без присутності обвинуваченого.
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У суду не могло бути сумнівів ані в тому, що п. Луценко хотів бути
присутнім на засіданні, ані в тому, що заява, яку він отримав від адвоката обвинуваченого, була написана п. Луценком.
Це рішення свідчить про упереджене ставлення суддів до забезпечення законних прав обвинуваченої особи та застосування до неї
презумпції невинуватості. Це також, здається, свідчить про нерозуміння або недодержання одного з базових принципів прав людини: Правосуддя не тільки повинно відправлятися, але воно повинно
сприйматися як таке, що відправляється.
7. У справі Луценка адвокат скаржився на те, що він отримав повідомлення із суду про призначення засідання, на якому мало розглядатися питання продовження строку тримання під вартою, лише за
15 хвилин до його початку. З огляду на таке несвоєчасне повідомлення він не зміг бути присутнім. Прокурор заявив, що адвоката
поінформували за годину до початку засідання, і що він сам раніше
не знав про призначення засідання. У будь-якому випадку, інформувати сторони процесу про засідання суду таким чином — це неправильно з боку суду, адже сторони мають підготуватися до нього,
і дуже важливо, щоб на засіданні суду були присутні особи, обізнані
з конкретною справою.
...
10. Під час моніторингу експерта вразила широко розповсюджена
думка, що українські суди не можна вважати незалежними, принаймні у справах, пов’язаних з політикою. Судова система, безумовно,
має проблему довіри з боку громадськості. Як на один з вирішальних
факторів такої ситуації вказувалося на склад Вищої ради юстиції
після судової реформи влітку 2010 року, а саме — сильне упередження на користь представництва Президента України та афілійованої
до нього партії, а також на членство у ВРЮ Генерального прокурора,
двох його заступників і голови Служби безпеки України тощо. Судова реформа дещо покращила умови правової системи, але Вища рада юстиції отримала неприйнятно великий вплив на призначення,
дисциплінарні заходи і звільнення суддів. Ця судова реформа була
розкритикована Венеціанською комісією Ради Європи.
11. Згідно з публічною заявою заступника Генерального прокурора,
минулого року прокуратура ініціювала 600 дисциплінарних справ
проти суддів. За наявною інформацією, щонайменше 38 суддів було
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звільнено у порівнянні у середньому з 6,5 суддями у попередні роки. Це — потужна ознака того, що незалежність суддів знаходиться
під величезним тиском, і що прокуратура має домінуючий вплив на
майбутнє суддів. Прокурори не повинні відповідати за дисциплінарне покарання суддів; це порушує баланс між прокуратурою і судовою системою.
12. Також згадувалось те, що судді не призначаються на необмежений строк, якщо вони не пропрацювали п’ять років. Перше призначення здійснюється Президентом України за пропозицією Вищої
ради юстиції. Після цього періоду їх постійне призначення затверджується парламентом, в якому одна партія та її союзники мають
тверду більшість. Це не залишає суддям простору для політичної незалежності, особливо під час цих перших п’яти років на посаді.
...
14. Велике здивування також викликала заява новопризначеного Генерального прокурора Віктора Пшонки про те, що він вважає себе
членом команди Президента і виконуватиме його накази. Від нього
скоріше очікувалося, що він висловить свою відданість закону та буде незалежним від політичного життя.
15. Це також відповідає численним розповідям про історію політичного впливу на прокуратуру і суди. За деякими повідомленнями,
однією з основних причин порушення справи проти пана Луценка
є помста за його дії в якості міністра внутрішніх справ проти деяких
осіб, які сьогодні прийшли до влади.
...
17. Декілька осіб також згадували, що існує традиція залишення відкритими політичних розслідувань протягом тривалого часу, іноді
навіть протягом років. Така практика забирає багато часу в обвинувачених на зустрічі із слідчими, заважаючи їхній іншій діяльності,
а також виступає у ролі меча Дамокла для обвинувачених, які знають,
що слідчі або прокурор можуть у будь-який момент передати їхню
справу до суду, що може призвести до тяжких наслідків для них.
Якщо метою розслідувань є досягнення політичних цілей, не передбачених законом, шляхом кримінального переслідування когось
за дії, щодо яких інші особи не переслідуються, що означає нерівне ставлення до всіх за законом, тоді правосуддя є вибірковим
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і тому несправедливим. Обвинувачення, висунуті проти колишніх
міністрів, для досвідченого практика виглядають дещо надуманими і мали б скоріше призвести до політичної, а не кримінальної відповідальності, якщо взагалі мають бути якісь наслідки. Цей
моніторинг не може відповісти напевно, чи є ці справи результатом вибіркового правосуддя. Але якщо це так, це багато говорить
про правову систему і традиції країни, а не про винуватість або
невинуватість окремої особи. Вибіркове правосуддя і зловживання
системою кримінального судочинства є порушенням статті 6 Європейської конвенції з прав людини та не відповідає міжнародним
зобов’язанням країни щодо забезпечення додержання принципів
верховенства права.
Рада Європи проводить моніторинг України щодо виконання обо
в’язків і зобов’язань, взятих на себе країною при вступі до організації. 10 січня 2011 року Президент України видав указ, згідно з яким
Україна повинна виконати свої зобов’язання перед Радою Європи,
та створив механізм нагляду за цим процесом. Але цей процес не
повинен зосереджуватися виключно на законодавчій реформі. Основна проблема полягає в культурі, традиціях і правозастосуванні,
додатково до застарілого і недосконалого законодавства самого по
собі (наприклад, Кримінально-процесуальний кодекс України датується 1961 роком, а його реформа вже давно запізнилась).
На основі вищенаведених спостережень в рамках моніторингу справ
проти пана Корнійчука і пана Луценка можна дійти висновку про
недоцільність припинення моніторингу на цьому етапі».

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
49. Заявник скаржився за підпунктами «b» та «с» пункту 1 статті 5 Конвенції на те, що його затримання та тримання під вартою
були свавільними та незаконними, повторюючи обґрунтування,
викладене в його апеляції на постанову від 27 грудня 2010 року щодо взяття його під варту (див. пункт 33 вище). Заявник скаржився за
пунктом 2 статті 5 Конвенції на те, що його не було негайно проінформовано про підстави його затримання. Далі заявник скаржився
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за пунктом 3 статті 5 Конвенції на те, що рішення про взяття його під варту було необґрунтованим і що його було покарано за те,
що він користувався своїми конституційними правами не свідчити
проти себе, вважатися невинуватим, доки вину не буде доведено,
та вільно висловлювати свої погляди. Крім того, заявник скаржився
на те, що йому не було надано всі матеріали кримінальної справи,
які використовувались для обґрунтування подання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, та що апеляційний
суд не взяв до уваги його доводи на користь звільнення. Насамкінець заявник скаржився за пунктами 1, 2 та підпунктами «а» та «b»
пункту 3 статті 6 Конвенції на те, що він та його захисник не були завчасно повідомлені про предмет судового засідання щодо обрання
йому запобіжного заходу та що йому не було надано достатньо часу
та можливостей для підготовки свого захисту.
50. 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 посилається сторона. Враховуючи те, що саме Суд є компетентним надавати юридичну кваліфікацію фактам справи та беручи до уваги суть
скарг заявника за статтею 6 Конвенції, Суд вирішує розглянути їх за
відповідними положеннями статті 5 Конвенції.
Відповідні положення статті 5 Конвенції передбачають таке:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
...
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...
2. Кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований
зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про будьяке обвинувачення, висунуте проти нього.
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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.
4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання
під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без
зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення
про звільнення, якщо затримання є незаконним».
A. Щодо прийнятності

1. Вичерпання національних засобів юридичного захисту
51. Уряд заперечив проти скарги заявника щодо його затримання 26 грудня 2010 року. Уряд зазначив, що заявник, будучи
підозрюваним, мав право, відповідно до статті 431 Кримінальнопроцесуального кодексу України, вимагати від національних судів
перевірки законності його затримання та відшкодування шкоди
у разі визнання його затримання незаконним. Проте заявник не
скористався цим правом. Уряд стверджував, що цей засіб юридичного захисту є ефективним, як у теорії, так і на практиці. Уряд навів
приклади рішень національних судів, згідно з якими особам було
присуджено відшкодування за незаконне тримання їх під вартою
(див. пункти 43–45 вище).
52. Уряд також вказав на те, що в судовому засіданні 27 грудня
2010 року розглядалось подання слідчого про обрання заявнику запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в рамках першої кримінальної справи і, відповідно, в ньому не могло розглядатись питання
щодо затримання заявника в рамках другої кримінальної справи.
53. Заявник вважав, що наведені приклади з практики національних судів не стосуються цієї справи, оскільки в тих справах
особи були звільнені з-під варти через день після їх затримання у зв’язку з тим, що національні органи визнали їх затримання
незаконними.
54. Далі заявник зазначив, що за статтею 106 Кримінально-процесуального кодексу України скарга на незаконність затримання
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має розглядатись одночасно з поданням слідчого про обрання відповідній особі запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Таким
чином, заявник вважав, що судове засідання від 27 грудня 2010 року
стосувалось обох питань — законності його затримання та обрання
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
55. Суд зазначає, що заперечення Уряду тісно пов’язані із суттю
скарг заявника за пунктами 1 та 3 статті 5 Конвенції. Тому Суд приєднує їх до суті справи.

2. Інші питання щодо прийнятності
56. Суд також зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також
зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав.
Тому вони мають бути визнані прийнятними.
B. щодо суті

1. Пункт 1 статті 5 Конвенції
a) Зауваження сторін
57. Заявник зазначив, що порушення кримінальної справи саме
по собі не є достатнім для виправдання позбавлення його свободи.
Заявник стверджував, що його затримання було проведене з численними процесуальними порушеннями та було необґрунтоване. В матеріалах справи не було жодних конкретних доказів того, що заявник мав намір втекти і що в нього не було можливості продовжувати
будь-яку стверджувану злочинну діяльність, оскільки на час його
затримання він вже не був членом уряду.
58. Заявник також стверджував, що суд першої інстанції не встановив жодних доказів, які б могли довести необхідність тримання
його під вартою з 26 до 27 грудня 2010 року або в подальшому. Заявник вважав, що підстави його затримання, які були наведені прокурором, не були достатніми та необхідними для позбавлення його
свободи.
59. Заявник також стверджував, що перед початком судового розгляду справи заявника 23 травня 2011 року Печерський районний суд
м. Києва продовжив тримання його під вартою без встановлення
жодних строків.
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60. Уряд стверджував, що затримання заявника відповідає
підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції. Уряд зазначив, що заявника було затримано в рамках порушеної щодо нього кримінальної
справи і що національні органи мали обґрунтовану підозру щодо
вчинення ним злочину. Уряд ще раз наголошував на тому, що заявник міг оскаржити законність свого затримання в судах, якщо він
вважав його незаконним.
61. Що стосується постанови Печерського районного суду м. Києва від 27 грудня 2010 року щодо обрання заявнику запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, Уряд стверджував, що національні
органи мали більше можливостей для оцінки фактів справи та що
їх рішення позбавити заявника свободи ґрунтувалось на достатніх
доказах, а саме: ухилення заявника від виконання процесуальних
дій та рішень слідчого, обвинувачення у вчиненні тяжких злочинів
та можливість здійснення заявником впливу на свідків. Уряд зазначив, що заявник не з’являвся за викликом слідчого для ознайомлення з матеріалами справи, хоча за статтею 135 Кримінально-процесуального кодексу України він був зобов’язаний це робити. Уряд також
стверджував, що тримання заявника під вартою було необхідним
для забезпечення його участі в подальших слідчих діях. Крім того,
у своєму інтерв’ю в щотижневій газеті «Дзеркало тижня» заявник
негативно охарактеризував свідка К. Цим самим заявник здійснював тиск на вказаного свідка та розкривав відомості про хід слідства.
Далі Уряд зазначив, що захист свідків був найважливішим фактором
при вирішенні питання щодо взяття заявника під варту і ця підстава
існувала як на досудовій, так і на судовій стадії провадження,та слугувала забезпеченню належного відправлення правосуддя шляхом
отримання показань свідків без будь-яких перешкод. Уряд дійшов
висновку, що позбавлення заявника свободи було здійснено відповідно до національного законодавства, на підставі рішення суду
та без будь-якого свавілля.
b) Оцінка Суду
i. Затримання заявника
62. Суд наголошує, що стаття 5 Конвенції гарантує основоположне право на свободу та недоторканність, яке є найважливішим
у «демократичному суспільстві» у розумінні Конвенції. Кожен має
право на захист цього права, що означає не бути позбавленим сво-
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боди або мати гарантії від продовження позбавлення свободи, крім
випадків, коли таке позбавлення відбувалось за умов, встановлених у пункті 1 статті 5 Конвенції. Цей перелік винятків, встановлений у вищезазначеному положенні, є вичерпним і лише вузьке
тлумачення цих винятків відповідає цілям цього положення, а саме — гарантувати, що нікого не буде свавільно позбавлено свободи
(див. рішення від 14 жовтня 2010 року у справі «Хайредінов проти
України» (Khayredinov v. Ukraine), № 38717/04, пункт 26, з подальшими посиланнями). Будь-яке свавільне тримання під вартою не може
відповідати пункту 1 статті 5 Конвенції. У цьому контексті термін
«свавільність» розуміється ширше, ніж лише невідповідність національному законодавству. Як наслідок, законне позбавлення свободи
за національним законодавством усе одно може бути свавільним і,
таким чином, може порушувати Конвенцію, зокрема, коли з боку дер
жавних органів мала місце недобросовісність або введення в оману
(див. рішення від 9 липня 2009 року у справі «Моорен проти Німеччини» (Mooren v. Germany) [ВП], заява № 11364/03, пункти 72, 77 та 78,
з подальшими посиланнями), або коли таке позбавлення свободи не
було необхідним за конкретних обставин (див. рішення від 27 лютого 2007 року у справі «Нештак проти Словаччини» (Nestak v. Slovakia),
заява № 65559/01, пункт 74).
63. Повертаючись до фактів справи, яка розглядається, Суд зазначає, що заявника було затримано в рамках другої кримінальної
справи та доставлено до суду наступного дня. Проте, суд не розглядав питання законності затримання заявника і, як стверджував —
фактично, наполягав — Уряд, не мав наміру цього робити. Відповідні факти також підтверджують, що органи прокуратури доставили
заявника до суду лише для розгляду їх подання щодо взяття заявника під варту в рамках першої кримінальної справи та фактично
заперечували проти будь-якого розгляду законності затримання
заявника під час судового засідання 27 грудня 2010 року. Така поведінка національних органів свідчить про те, що метою затримання заявника було не допровадження його до компетентного судового органу в рамках тієї ж кримінальної справи, а забезпечення його
присутності під час розгляду подання про зміну запобіжного заходу
на взяття під варту в іншому кримінальному провадженні.
64. Крім того, затримання заявника не видається «необхідним
запобігти вчиненню … правопорушення чи … втечі після його вчи-
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нення». Дійсно, постанова про обрання заявнику запобіжного заходу у вигляді взяття під варту серед підстав для її постановлення
передбачала запобігання його ухиленню від участі в розслідуванні
та продовженню його злочинної діяльності, проте державні органи
не пояснили, як саме заявник, якого обвинувачували у зловживанні
службовим становищем, міг продовжувати цей вид діяльності майже через рік після того, як він був звільнений з посади Міністра внутрішніх справ України. Щодо необхідності забезпечення участі заявника в подальших слідчих діях Уряд стверджував, що відновлення
досудового слідства було необхідне для об’єднання двох кримінальних справ щодо заявника (див. пункт 25 вище). Проте Уряд не стверджував того, що будь-які слідчі дії в рамках першої кримінальної
справи були необхідними або фактично були проведені. Що стосується ризику втечі, то заявник був під підпискою про невиїзд, яку
він надав тому ж самому слідчому В., який затримав його та який начебто не мав жодних попередніх скарг щодо дотримання заявником
вказаної підписки.
65. Отже, Суд доходить висновку, що затримання заявника було
здійснене з іншою метою, ніж та, що передбачена пунктом 1 статті 5
Конвенції і, таким чином, було свавільним та таким, що суперечило цьому положенню. Отже, мало місце порушення пункту 1 статті 5
Конвенції щодо цього.
ii. Подальше тримання заявника під вартою
66. Встановивши, що затримання заявника суперечило пунк
ту 1 статті 5 Конвенції, Суд далі розглядатиме відповідність подальшого досудового тримання заявника під вартою вимогам цього
положення. У зв’язку з цим Суд повторює, що тримання під вартою відповідно до підпункту «c» пункту 1 статті 5 Конвенції має
задовольняти вимогу пропорційності (див. рішення від 18 березня
2008 року у справі «Ладент проти Польщі» (Ladent v. Poland), заява
№ 11036/03, пункт 55). Наприклад, у рішенні від 4 травня 2006 року
у справі «Амбрушкевич проти Польщі» (Ambruszkiewicz v. Poland, заява
№ 38797/03, пункти 29–32) Суд розглядав питання, чи було взяття
заявника під варту конче необхідним для забезпечення його присутності в суді, та чи могли інші, менш суворі заходи, бути достатніми для досягнення цієї цілі.
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67. У справі, яка розглядається, рішення національних судів
щодо взяття заявника під варту ґрунтувалось на підставах, які, на
думку Суду, є самі по собі сумнівними. У зв’язку з цим Суд зазначає,
що основними підставами, наведеними органами прокуратури для
позбавлення заявника свободи, були: незадоволення слідчого поведінкою заявника під час його ознайомлення з матеріалами справи, інтерв’ю заявника засобам масової інформації, його небажання
давати показання та визнавати свою вину, а також обвинувачення
у вчиненні тяжких злочинів.
68. Що стосується способу, у який заявник ознайомлювався з матеріалами справи, який потенційно міг би вплинути на тривалість
провадження, Суд, перш за все, нагадує про свою усталену практику, яка визначає поведінку сторін судового провадження як один із
ключових факторів в оцінці розумності тривалості такого провадження (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France) [ВП], заява № 30979/96,
пункт 43, ECHR 2000-VII). Зокрема, якщо заявник скаржиться на надмірну тривалість провадження, Суд зазвичай не враховує період, під
час якого відповідальність за затримку може бути покладено на заявника (див., наприклад, рішення у справах «Смірнова проти Росії»
(Smirnova v. Russia), заяви №№ 46133/99 та 48183/99, пункт 81, ECHR
2003-IX (витяги); та «Релігійна громада Свідків Єгови в м. Москві проти
Росії» (Jehovah’s Witnesses of Moscow v. Russia), заява № 302/02, пункт 198,
від 10 червня 2010 року). З іншого боку, будь-яка така затримка може
вплинути на інтереси інших сторін і державні органи повинні мати
засоби для дисциплінування винних осіб. Проте, Суд не впевнений,
що позбавлення свободи в такій ситуації є адекватним вирішенням
проблеми затримки в ознайомленні з матеріалами справи. Крім того, обставини справи, яка розглядається, вказують на те, що слідчий
вирішив застосувати такий суворий захід щодо заявника після лише
десяти днів ознайомлення з матеріалами справи.
69. Далі Суд зазначає, що твердження заявника на національному рівні та повторені в цьому Суді, а саме про те, що ця підстава для
взяття його під варту суперечила положенням національного законодавства, яке передбачало, зокрема, що ознайомлення з матеріалами справи є правом обвинуваченого, а не його обов’язком, і що
обвинуваченого не можна обмежувати в часі, необхідному йому для
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ознайомлення з матеріалами справи (статті 142 та 218 Кримінально-процесуального кодексу України, див. пункт 42 вище). Проте, національні суди не розглядали ці твердження та не оцінювали якою
мірою спосіб, у який слідчий пред’явив заявнику матеріали справи,
відповідав вимогам вищезазначеної статті 218  Кодексу.
70. Наступною підставою для взяття заявника під варту був
стверджуваний тиск на свідків через надання заявником інтерв’ю
засобам масової інформації. Уряд стверджував, що захист свідків
був найважливішим фактором при обранні заявнику запобіжного
заходу у вигляді взяття під варту. Проте Суд зазначає, що ані національні органи, ані сам Уряд не пояснили, як саме загрожували свідкам публічні твердження заявника і чому взяття під варту можна
вважати адекватною реакцією на такі твердження. Як видається, ця
підстава була наведена слідчими органами в більш широкому контексті їхнього незадоволення викладення заявником засобам масової інформації своєї точки зору стосовно порушеної щодо нього
кримінальної справи. Суд вважає, що від заявника, який був відомим політичним діячем, можна було очікувати висловлення його
точки зору щодо цього, та що це зацікавило як його прихильників,
так і його опонентів.
71. Хоча свобода вираження поглядів не є абсолютною та може
бути обмежена, будь-які такі обмеження мають бути пропорційними. У зв’язку з цим Суд повторює, що засудження до покарання у ви
гляді позбавлення волі за правопорушення в інформаційній сфері
буде відповідати праву на свободу вираження поглядів, гарантованому статтею 10 Конвенції, лише у виняткових випадках, а саме, якщо
буде серйозно порушено інші основоположні права, як, наприклад,
в справах щодо виступу, що розпалює ненависть, або підбурювання
до насильства (див., mutatis mutandis, рішення у справах «Махмудов
та Агазаде проти Азербайджану» (Mahmudov and Agazade v. Azerbaijan),
заява № 35877/04, пункт 50, від 18 грудня 2008 року, та «Кумпана
та Мазаре проти Румунії» (Cumpana and Mazare v. Romania) [ВП], заява
№ 33348/96, пункт 115, ECHR 2004-XI). Суд вважає, що за обставин
справи, яка розглядається, не було підстав позбавляти заявника сво
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боди за користування своїм правом на свободу слова, яке не становило будь-якого порушення.
72. Інші підстави для взяття заявника під варту, а саме відмова
від надання показань та визнання своєї вини, за своїм характером
суперечать такому важливому елементу концепції справедливого
суду як право не свідчити проти себе та презумпції невинуватості.
В контексті вибору, чи застосовувати запобіжний захід у вигляді
взяття під варту, чи ні, наведення таких підстав видається таким,
що викликає особливе занепокоєння, оскільки вони вказують на те,
що особу може бути піддано покаранню за користування своїми основними правами на справедливий суд. Суд також стурбований тим
фактом, що національні суди погодились з такими підставами під
час прийняття постанови про обрання заявнику запобіжного заходу
у вигляді взяття під варту та залишення її без змін.
73. Насамкінець, прийняття постанови про продовження тримання під вартою без встановлення жодних строків було визнано практикою Суду таким, що суперечить вимогам підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції (див. рішення від 10 лютого 2011 року у справі «Харченко
проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, пункт 98).
74. У світлі вищевикладеного Суд доходить висновку, що подальше тримання заявника під вартою також становило порушення
пункту 1 статті 5 Конвенції.

2. Пункт 2 статті 5 Конвенції
a) Зауваження сторін
75. Заявник скаржився, що в момент затримання його не було
повідомлено про підстави затримання та що йому не було дозволено прочитати постанову про порушення кримінальної справи щодо нього. Заявник також наголосив, що він не ставив свій підпис на
постанові про порушення кримінальної справи, оскільки вважав,
що його затримання не відповідало відповідним процесуальним
нормам. Заявник стверджував, що слідчий не повідомив його про
підстави позбавлення його свободи, не дозволив йому подзвонити
своєму захиснику та не склав належним чином протокол затримання. За твердженнями заявника, слідчий зробив це умисно для того,
щоб він не зміг скористатись своїм правом оскаржити законність його затримання до суду.
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76. Уряд стверджував, що 26 грудня 2010 року заявника було
затримано о 12:45 і менш ніж за годину йому було вручено копію
постанови слідчого від 24 грудня 2010 року про порушення другої
кримінальної справи щодо нього. За твердженнями Уряду, заявник
відмовився від підписання протоколу вручення копії вищезазначеного документу, що було засвідчено двома понятими. Уряд дійшов
висновку, що заявника було повідомлено про підстави його затримання без невиправданої затримки.
b) Оцінка Суду
77. 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 та фактичні підстави її затримання, щоб вона мала можливість, якщо вважатиме за потрібне, звернутися до суду з оскарженням законності затримання (див.,
серед нещодавніх джерел, рішення від 28 квітня 2011 року у справі
«Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine),
заява № 42310/04, пункт 208). У випадку проведення декількох окремих розслідувань державні органи мають надати відповідній особі
хоча б мінімум інформації про кожне з них, якщо матеріали цих розслідувань дають підстави для взяття її під варту (див. рішення від
15 грудня 2009 року у справі «Лева проти Молдови» (Leva v. Moldova),
заява № 12444/05, пункт 61).
78. Повертаючись до обставин справи, яка розглядається, Суд
зазначає, що сторонами оспорюється той факт, чи було заявника
повідомлено про офіційні підстави його затримання та в якому обсязі. Проте Уряд не оспорює той факт, що на момент затримання
заявника 26 грудня 2010 року його не було повідомлено про існуюче подання ГПУ від 25 грудня 2010 року щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Суд вважає, що саме
ця обставина стосувалась взяття заявника під варту і зрештою стала
підставою для тримання його під вартою. Фактично заявник дізнався про подання прокурора від 25 грудня під час судового засідання,
яке відбулось 27 грудня 2010 року, більше ніж через двадцять годин
після його затримання.

92

Луценко проти України

79. Вищезазначених міркувань достатньо для того, щоб Суд
дійшов висновку, що державні органи не дотримались свого обо
в’язку за пунктом 2 статті 5 Конвенції. Отже, було порушення цього положення.

3. Пункт 3 статті 5 Конвенції
a) Зауваження сторін
80. Заявник вважав, що судове провадження в суді першої інстанції щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під
варту було несправедливим. Суд відмовився розглядати питання
щодо законності його затримання та не надав йому час для підготовки своїх доводів щодо подання слідчого про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
81. Уряд неодноразово наголошував, що судове засідання
27 грудня 2010 року не стосувалось затримання заявника 26 грудня
2010 року, та повторив, що заявник міг самостійно оскаржити своє
затримання в судовому порядку, якщо він вважав своє затримання
незаконним.
82. Далі Уряд зазначив, що провадження стосовно розгляду подання про зміну запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд
на взяття під варту відповідало вимогам пункту 3 статті 5 Конвенції. Заявника представляв захисник і на початку судового засідання
суд роз’яснив, яка справа розглядається. Прокурор вголос зачитав
подання про обрання заявнику запобіжного заходу у вигляді взяття
під варту, яке не містило жодної інформації, якої б заявник не знав,
оскільки ця інформація стосувалась його особистої поведінки. Уряд
також зазначив, що під час судового засідання заявник звертався
з необхідними, на його думку, клопотаннями і суд належним чином
їх розглянув. Зокрема, суд відмовив в задоволенні клопотання заявника про відкладення судового засідання для того, щоб зібрати
документи щодо особистих обставин, оскільки він вважав, що інформація, надана заявником щодо цього, не заперечувалась і, таким
чином, могла бути прийнята без підтверджуючих документів. Далі
Уряд зазначив, що під час судового засідання захисник заявника
стверджував, що він має документи, які могли б спростувати доводи
прокурора, але він не вказав, які саме. Проте у своїй апеляції захисник заявника надав лише документи стосовно особистих обставин
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заявника, характеристики від різних установ та клопотання про
взяття на поруки. Всі ці документи вже були розглянуті та прийняті
до уваги судом першої інстанції.
83. Уряд дійшов висновку, що заявник постав перед суддею,
як цього вимагає пункт 3 статті 5 Конвенції, і що судове засідання
27 грудня 2010 року відповідало вимогам вищезазначеного положення.
84. У своїх усних твердженнях Уряд зазначив, що, оскільки
національний суд вирішив обрати заявнику запобіжний захід у ви
гляді взяття під варту в рамках першої кримінальної справи, було
б недоречно та недоцільно обирати той самий запобіжний захід
в рамках другої кримінальної справи щодо заявника. Крім того,
29 грудня 2010 року обидві кримінальні справи було об’єднано в одне провадження.
b) Оцінка Суду
i. Перегляд законності затримання заявника
85. Суд повторює, що однією з вимог пункту 3 статті 5 Конвенції
є те, що судовий контроль за триманням під вартою має бути автоматичним. Він не може залежати від попереднього клопотання затриманого. Така вимога змінить не лише природу гарантії, передбаченої
пунктом 3 статті 5 Конвенції, яка відрізняється від тієї, що передбачена пунктом 4 статті 5 Конвенції, що гарантує право на ініціювання
судового провадження щодо перегляду судом законності тримання
під вартою. Вона може навіть скасувати підставу гарантії, передбаченої пунктом 3 статті 5 Конвенції, що полягає в захисті особи від
свавільного тримання під вартою,шляхом забезпечення того, що
постанова про взяття під варту підлягає незалежному судовому
розгляду (див. рішення у справі «Аквіліна проти Мальти» (Aquilina v.
Malta) [ВП], заява № 25642/94, пункт 49, ECHR 1999-III).
86. За обставин справи, яка розглядається, слід зазначити, що
після затримання заявника його було доставлено до суду. Цей суд,
незважаючи на скарги заявника щодо незаконного затримання, не
розглядав законність взяття заявника під варту та, як стверджується
Урядом, не мав цього робити. Крім того, з матеріалів справи та тверджень Уряду не видається, що державні органи мали будь-який намір забезпечити заявнику автоматичний судовий контроль за його
триманням під вартою, як цього вимагає пункт 3 статті 5 Конвенції.
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На думку Суду, рішення національних судів, на які посилається Уряд
(див. пункти 43–45 та 51 вище), не стосуються ситуації заявника.
Отже, Суд доходить висновку, що заявника було позбавлено важливої гарантії цього положення Конвенції.
87. У зв’язку з вищевказаними підставами, заперечення Уряду,
яке ґрунтувалось на тому доводі, що заявник мав сам звертатись
з клопотанням про перегляд законності його затримання, має бути
відхилене.
88. Відповідно Суд відхиляє заперечення Уряду та доходить висновку, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
ii. Постанова про обрання заявнику запобіжного заходу
у вигляді взяття під варту
89. Суд зазначає, що у справі, яка розглядається, тримання заявника під вартою підпадає під дію підпункту «с» пункту 1 статті 5
Конвенції. У ситуації, коли розглядається законність тримання під
вартою під час досудового та судового провадження, зазвичай вимагається проведення усного слухання. Крім того, судове провадження має бути змагальним і завжди забезпечувати принцип рівності
сторін — прокурора та особи, яка тримається під вартою. Це означає, зокрема, що особа, яка тримається під вартою, повинна мати
доступ до матеріалів слідства, які є необхідними для оцінки законності тримання цієї особи під вартою. Особа, яка тримається під
вартою,повинна мати можливість прокоментувати доводи органів
прокуратури (див. рішення від 25 жовтня 2007 року у справі «Лебедєв
проти Росії» (Lebedev v. Russia), заява № 4493/04, пункт 77, з подальшими посиланнями).
90. За обставин справи, яка розглядається, Суд вже встановив,
що заявник та його захисник не були заздалегідь повідомлені про
предмет судового засідання (див. пункт 77 вище). Далі Суд зазначив,
що суд першої інстанції в своєму рішенні про обрання заявнику запобіжного заходу у вигляді взяття під варту не розглядав належним
чином необхідність позбавлення заявника свободи (див. пункти 66–
74 вище). Крім того, національний суд не розглядав можливість застосування іншого запобіжного заходу, ніж взяття під варту, хоча
захисник заявника звертався з клопотанням про взяття на поруки.
Додатково до цих недоліків заявнику було без жодного обґрунтування відмовлено у задоволенні його клопотання про надання достат-
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нього часу для ознайомлення з матеріалами, які були пред’явлені
органами прокуратури, та для підготовки свого захисту. Суд не може прийняти аргумент Уряду про те, що заявнику не потрібно було
ознайомлюватись з матеріалами, які підтверджували подання прокурора, оскільки він був обізнаний з описаними у вказаному поданні фактами. Саме заявник та його захисник, а не державні органи,
мали вирішувати, чи потрібно їм ознайомлюватись з матеріалами,
які були пред’явлені на підтвердження затримання заявника. Така
поведінка національних органів серйозно вплинула на принцип рівності сторін.
91. Отже, Суд доходить висновку, що судове провадження стосовно зміни обраного заявнику запобіжного заходу не відповідало
вимогам пункту 3 статті 5 Конвенції, і що у зв’язку з цим було порушення цього положення.

4. Пункт 4 статті 5 Конвенції
92. Заявник стверджував, що йому не було надано доступу до
документів, які були пред’явлені органами прокуратури на підтвердження їх подання про взяття його під варту, і що апеляційний
суд не роз’яснив у своєму рішенні підстави для спростування його
доводів.
93. Уряд стверджував, що заявник мав у своєму розпорядженні
ефективну процедуру оскарження постанови про застосування до
нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в апеляційному порядку, і що він скористався цим засобом юридичного захисту.
Уряд також не погодився з твердженням заявника про те, що йому не
були надані матеріали, пред’явлені на підтвердження подання про
взяття його під варту, оскільки він не звертався з жодними клопотаннями про надання йому такого доступу.
94. Уряд вважав, що апеляційний суд належним чином оцінив
всі доводи заявника та його скарги на процесуальні порушення. Уряд
зазначив, що суд першої інстанції розглянув твердження та скарги
заявника та відмовив у їх задоволенні, а апеляційний суд залишив
постанову суду першої інстанції від 27 грудня 2010 року без змін, погодившись з її висновками та розглянувши питання щодо наявності
порушень норм кримінально-процесуального законодавства при
її прийнятті. Отже, Уряд вважає, що апеляційний суд м. Києва на-
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лежним чином оцінив всі доводи заявника, та що у цій справі не було
порушення прав заявника за пунктом 4 статті 5 Конвенції.
95. Суд нагадує, що пункт 4 статті 5 Конвенції передбачає право осіб, яких затримано або взято під варту, на перегляд процесуальних і матеріально-правових умов, які з точки зору Конвенції
є суттєвими для забезпечення «законності» позбавлення їх свободи. Це означає, що компетентний суд має перевірити не лише
дотримання процесуальних вимог національного законодавства,
а й обґрунтованість підозри, на підставі якої здійснено затримання, та легітимність мети, з якою особу затримано та потім узято під
варту (див. рішення у справах «Буткявічюс проти Литви» (Butkevicius
v. Lithuania), № 48297/99, пункт 43, ECHR 2002-II, та «Соловей і Зозуля
проти України» (Solovey and Zozulya v. Ukraine), заяви №№ 40774/02
та 4048/03, пункт 70, від 27 листопада 2008 року).
96. Вимога процесуальної справедливості за пунктом 4 статті 5
Конвенції не встановлює єдиного незмінного стандарту, що застосовується незалежно від контексту, фактів і обставин. Хоча не завжди є необхідність у тому, щоб процедура за пунктом 4 статті 5
Конвенції 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. Отже,
судове провадження має бути змагальним і завжди забезпечувати
принцип «рівності сторін» (див. рішення у справі «А. та інші проти Сполученого Королівства» (A. and Others v. the United Kingdom) [ВП],
заява № 3455/05, пункти 203–204, ECHR 2009-..., з подальшими посиланнями). Принцип рівності сторін не буде забезпечено, якщо
стороні захисту відмовлено в доступі до тих документів, які є необхідними для ефективного оскарження законності тримання під
вартою, про яке йдеться (див., mutatis mutandis, рішення у справі
«Фодале проти Італії» (Fodale v. Italy), заява № 70148/01, пункт 41,
ECHR 2006-VII). Також може бути необхідним, аби відповідна особа мала не лише можливість бути особисто заслуханою, але й мати ефективну допомогу свого захисника (див. рішення від 29 лютого 1988 року у справі «Буамар проти Бельгії» (Bouamar v. Belgium),
пункт 60, Серія A, № 129).
97. У справі, яка розглядається, заявник подав апеляцію на по
станову про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під
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варту, де він виклав численні скарги як щодо справедливості провадження в суді першої інстанції, так і щодо підстав його затримання, наведених органами прокуратури та підтверджених цим судом
(див. пункт 33 вище). У своїй ухвалі від 5 січня 2011 року апеляційний
суд м. Києва відмовив у задоволенні апеляції заявника без надання
належної відповіді на його доводи, які, на думку Суду, здаються доречними та вартими належного розгляду та відповіді по суті. Апеляційний суд також не надав адекватної відповіді на клопотання,
підписане народними депутатами та підтримане Уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини, щодо передачі заявника на
особисту поруку. Однак національний суд обмежився повторенням
висновків суду першої інстанції та відмовою в задоволенні клопотання заявника як необґрунтованого.
98. Суд також зазначає, що своєю постановою від 21 квітня
2011 року той же апеляційний суд продовжив строк тримання заявника під вартою, хоча заявник вже закінчив ознайомлюватись з матеріалами справи, що було основною підставою, наведеною органами слідства для позбавлення заявника свободи.
99. Вищезазначених міркувань Суду достатньо, щоб дійти висновку, що заявника не було забезпечено належним судовим переглядом законності взяття його під варту.
Відповідно мало місце порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 18 КОНВЕНЦІЇ
У ПОЄДНАННІ ЗІ СТАТТЕЮ 5
100. У своїх поданнях до Суду заявник скаржився, що судове провадження щодо нього та його затримання були використані
державними органами для усунення його від політичного життя
та участі в майбутніх парламентських виборах. Заявник не посилався на жодне положення Конвенції. Суд вважає, що ця скарга має
розглядатись за статтею 18 Конвенції, яка передбачає:
«Обмеження, дозволені згідно з [цією] Конвенцією щодо зазначених
прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж ті, для яких
вони встановлені».
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A. Зауваження сторін

101. Уряд вважав, що це положення не підлягає застосуванню
у справі, яка розглядається, оскільки позбавлення заявника свободи
було здійснене виключно в рамках цілей статті 5 Конвенції. Далі Уряд
зазначив, що заявник не посилався на статтю 18 Конвенції у своїй
заяві до Суду, та що про можливий політичний тиск він стверджував лише один раз у своєму клопотанні про розгляд заяви в першочерговому порядку. Уряд зазначив, що заявник лише в загальному
зауважив про ймовірний тиск на нього, і тому це питання не може
розглядатись Судом. Далі Уряд повторив, що статус політика не може надавати особі імунітет від кримінального переслідування. Уряд
зазначив, що заявника було позбавлено свободи у зв’язку з кримінальним провадженням щодо нього. Злочини, у вчиненні яких заявника обвинувачували, були передбачені відповідними положеннями Кримінального кодексу України. Органи прокуратури проводили
слідство у зв’язку з підозрою у вчиненні заявником тяжких злочинів,
за результатами якого більше ніж сорок сім томів кримінальної
справи, разом з обвинувальним висновком, були направлені органами прокуратури до суду. 23 травня 2011 року суд провів попереднє
судове засідання в кримінальній справі щодо заявника. Крім того,
поведінка заявника в період його перебування на свободі давала достатні підстави вважати, що він намагався вплинути на хід слідства
та перешкоджати встановленню істини у справі. Отже, Уряд вважав,
що цілями позбавлення заявника свободи були виключно ті, що передбачені підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Конвенції.
102. Уряд повторив, що факт активної політичної діяльності заявника та його твердження про численні порушення процесуального
законодавства, які, як стверджується, були допущені національним
органами під час провадження щодо нього та наведені ним у своїй
заяві до Суду, не можуть самі по собі свідчити про обмеження його
прав, передбачених Конвенцією, для цілей інших, ніж ті, для яких
вони встановлені. Уряд зазначив, що окрім вищезазначених фактів
у цій справі немає жодних доказів того, що підставою для взяття
заявника під варту була його діяльність в якості політичного діяча
та члена партії, яка перебуває в опозиції до уряду, а не існуюча підозра у вчиненні ним злочину. Таким чином, Уряд вважав цю скаргу необґрунтованою у зв’язку з відсутністю доказів того, що під час
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прийняття рішення про позбавлення заявника свободи національні
органи керувались політичними мотивами.
103. Заявник стверджував, що останні двадцять років він був
професійним політиком. Він вважався одним із двох найбільш відомих опозиційних лідерів. Пред’явлені йому обвинувачення стосувались його політичної діяльності на посаді Міністра внутрішніх справ
України та не вказували на отримання ним будь-якої особистої вигоди за результатами його дій. Заявник зазначив, що засоби масової
інформації були переповнені зображеннями, де він тримається за
ґратами, що було зроблено для того, щоб вселити суспільству думку,
що він небезпечний злочинець. Заявник також посилався на переслідування опозиції тими, хто перебуває при владі, про що було зазначено багатьма національними та міжнародними спостерігачами.
B. Оцінка Суду

104. Спочатку Суд розглядатиме заперечення Уряду. Суд зазначає, що обставини справи наводять на думку, що незабаром, після
зміни влади, заявника, який був одним з колишніх міністрів уряду
та лідером популярної політичної партії, було обвинувачено у зловживанні владою та притягнуто до відповідальності. Це відбулось
в контексті, який зовнішні спостерігачі охарактеризували як політично мотивоване переслідування опозиційних лідерів. Справа заявника, разом зі справою колишнього Прем’єр-міністра Тимошенко,
привернула як національну, так і міжнародну увагу. За цих обставин
твердження заявника на початковій стадії щодо можливого політичного тиску на нього перед майбутніми виборами, а також його скарга
про те, що однією з підстав для взяття його під варту було його спілкування з представниками засобів масової інформації та його публічне
заперечення проти пред’явлених йому обвинувачень, є достатніми
підставами для розгляду питання взяття заявника під варту з точки зору статті 18 Конвенції. Отже Суд доходить висновку, що у своїх
поданнях щодо фактів та щодо права заявник, по суті, заявив скаргу
про те, що його затримання та тримання під вартою мали інші цілі.
105. Щодо цього Суд зазначає, що стаття 18 Конвенції не має самостійного значення і може бути застосована лише в поєднанні з іншими статтями Конвенції (див. рішення у справі «Гусинський проти
Росії» (Gusinskiy v. Russia), заява № 70276/01, пункт 75, ECHR 2004-IV).

100

Луценко проти України

У світлі вищевказаного Суд буде розглядати твердження заявника
за статтею 18 Конвенції у поєднанні з його вищезазначеною скаргою
за статтею 5 Конвенції.
106. Суд повторює, що вся структура Конвенції ґрунтується на
презумпції добросовісності дій органів державної влади країн-учасниць. Дійсно, будь-яка державна політика чи окремий захід може
мати «прихований мотив», а презумпція добросовісності є спростовною. Однак заявник, який стверджує, що його права і свободи були
обмежені з неналежних підстав, повинен переконливо довести, що
справжня ціль державних органів була не такою, як її було проголошено (або яка може обґрунтовано припускатись, виходячи з контексту). Простої підозри про те, що державні органи користувались
своєю владою для іншої цілі, ніж та, що передбачена Конвенцією,
недостатньо, щоб довести порушення статті 18 Конвенції. Крім того, високий політичний статус не надає імунітету (див. рішення від
31 травня 2011 року у справі «Ходорковський проти Росії» (Khodorkovskiy
v. Russia), заява № 5829/04, пункти 255 та 258).
107. Коли має місце твердження за статтею 18 Конвенції, Суд
застосовує дуже суворий стандарт доведення. Результатом цього
є те, що існує лише декілька справ, в яких було встановлено порушення цього положення Конвенції. Так, у вищезазначеному рішенні
у справі «Гусинський проти Росії» (Gusinskiy v. Russia, пункти 73–78) Суд
погодився, що свободу заявника було обмежено, inter alia, для іншої
цілі, ніж та, що передбачена статтею 5 Конвенції. Суд у цій справі
ґрунтував свої висновки на угоді, яка була підписана між особою,
яка трималась під вартою, і Федеральним Міністром у справах друку
та інформації. З цієї угоди явно вбачалось, що заявника було взято
під варту для того, щоб примусити його продати державі свою медіакомпанію. У рішенні від 13 листопада 2007 року у справі «Чеботарі
проти Молдови» (Cebotari v. Moldova, 35615/06, пункт 46 et seq.) Суд
встановив порушення статті 18 Конвенції за обставин, коли затримання заявника було явно пов’язане із заявою, яка перебувала на
розгляді Суду.
108. Суд зазначає, що, коли йдеться про твердження щодо політичних або інших прихованих мотивів у контексті кримінального
переслідування, важко розмежувати досудове тримання під вартою
від кримінального провадження, в рамках якого таке тримання було
застосовано. Проте, обставини справи, яка розглядається, вказують
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на те, що затримання заявника та тримання його під вартою, які
були застосовані після закінчення досудового слідства щодо заявника, мали свої власні видимі ознаки, які дозволяють Суду розглядати це питання окремо від більш загального контексту політично
мотивованого переслідування лідера опозиції. У цій справі суд вже
встановлював, що підстави, наведені державними органами для
позбавлення заявника свободи, суперечили не тільки вимогам пунк
ту 1 статті 5, але й суті Конвенції (див. пункти 66–73 вище). У цьому
контексті Суд зазначає, що особа заявника, який був одним з лідерів
опозиції та спілкувався з представниками засобів масової інформації, явно привертала велику увагу суспільства. Також можна визнати, що заявник, якого було обвинувачено в зловживанні службовим
становищем, мав право відповісти на таке обвинувачення через засоби масової інформації. Органи прокуратури, які прагнули затримати заявника, прямо вказали на спілкування заявника із представниками засобів масової інформації, як на одну з підстав для його затримання, та звинуватили його у спотворенні суспільної думки про
вчинені ним злочини, дискредитації органів прокуратури та у здійсненні впливу на майбутній судовий процес з метою уникнення
кримінальної відповідальності (див. пункт 26 вище).
109. На думку Суду, таке обґрунтування органів прокуратури
явно демонструє їх спробу покарати заявника за публічне висловлення незгоди з пред’явленими йому обвинуваченнями та відстоювання своєї невинуватості, на що він мав право. За таких обставин
Суду нічого не залишається, як встановити, що обмеження свободи
заявника, дозволене за підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Конвенції,
застосовувалось не лише з метою допровадження його до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ним правопорушення, а й з інших причин.
110. Відповідно мало місце порушення статті 18 у поєднанні зі
статтею 5 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
111. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
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передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

112. Заявник стверджував, що він зазнав моральної шкоди, але
він залишив питання визначення належної суми відшкодування на
розсуд Суду.
113. Уряд вважав, що вимога заявника має бути відхилена як невизначена та необґрунтована.
114. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику 15 000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

115. Заявник не висунув вимог щодо компенсації судових та інших витрат, тому Суд не присуджує відшкодування таких витрат.
C. Пеня

116. 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. Долучає до суті справи заперечення Уряду щодо вичерпання
національних засобів юридичного захисту та відхиляє його після
розгляду по суті.
2. Оголошує заяву прийнятною.
3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції
у зв’язку з затриманням заявника.
4. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції
у зв’язку з подальшим триманням заявника під вартою.
5. Постановляє, що було порушення пункту 2 статті 5 Конвенції.
6. Постановляє, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції
щодо права заявника «негайно постати перед суддею» після його
затримання.
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7. Постановляє, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції
щодо тримання заявника під вартою.
8. Постановляє, що було порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.
9. Постановляє, що було порушення статті 18 у поєднанні зі статтею 5 Конвенції.
10. 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
15 000 (п’ятнадцять тисяч) євро відшкодування моральної
шкоди разом з будь-якими податками, які можуть нараховуватись; ця сума має бути конвертована в українські гривні
за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю 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.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 3 липня
2012 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 «ГРИНЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 33627/06)
Рішення
Страсбург
15 листопада 2012 року
ОСТАТОЧНЕ
15 лютого 2013 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

105

Справи, які стосуються права на справедливий суд

У справі «Гриненко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, п. М. Віллігер,
п. К. Юнґвірт,		
п. Б. М. Зупанчіч,
пані А. Нуссбергер,
п. П. Лемменс,
п. С. Шевчук, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 16 квітня 2012 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 33627/06) проти України,
поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини та головних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України п. Владиславом Леонідовичем Гриненком (далі — «заявник»)
2 липня 2006 року.
2. Заявника представляв п. А. Бущенко, адвокат, який практикує у Харкові. Український уряд (далі — «Уряд») представляв его
уповноважений п. Н. Кульчицький.
3. Заявник скаржився зокрема на жорстокість міліції та відсутність ефективного розслідування щодо цього, незаконність його
арешту та попереднього тримання під вартою, а також порушення
його прав, передбачених статтею 6 §§1 та 3 Конвенції.
4. 14 лютого 2011 року Уряд було повідомлено про цю заяву.
Пані Г. Юдківська, суддя, що займається заявами проти України,
не змогла взяти участі в розгляді цієї справи (Правило 28 Регламенту Суду). Голова Палати ухвалив рішення призначити спеціальним
суддею п. С. Шевчука (Правило 29 §1 (b)).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився в 1983 році та мешкає у Харкові.
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6. 17 листопада 2004 року І. та Д. К. було заарештовано за підозрою у спробі організації вбивства В., бізнесмена, що працює у Харкові. Обидвох підозрюваних було допитано. Д. К. визнав свою причетність до злочину і сказав, що заявник був ініціатором злочину
та погодився заплатити за нього.
7. 19 листопада 2004 року Київська прокуратура порушила
кримінальну справу проти заявника, І. та Д. К. за підозрою у спробі
організації вбивства В.
8. Органи слідства подали події у такий спосіб. Батько заявника
та В. були діловими партнерами. Заявник був добре знайомий із В.
та переконав його укласти угоду з Р. Згодом Р. обдурив В., завдавши
йому серйозної матеріальної шкоди. В. підозрював заявника у змові
з Р., а їхні стосунки суттєво погіршилися. Тоді заявник вирішив організувати вбивство В. Для цього заявник зустрівся з Д. К., який мешкав у Києві, й запропонував допомогти йому в організації вбивства
В. Заявник переслав Д. К. гроші на купівлю зброї. Д. К. почав пошуки
зброї та найманого вбивці. Він зустрівся з І., яка запропонувала йому поговорити з Ю. К. як можливим вбивцею. Коли вони зустрілися, Ю. К. попрохав Д. К. надати йому інформацію про В. та передав
йому список запитань. Заявник повідомив Д. К. деякі відповіді. Він
також дав Д. К. певну кількість грошей для передачі Ю. К. Після того, як Ю. К. отримав інформацію та гроші, він відмовився вчинити
вбивство та звернувся в правоохороні органи.
9. Близько 23 годин 20 листопада 2004 року міліція заарештувала заявника в його квартирі у Харкові, відвезла його у відділок міліції у Харкові, а потім перевезла його до Києва (приблизно
450 кілометрів).
10. Того ж вечора й уранці 21 листопада 2004 року заявника було
побито співробітниками міліції, які намагалися змусити його зізнатися у вчинені злочину. За словами заявника, співробітники міліції
надягали йому на голову протигаз і перекривали доступ повітря,
вони також підвішували його на наручниках, надягнутих на його
зап’ястки. У той період у нього не було доступу до лікаря.
11. Уранці 21 листопада 2004 року батько заявника найняв адвоката з Харкова, Н. Б., який мав представляти заявника.
12. У період між 8:10 та 11:05 того самого дня співробітник міліції
допитав заявника як свідка у справі. Допит здійснювався без адвоката. До допиту заявника було попереджено, що відмова свідчити
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та брехливі свідчення є кримінальними злочинами. Водночас його
було поінформовано про статтю 63 Конституції, яка передбачає, що
особа не несе відповідальності за відмову свідчити стосовно себе
та своїх родичів.
13. Під час допиту заявник зізнався, що він просив Д. К. знайти кого-небудь, хто міг би вбити В. в обмін на гроші. Д. К. відповів
ствердно, й вони домовилися про ціну та умови. Пізніше вони зустрілися в Харкові, щоб оглянути місцевість. Д. К. взяв частину плати від заявника. Згодом Д. К. було заарештовано, і план вбивства В.
провалився.
14. Після допиту заявник написав зізнання й передав його співробітникові міліції, який здійснював допит. За словами заявника,
він написав зізнання, продиктоване співробітником міліції, щоб
уникнути подальшого жорстокого поводження.
15. О 13:05 21 листопада 2004 року слідчий Шевченківської районої прокуратури Києва допитав І. у присутності її адвоката. І. зізналася, що вона допомагала Д. К. знайти зброю та кого-небудь, хто міг
би вчинити замовне вбивство. Вона допомагала йому у знайомстві
з Ю. К. як можливим вбивцею. Вона також твердила, що нічого не
знала про заявника.
16. О 13:30 21 листопада 2004 року слідчий, посилаючись на
статті 106 та 115 Кримінально-процесуального кодексу, оформив
протокол затримання заявника. Відповідно до протоколу заявника
було заарештовано на підставі того, що його було впізнано свідком.
Заявника було поінформовано про його процесуальні права як підозрюваного.
17. О 13:50 21 листопада 2004 року слідчий повідомив заявника
про його права відповідно до статті 63 Конституції та його право
мати адвоката. Заявник вказав двох адвокатів, яких було допущено до розгляду: адвоката, призначеного слідчим, та Н. Б., найнятого
батьком.
18. О 14-ій годині 21 листопада 2004 року слідчий допитав заявника як підозрюваного. Перед допитом заявникові було пояснено
його права відповідно до статті 63 Конституції. Допит здійснювався у присутності призначеного адвоката. Адвокат Н. Б. був відсутній. Під час допиту заявник детально розповів про свій зв’язок із
Д. К. і твердив, що він не чинив жодних дій із метою організації
вбивства В.
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19. 22 листопада 2004 року за сприяння адвоката заявника було
організовано очну ставку між заявником та другим підозрюваним,
Д. К. Заявник твердив, що він не прохав Д. К. організувати вбивство;
Д. К. наполягав на тому, що заявник прохав його це зробити.
20. 24 листопада 2004 року Шевченківський районий суд Києва продовжив попереднє утримання заявника під вартою до десяти
днів.
21. 25 листопада 2004 року слідчий організував очні ставки між
І. та Д. К., а потім між Д. К. та Ю. К. І. та Д. К., було надано правову
допомогу.
22. 30 листопада 2004 року заявникові та І. було висунуто обвинувачення у вчиненні злочину, їх було допитано. Відповідно до протоколів, допити здійснювалися в той самий час.
23. Того самого дня заявника було допитано за присутності обидвох його адвокатів. Він підтвердив свої попередні свідчення, дані
21 листопада 2004 року під час допиту як підозрюваного.
24. І. також було допитано за присутності її адвоката. Вона заявила, що у вересні 2004 року Д. К. звернувся до неї з проханняи допомогти йому знайти зброю. Вона намагалася допомогти йому в пошуках зброї, але безрезультатно. Згодом вона організувала та взяла
участь у зустрічі між Д. К. та Ю. К., під час якої перший пояснив, що
останній має «прибрати» людину, яка мешкає у Харкові. Вона була
посередником під час передачі грошей між Д. К. та Ю. К.
25. Того самого дня, 30 листопада 2004 року, Шевченківський
районий суд Києва санкціонував досудове поміщення заявника під
варту на два місяці.
26. 21 грудня 2004 року І. загинула в дорожно-транспортній
пригоді.
27. 14 та 28 січня 2005 року заявника було допитано за відсутності Н. Б., але за присутності призначеного адвоката. Відповідно до
протоколу, наданого Урядом, під час допиту 14 січня 2005 року заявник повідомив слідчому, що його зізнання від 21 листопада 2004 року було отримано внаслідок жорстокого поводження.
28. Судовий розгляд у справі заявника та Д. К. почався у березні
2005 року в Київському апеляційному суді, який діяв як суд першої
інстанції. Перед судовим засіданням заявник звільнив Н. Б., а потім,
28 березня 2005 року, він відмовився також від другого адвоката
та призначив іншого адвоката.
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29. Під час судового розгляду заявник та Д. К. заперечували висунуті їм обвинувачення. Заявник наполягав на тому, що його перемовини з Д. К. та іншими особами не означали, що він хотів убити В., він хотів, аби Р. пояснив В., що заявник не брав участі у шахрайських діях Р.
30. Заявник також твердив, що його було заарештовано
о 23-ій годині 20 листопада 2004 року, доставлено до відділку міліції
в Харкові, а потім перевезено до Києва. Він твердив, що співробітники міліції били його в живіт дубинками, надягали йому на голову
протигаз та перекривали доступ повітря, так що він не міг дихати,
і що його руки спухли, бо наручники були занадто тісними. Усе це
змусило його зізнатися у вчиненні злочину.
31. Д. К. твердив, що після його арешту співробітники міліції почали погрожувати йому, тому він здався і підписав усі документи,
які йому наказали підписати. Суд викликав його подругу як свідка.
Вона заявила, що 17 листопада 2004 року її було доставлено до відділку міліції разом із Д. К. Того дня її допитували потягом шести
годин, під час яких співробітники міліції лаялися та кричали на неї,
а також погрожували її зґвалтувати. Після звільнення вона пішла до
лікаря на огляд.
32. Коли до суду було викликано співробітників міліції, заявник упізнав одного співробітника, який ударив його в живіт, і другого, який надягав на його голову протигаз. Д. К. упізнав співробітника міліції, який застосовував до нього психологічне насильство.
Подруга Д. К. упізнала міліціонера, який кричав на неї й погрожував зґвалтувати. Співробітники міліції заперечували обвинувачення у психологічному та фізичному жорстокому поводженні. Вони
підтвердили, що заарештували заявника в Харкові й відвезли його
до Києва.
33. Суд також допитав слідчого, який твердив, що заявник не
скаржився на жорстоке поводження та що під час допиту заявникові
надавалася правова допомога. На думку слідчого, цього було достатньо для забезпечення захисту прав заявника.
34. 25 червня 2005 року суд визнав заявника винним у спробі
організації вбивства та присудив йому чотири з половиною роки
ув’язнення. Суд також встановив, що не було жодних ознак того, що
планування вбивства здійснювалося групою осіб, і відхилив цю частину обвинувачення.
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35. Суд ґрунтував свої висновки на зізнанні заявника від 21 листопада 2004 року та інших зізнаннях, даних під час попереднього
розслідування, свідченнях співвідповідача на попередньому слід
стві, а також на свідченнях, даних Ю. К. та іншими особами під час
попереднього слідства та судового розгляду. Враховуючи той факт,
що на час судового розгляду І. не було серед живих, суд розглянув
свідчення І., дані під час попереднього слідства. Суд також послався
на речові докази та висновки експертів.
36. Суд відхилив аргумент захисту, що заявник добровільно
відмовився від вчинення злочину. Щодо цього було встановлено,
що вчинення злочину заявником було попереджено завдяки свідкові Ю. К., який повідомив правоохоронні органи про підготовку до
злочину.
37. Окрім того, суд відхилив аргументи захисту про неприпустимість доказів, отриманих під час розслідування. Суд зазначив,
що немає жодних ознак того, що заявника було незаконно заареш
товано та затримано або що він зазнав жорстокого поводження,
право заявника на захист також не було порушено. Ці права було
йому в належний спосіб пояснено, і він був у належний спосіб представлений адвокатами під час розслідування. Те, що протоколи
допитів заявника та І. від 30 листопада 2004 року свідчать, що їх
здійснювали в той самий час, не викликає сумнівів у законності цих
двох окремих заходів.
38. 15 та 18 липня адвокат заявника надав заперечення, які було
включено до протоколу слухань.
39. 25 липня 2005 року адвокат заявника подав касаційну скаргу,
твердячи, що суд першої інстанції неправильно витлумачив факти,
неправильно оцінив докази, не вивчив у належний спосіб аргументи заявника, в тому числі стосовно його незаконного затримання
та жорстокого поводження, а також порушення його права на захист;
за твердженням заявника суд першої інстанції надмірно покладався
на свідчення І.
40. 2 лютого 2006 року Верховний суд здійснив слухання у справі
заявника. Після заслухання учасників процесу включно із заявником і його адвокатом, та розглядом доказів у справі, Верховний суд
відхилив касаційну скаргу як необґрунтовану. Він послався на наявні дані, в тому числі зізнання заявника від 21 листопада 2004 року, та ухвалив, що провину заявника було встановлено. Суд також
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ухвалив, що заявника було заарештовано й утримувано під вартою
законно, співробітники міліції не здійснювали тиску на заявника,
а його право на захист не було порушено. Тому Верховний суд залишив чинним рішення суду першої інстанції стосовно заявника.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України від 28 червня 1996 року

41. Відповідні положення Конституції наведено в рішеннях
у справах Shabelnik v. Ukraine (№ 16404/03, §25, 19 лютого 2009)
та Osypenko v. Ukraine (№ 4634/04, §32, 9 листопада 2010).
B. Кримінально-процесуальний кодекс
від 28 грудня 1960 року (УПК)

42. Відповідні положення УПК наведено в рішеннях у справах
Osypenko v. Ukraine (згад. раніше, §33), Smolik v. Ukraine (№ 11778/05, §32,
19 січня 2012) та Kaverzin v. Ukraine (№ 23893/03, §45, 15 травня 2012).
C. Закон «Про порядок відшкодування шкоди,
завданої громадянину незаконними діями органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури та суду»
від 1 грудня 1994 року («Закон про компенсації»)

43. Відповідні положення Закону про відшкодування (в редакції, чинній у відповідний час) наведено в решенні у справі Afanasyev
v. Ukraine (№ 38722/02, §52, 5 квітня 2005).
III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ МАТЕРІАЛИ
Доповідь українському урядові про візит в Україну Європей
ського Комітету із запобігання тортур та нелюдського або такого,
що принижує гідність, поводження чи покарання (КПП) 9–21 жовтня
2005 року.
44. Відповідна частина доповіді говорить:
«38. Інформація, зібрана під час візиту 2005 року, показала, що точна
та ретельна реєстрація даних про затримання залишається серйоз-
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ною проблемою. Факти, виявлені делегацією, свідчать, що є численні
приклади, коли період затримання (від кількох годин до однієї доби)
не реєструвався в протоколах затримання. Водночас реєстраційні
записи в місцях позбавлення волі часто містили неточні дані та навіть, у деяких випадках, неправильну інформацію. Для прикладу:
в реєстраційному журналі одного з районих відділків міліції було
записано, що певну особу було затримано на дві години, тоді як було
встановлено, що насправді затриманий залишався у відділку міліції
протягом трьох днів. Українська влада має вдатися до рішучих дій,
аби покласти край такому станові справ.
КПП рекомендує зробити кроки для забезпечення невідкладної
офіційної реєстрації в разі позбавлення волі особи правоохоронними органами, незалежно від підстав позбавлення волі. Далі,
після поміщення затриманої особи в камеру, всі моменти його/її
подальшого переміщення з камери також мають бути зареєстровані; цей запис має містити дату та час переміщення затриманого з камери, місце, куди затриманого переміщено, дані посадової
особи, що є відповідальною за це переміщення, а також дату та час
повернення».

ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
45. Заявник скаржився на те, що 20 та 21 листопада 2004 року
він зазнав жорстокого поводження з боку міліції та що ефективне
розслідування його скарг не було проведено. Заявник посилався на
статтю 3 Конвенції, яка говорить:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. Щодо прийнятності

1. Аргументи сторін
46. Уряд твердив, що заявник вперше поскаржився органам
влади на жорстоке поводження 14 січня 2005 року. Він повторив ці
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скарги в кримінальному процесі. Однак це не є ефективним способом подання скарги про жорстоке поводження на національному рівні. Заявник мав подати до прокуратури окрему заяву з проханням про порушення кримінальної справи проти співробітників
міліції. Така заява дала би змогу органам влади провести попереднє
дізнання та ухвалити рішення про початок розслідування стосовно
цього. Відмову від розслідування можна було би потім оскаржити
вищому прокуророві або в суді, як це передбачено статтями 99-1
та 236-1 УПК. Отже, Уряд твердив, що заявник не вичерпав внутрішніх засобів правового захисту стосовно його скарг на жорстоке
поводження.
47. Заявник не погодився та заявив, що він поінформував про
жорстоке поводження слідчого та суд, що займалися його кримінальною справою. Якщо вони не були вповноважені розслідувати
такі питання, вони мали передати скаргу до відповідного органу
згідно зі статтею 97 УПК.

2. Оцінка Суду
48. Суд зазначає, що відповідно до статті 97 УПК прокурор, слідчий, дізнавач або суддя повинні приймати заяви та повідомлення
про вчинений чи підготовлюваний злочин, в тому числі й щодо
справ, що не підпадають під їхнє відання. Після отримання такої інформації ці посадові особи мають або порушити кримінальну справу, або відмовити в порушенні кримінальної справи, або скерувати
заяву чи повідомлення за належністю.
49. У цьому разі заявник повідомив слідчому в його кримінальній справі про жорстоке поводження (див. пункт 27 раніше), але
слідчий не ухвалив окремого рішення з цього питання, а пізніше
навіть твердив у суді першої інстанції, що заявник не скаржився на
жорстоке поводження (див. пункт 33 раніше). Заявник також подав
таку скаргу в суді першої інстанції, який замість того, щоб передати справу у слідчі органи, взяв скаргу заявника до відома й відхилив її після розгляду по суті. Потім заявник порушив це питання
у своїй касаційній скарзі до Верховного суду. Звідси випливає, що
заявник достатньою мірою поінформував національні органи влади
про жорстоке поводження та надав їм можливості для ефективного
розв’язання цього питання.
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50. Отже, скарга не може бути визнана неприйнятною на тій
підставі, що не було вичерпано внутрішніх засобів правового захисту, і заперечення Уряду щодо цього мають бути відхилені. Заявникові не можна докоряти, що він пропустив шестимісячний термін,
оскільки він справедливо очікував, що суди приділять увагу цим
питанням під час провадження у кримінальній справі проти нього
(см. Kaverzin v. Ukraine, згад. раніше, §99).
51. Окрім того, Суд зазначає, що скарга заявника відповідно до
статті 3 Конвенції не є явно необґрунтованою у сенсі статті 35 §3 (а)
Конвенції. Вона також не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Заявлене жорстоке поводження
a) Аргументи сторін
52. Уряд твердив, що твердження заявника про жорстоке поводження не були підтверджені відповідними свідченнями, а отже не
можуть бути доведені поза резонним сумнівом.
53. Заявник не погодився та твердив, що його твердження підтримуються заявами співвідповідача та його подруги під час судового процесу. Він також твердив, що його незареєстроване поміщення під варту в ніч на 21 листопада 2004 року також підтверджує його
версію подій.
b) Оцінка Суду
54. Суд повторює, що стаття 3 Конвенції забороняє катування
та нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження. Щоб підпадати під дію статті 3, жорстоке поводження має досягти мінімального рівня жорстокості. Оцінка цього мінімуму є відносною: вона
залежить від усіх обставин справи, таких як тривалість поводження,
його фізичні та психічні наслідки та, в деяких випадках, стать, вік
і стан здоров’я жертви. Стосовно особи, позбавленої волі, застосування фізичної сили, сувора необхідність застосування якої не була
спричинена її поведінкою, принижує людську гідність і, в принципі, є порушенням прав, викладених у статті 3 (див. Labita v. Italy [GC],
№ 26772/95, §§119–20, ECHR 2000-IV).

115

Справи, які стосуються права на справедливий суд

55. Оцінюючи докази, Європейський Суд зазвичай застосовує
стандарт доказу «поза будь-яким резонним сумнівом» (див. Ireland
v. the United Kingdom, 18 січня 1978, Серія A, № 25, pp. 64–65, §161).
Проте доведення має будуватися на сукупності достатньо надійних,
чітких і послідовних припущень або аналогічних до незаперечних
презумпцій фактів. Якщо вказані події розгортаються цілковито
чи значною частиною у царині виняткового відання органів влади, як це є щодо осіб, які перебувають під їхнім контролем у місцях
позбавлення волі, стосовно травм, зазнаних у період перебування
під вартою, виникають міцні фактичні презумпції. Насправді тягар доведення може розцінюватися як такий, що покладає на владу
обов’язок надати задовільні та переконливі пояснення (см. Ribitsch
v. Austria, 4 грудня 1995, Серія A, № 336, §34, та Salman v. Turkey [GC],
№ 21986/93, §100, ECHR 2000-VII).
56. У цій справі заявник надав достатньо детальні пояснення стосовно методів жорстокого поводження, які застосовували
до нього співробітники міліції (див. пункти 10, 30 та 32 раніше).
Ці методи жорстокого поводження (зокрема побиття дубинками
та підвішування заявника за наручники, надягнуті на зап’ястки),
мали завдати заявникові помітних тілесних yшкоджень. Сам заявник твердив, що його руки спухли, тому що наручники були занадто тісними (див. пункт 30 раніше). Відповідно до матеріалів справи, адвокат заявника бачив його у другій половині дня 21 листопада 2004 року, одразу після припущеного жорстокого поводження,
але не зробив жодних заяв про те, що в заявника були якісь тілесні
yшкодження. Немає жодного пояснення, чому заявник та його адвокати не вимагали проведення медичного огляду й не повідомили про травми.
57. Хоча свідчення співвідповідача заявника та його подруги під
час судового розгляду можна до певної міри вважати доказом версії
подій, поданої заявником, ці свідчення було дано особами, які не
можуть вважатися об’єктивними. Окрім того, ці особи говорили про
поводження з боку співробітників міліції з ними, а не про жорстоке
поводження стосовно заявника.
58. Загалом матеріалів справи недостатньо, щоб виснувати поза
будь-якими резонними сумнівами, що заявник зазнав поводження,
забороненого статтею 3 Конвенції. Таким чином, порушення головного аспекту цього положення не було.
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2. Процедурні зобов’язання відповідно до статті 3 Конвенції
a) Аргументи сторін
59. Уряд твердив, що оскільки заявник не скаржився на жорстоке поводження до прокуратури, на державу не покладалося процедурне зобов’язання розслідувати ці твердження.
60. Заявник не погодився і твердив, що держава не виконала свого зобов’язання провести ефективне розслідування його тверджень
про жорстоке поводження.
b) Оцінка Суду
61. Суд повторює, що, коли людина подає аргументовану скаргу,
що вона зазнала жорстокого поводження з боку державних органів
на порушення статті 3 Конвенції, це твердження у поєднанні із загальним зобов’язанням держави за статтею 1 Конвенції припускає,
що має бути проведено ефективне офіційне розслідування. Для того,
щоб розслідування було «ефективним», воно має, в принципі, бути
здатним привести до встановлення обставин справи та встановлення
та покарання винних. Це є не зобов’язання результату, а зобов’язання
дії. Влада мала здійснити необхідні заходи, що є в її розпорядженні, для отримання доказів у справі, зокрема показів свідків, речових
доказів тощо. Будь-який недолік розслідування, який підриває його
здатність встановити особи винних чи підстави отримання тілесних
ушкоджень, може призвести до недотримання цієї вимоги, а також
вимоги оперативності та справедливої тривалості, що розуміються
в цьому контексті (див., серед іншого, Mikheyev v. Russia, № 77617/01,
§107 et seq., 26 січня 2006, та Assenov and Others v. Bulgaria, 28 жовтня
1998, Reports 1998-VIII, §§102 et seq.).
62. Стосовно нинішньої справи, Суд вважає, що заявник подав
аргументовану скаргу на жорстоке поводження національним органам влади, що спричинило їхні процесуальні зобов’язання відповідно до статті 3 Конвенції — здійснити ефективне розслідування поданих тверджень. Проте твердження заявника розглядалися винятково судами під час обговорення прийнятності доказів у судовому
засіданні. Масштаби цього розгляду були вкрай обмеженими, воно
не вийшло за межі самого лише допиту співробітників міліції, обвинувачених та одного свідка. Відповідно повномасштабне розслідування цієї справи на виконання положнень статті 3 Конвенції здій-
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снено не було. До того ж після цього розгляду суд віддав перевагу
версії співробітників міліції стосовно цих фактів, не зробивши жодних реальних спроб з’сувати відмінності між чіткими та конкретними твердженнями заявника та свідченнями співробітників міліції.
За таких обставин Суд вважає, що держава не здійснила необхідних
заходів, спрямованих на ефективне розслідування тверджень про
жорстоке поводження.
63. У світлі сказаного Суд вважає, що відбулося порушення статті 3 Конвенції в її процесуальному аспекті.
II. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 §1 (С) КОНВЕНЦІЇ
64. Заявник скаржився на порушення статті 5 §1 Конвенції через
те, що в період від 23:00 20 листопада до 13:30 21 листопада 2004 року його утримання під вартою не було оформлено органами влади,
щодо цього не було ухвалено жодних офіційних рішень, а його процесуальний статус у цей період був невизначеним. Заявник також
скаржився на порушення статті 5 §1 (с) Конвенції, що його затримання як підозрюваного, оформлене о 13:30 21 листопада 2004 року, було незаконним, оскільки воно не відповідало статті 29 Конституції
та статті 106 УПК.
65. Стаття 5 §1 Конвенції зокрема 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 компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення».
A. Щодо прийнятності

66. Стосовно скарги заявника про його утримання під вартою
в період від 23:00 20 листопада до 13:30 21 листопада 2004 року, Уряд
твердив, що заявник не вичерпав внутрішніх засобів правового
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захисту. Зокрема, заявник міг оскаржити своє тримання під вартою
відповідно до статті 106 КПК України, а потім подати цивільний позов про відшкодування шкоди. Уряд послався на рішення, ухвалені
національними судами в 2006–2007 роках, аби продемонструвати
два приклади успішних позовів про відшкодування шкоди за незаконний арешт та утримання під вартою.
67. Заявник не погодився та твердив, що засоби правового захисту, запропоновані Урядом, не були ефективними.
68. Суд зазначає, що арешт заявника та його затримання було
здійснено під час розслідування кримінальної справи, отже, будьяка вимога про відшкодування збитків у разі її подання потрапляла би до сфери дії закону про відшкодування. Відповідно до чинної
тоді версії закону, заявник міг вимагати відшкодування за умови,
що відповідну кримінальну справу було припинено з реабілітаційних підстав або вона спричинила його виправдання. Однак у справі
заявника цього не сталося. Звідси випливає, що будь-яка вимога
заявника про відшкодування шкоди не мала би шансів на успіх
(див. Smolik v. Ukraine, згад. раніше, §41). Приклади з національної
судової практики, наведені Урядом, не є суттєвими, оскільки вони стосуються 2006 та 2007 років, коли до відповідного законодав
ства було внесено виправлення, тоді як оскаржувані події відбулися
в 2004 році.
69. Окрім того, Суд зазначає, що заявник подав до суду, що
провадив його кримінальну справу, скаргу на незаконний арешт
та тримання під вартою, а також на жорстоке поводження. Питання
незаконого арешту та тримання під вартою були щільно пов’язані
з припущеним жорстоким поводженням, і немає жодних підстав
вважати, що заявник мав удатися до будь-яких інших заходів, щоб
вичерпати засоби правового захисту стосовно цих скарг. Отже, заявник виконав вимогу про вичерпання внутрішніх засобів правового
захисту, а заперечення уряду стосовно цього мають бути відхилені.
До того ж немає жодних підстав для відхилення цих скарг відповідно до правила шести місяців, оскільки заяву було подано протягом
шести місяців після ухвалення Верховним судом рішення про те,
що арешт та тримання під вартою заявника були законними.
70. Окрім того, Суд вважає, що ця частина скарги не є явно необґрунтованою у сенсі статті 35 §3 (а) Конвенції. Вона також не
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є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути ви
знана прийнятною.
B. щодо суті

1. Утримання заявника під вартою в період
від 23:00 20 листопада до 13:30 21 листопада 2004 року
a) Аргументи сторін
71. Уряд твердив, що між 23:00 20 листопада та 13:30 21 листопада 2004 року право заявника на волю порушено не було. Він послався
на висновки національних судів стосовно цього і твердив, що національне законодавство передбачає достатні гарантії для швидкого
та точного оформлення тримання особи під вартою.
72. Заявник твердив, що його було заарештовано о 23:00 20 листопада 2004 року, а його тримання під вартою не було оформлено до
13:30 21 листопада 2004 року. Факт тримання його під вартою в цей
період було підтверджено співробітниками міліції під час судового
розгляду. Тому він твердить, що перебував під вартою в міліції протягом тривалого часу, перш ніж його затримання було оформлено.
73. Заявник також твердив, що, оскільки його тримання під вартою не було оформлено в цей період, він не мав чіткого статусу, а національні органи влади не визнавали його процесуальних прав.
b) Оцінка Суду
74. Суд повторює, що неоформлене затримання особи є суцільним запереченням принципово важливих гарантій, що містяться
у статті 5 Конвенції, та брутальним порушенням цього твердження.
Відсутність реєстрації такої інформації, як дата, час і місце затримання, ім’я затриманого, підстави затримання та ім’я особи, яка
здійснює затримання, є несумісною з вимогами законності та самою
метою статті 5 Конвенції (див. Menesheva v. Russia, № 59261/00, §87,
ECHR 2006-III, з подальшими посиланнями).
75. Як випливає зі свідчень співробітників міліції та інших матеріалів справи, заявника було взято під варту співробітниками
міліції ввечері 20 листопада, і з цього моменту він залишався під
ефективним контролем співробітників міліції у відділку міліції
у Харкові, в машині під час перевезення до Києва, а потім у відді-
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ленні міліції у Києві. Суд вважає, що протягом розглядуваного періоду заявник був позбавлений волі у сенсі статті 5 §1 Конвенції
(див. Osypenko v. Ukraine, згад. раніше, §§46–49).
76. Окрім того, Уряд не підтвердив, що тримання заявника під
вартою з моменту арешту до моменту оформлення протоколу про
затримання (13:30 21 листопада 2004 року), було в якийсь спосіб зареєстровано. Така затримка з оформленням статусу заявника, а також із відповідним поясненням йому його процесуальних прав, виглядають довільними й такими, що порушують принцип правової
визначеності, особливо на тлі численних допитів заявника протягом
цього часу.
77. Внаслідок цього Суд не може ігнорувати висновки КПП, що
акцентують відсутність належної практики обліку тримання під
вартою в українській міліції (див. пункт 44 раніше). Суд вважає, що
той факт, що тримання заявника під вартою в цьому разі не було належно оформлено міліцією, пов’язаний із відсутністю достатніх гарантій того, що будь-яке затримання особи представниками влади
має бути оформлено правильно та достатньо детально, що ці записи
мають перебувати у відкритому доступі, що статус особи має оформлюватися одразу ж після поміщення його під варту органами влади, та що цій особі невідкладно має бути чітко пояснено всі її права
(див. Smolik, згад. раніше, §47).
78. Викладені міркування є достатніми для того, щоб Суд дійшов
висновку, що початкове тримання заявника під вартою було незаконним відповідно до статті 5 §1 (с) Конвенції. Відповідно відбулося
порушення цього положення Конвенції щодо розглянутого періоду
тримання заявника під вартою.

2. Тримання заявника під вартою на підставі протоколу
про затримання, складеного о 13:30 21 листопада 2004 року
a) Аргументи сторін
79. Уряд твердив, що затримання заявника ґрунтувалося на резонній підозрі, що заявник скоїв злочин. Ця підозра ґрунтувалася
на свідченнях Д. К., який упізнав заявника як людину, що намагалася організувати вбивство. Уряд твердив, що тримання заявника
під вартою на підставі протоколу про затримання було законним
і сумісним зі статтею 5 §1 (с) Конвенції.
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80. Заявник твердив, що його тримання під вартою на підставі
протоколу про затримання від 21 листопада 2004 року суперечило
національному законодавству. Зокрема, не було жодних підстав відповідно до статті 29 Конституції та статей 106 та 115 УПК для його затримання без санкції суду. Органи влади не отримали попереднього
ордеру на його арешт, як того вимагає стаття 165-2 §4 УПК.
b) Оцінка Суду
81. Суд повторює, що вислів «законний» та «в порядку, встановленому законом» у статті 5 §1 стосуються, по суті, національного законодавства й закріплюють зобов’язання дотримуватися його
матеріальних і процесуальний норм. Хоча насамперед саме національні органи влади, особливо суди, мають тлумачити та застосовувати національне законодавство, недотримання національного
законодавства відповідно до статті 5 §1 тягне за собою порушення Конвенції, і Суд може та повинен розглядати питання, чи було
дотримано цього законодавства (див., серед іншого, Benham v. the
United Kingdom, 10 червня 1996, §41, Reports 1996-III, та Assanidze v.
Georgia [GC], № 71503/01, §171, ECHR 2004-II).
82. Відповідно до статті 5 §1 (с), особу може бути затримано
в рамках кримінальної справи лише задля передачі її компетентним судовим органам за обґрунтованою підозрою у вчиненні правопорушення. «Обґрунтована підозра», що кримінальний злочин було
вчинено, передбачає наявність фактів або інформації, які могли би
переконати об’єктивного спостерігача, що відповідна особа могла
скоїти злочин (див. Włoch v. Poland, № 27785/95, §108, ECHR 2000‑XI).
83. Суд зазначає, що о 13:30 21 листопада 2004 року слідчий документально оформив тримання заявника під вартою, склавши протокол про затримання. Заявник утримувався під вартою на підставі
цього протоколу до 24 листопада 2004 року. Слідчий не отримав
у суді попереднього ордеру на арешт, як це передбачено статтею 29
Конституції та статтею 165-2 §4 УПК, а спирався у своєму рішенні
про затримання заявника без постанови суду на статті 106 та 115
УПК. Відповідно до протоколу, заявника було затримано, оскільки
його впізнали свідки. У протоколі не вказано, хто впізнав заявника,
та не сказано, що ця особа справді була свідком. Якщо слідчий мав
на думці, що Д. К. упізнав заявника, як твердить Уряд, слідчий мав
пояснити, чому він вважає його свідком, тоді як насправді Д. К. був
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підозрюваним. Однак Суд не обговорюватиме цього питання: достатньо зазначити, що в протоколі про затримання містяться шаблонні фрази без жодних вказівок щодо того, чому статті 106 та 115
КПК України є застосовними у справі заявника. У протоколі не згадано жодних фактичних обставин, що могли би переконати незалежного спостерігача, що були резонні підстави вважати, що заявник вчинив злочин.
84. За цих обставин Суд вважає, що тримання заявника під вартою на підставі протоколу про затримання від 21 листопада 2004 року слід вважати довільним і неумісним із вимогами статті 5 §1 (с)
Конвенції. Отже, відбулося порушення цього положення.
III. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 §§1 та 3 (С) КОНВЕНЦІЇ
85. Заявник твердив, що після його арешту йому було відмовлено в доступі до адвоката. Наступного дня після його арешту слідчий
надав йому адвоката, тоді як заявник хотів, щоб його представляв
адвокат, найнятий його батьком. Допити заявника 21 листопада
2004 року та 14 й 28 січня 2005 року, а також очна ставка з другим
відповідачем 22 листопада 2004 року, було проведено за відсутності
адвоката, найнятого батьком заявника.
86. Заявник також скаржився, що було порушено його право
зберігати мовчання та не свідчити проти себе. Його свідчення проти
самого себе було отримано співробітниками міліції та слідчим завдяки жорстокому поводженню 20 та 21 листопада 2004 року. Уранці
21 листопада 2004 року співробітники міліції допитали його як свідка, попередивши, що відмова від дачі свідчень і дача брехливих свідчень є кримінальними злочинами. Після того, як його було офіційно
визнано підозрюваним, співробітники міліції й далі допитували його без належного пояснення його процесуальних прав.
87. Стаття 6 Конвенції зокрема говорить:
«1. Кожна людина має право… під час розгляду будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого йому, на справедливий… розгляд справи… судом...
3. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні кримінального злочину,
має як мінімум такі права: ...
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c) захищати себе особисто або через посередництво обраного нею
самою захисника чи, якщо в неї немає достатніх засобів для оплати послуг захисника, мати призначеного їй захисника безкоштовно, коли цього вимагають інтереси правосуддя».

A. Щодо прийнятності

88. Суд вважає, що ця частина скарги не є явно необґрунтованою у сенсі статті 35 §3 (а) Конвенції. Вона також не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прий
нятною.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
89. Уряд твердив, що національні суди не знайшли жодних порушень права заявника на захист і принципів справедливого судового
розгляду. На думку Уряду, скарги заявника не дають підстав говорити про порушення статті 6 Конвенції.
90. Заявник не погодився і твердив, що його скарги дають достатні підстави вважати, що його права відповідно до статті 6 Конвенції було порушено.

2. Оцінка Суду
91. Суд повторює, що стаття 6 §1 вимагає, як правило, аби доступ до адвоката забезпечувався від першого допиту підозрюваного поліцією, якщо не доведено з урахуванням конкретних обставин
справи, що є вагомі підстави для обмеження цього права. Навіть тоді,
коли у виняткових випадках є вагомі підстави, що виправдовують
відмову в доступі до адвоката, таке обмеження, незалежно від його
підстав, не має надмірно зачіпати права обвинуваченого відповідно
до статті 6. Право на захист, в принципі, зазнає непоправної шкоди,
коли зібрані під час допиту поліцією за відсутності адвоката заяви,
що компрометують допитуваного, використовуються для винесення
обвинувачувального вироку (див. Salduz v. Turkey [GC], № 36391/02,
§55, 27 листопада 2008).
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92. Було встановлено, що 20 листопада 2004 року заявника було
доправлено у відділення міліції в Києві, оскільки його підозрювали
у вчиненні злочину.
93. Окрім того, не заперечується, що вранці 21 листопада 2004 року міліція допитувала заявника за відсутності адвоката. Окрім того,
того дня заявник написав зізнання за відсутності адвоката.
94. Суд вважає, що внаслідок згаданих принципів заявник мав
право на доступ до адвоката з першого допиту, який відбувся 21 листопада 2004 року. Немає жодних ознак того, що заявник відмовився
від цього права.
95. Таким чином, питання полягає в тому, чи була відсутність
адвоката виправдана вагомими підставами. На підставі відомих
йому фактів, Суд не знаходить вагомих підстав для обмеження права заявника на доступ до адвоката в той час. Окрім того, Суд зазначає, що початкові зізнання, отримані за відсутності адвоката,
було використано судом для засудження заявника (див. пункт 35
раніше). За таких умов право заявника на захист було незворотно
порушено.
96. Окрім того, хоча немає жодних переконливих доказів того,
що заявник зазнав жорстокого поводження у відповідний час, обставини справи свідчать, що відсутність правової допомоги на початковому етапі розслідування завдала шкоди праву заявника зберігати
мовчання та не свідчити проти себе. Зокрема Суд не може ігнорувати той факт, що вранці 21 листопада 2004 року заявника було допитано як свідка, попри те, що проти нього та двох інших осіб було
порушено кримінальну справу. Під час цього допиту за відсутності
адвоката, заявник, якого попередили, що він нестиме кримінальну відповідальність у разі відмови свідчити та що він має право не
свідчити проти самого себе, не мав чіткого уявлення про свої права
(див. Shabelnik v. Ukraine, згад. раніше, §59).
97. Нарешті, попри те, що заявник вказав двох адвокатів як своїх
представників, слідчий неодноразово допитував заявника винятково в присутності призначеного адвоката. Немає жодних ознак того,
що адвоката, найнятого батьком заявника, було в належний спосіб
повідомлено про ці слідчі дії.
98. Наведені міркування є достатніми для того, щоб Суд дійшов
висновку, що відбулося порушення статті 6 §§1 та 3 (с) Конвенції.
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IV. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 §§1 та 3 (D) КОНВЕНЦІЇ
99. Заявник скаржився на те, що у своїх рішеннях суди спиралися на свідчення І., яка на час судового розгляду загинула, а отже, не
могла бути допитана у відкритому судовому засіданні. Окрім того,
суди в належний спосіб не дослідили питання, чи було І. надано процесуальні гарантії під час отримання свідчень.
100. Стаття 6 Конвенції зокрема говорить:
«1. Кожна людина має право… під час розгляду будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого їй, на справедливий… розгляд
справи… судом...
…
3. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні кримінального злочину,
має як мінімум такі права:
...
d) допитувати свідків, які свідчать проти нього, або мати право на
те, щоб цих свідків було допитано, та мати право на виклик і допит свідків на його користь на тих самих умовах, що й для свідків,
які свідчать проти нього».
A. Аргументи сторін

101. Уряд твердив, що провина заявника неспростовно підтверджувалася різними свідченнями. Свідчення І., дані під час попереднього слідства та розгляду судами, не вплинули значною мірою на
закінчення справи заявника. Уряд твердив, що внаслідок цього ознак порушення принципу справедливого судового розгляду немає.
102. Заявник твердив, що свідчення І. мали велике значення для
інтерпретації конкретних обставин справи та встановлення його
провини.
B. Оцінка Суду

1. Відповідні принципи
103. Суд нагадує, що прийнятність доказів має переважно регулюватися національним законодавством, та що здебільшого саме
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національні суди оцінюють надані їм докази. Завданням Суду, відповідно до Конвенції, є не встановлення того, чи були свідчення
свідка належним доказом, а радше встановлення того, чи був справедливим розгляд загалом, враховуючи й те, в який спосіб було отримано докази (див., серед іншого, Doorson v. the Netherlands, 26 березня 1996, §67, Reports of Judgments and Decisions 1996‑II, та Van
Mechelen and Others v. the Netherlands, 23 квітня 1997, §50, Reports of
Judgments and Decisions 1997‑III).
104. Усі докази зазвичай надаються на відкритому судовому засіданні в присутності обвинуваченого з урахуванням перебігу змагального процесу. Є винятки з цього принципа, але вони не мають
порушувати право на захист (див. Lüdi v. Switzerland, 15 червня 1992,
§47, Серія A, № 238, та Van Mechelen and Others, згадано раніше, §51).
Якщо обвинувачувальний вирок ґрунтується винятково або визначною мірою на заявах особи, якій обвинувачений не мав можливості
поставити запитання під час слідства чи в суді, право на захист обмежується до такої міри, що це стає несумісним із гарантіями, передбаченими статтею 6. Термін «свідок» має «автономне» значення
в системі Конвенції, а отже, той факт, що свідчення було дано обвинуваченими, а не свідками, не має жодного значення (див. Lucа v.
Italy, № 33354/96, §§40 та 41, ECHR 2001‑II).

2. Застосування у цій справі
105. У цій справі національні суди розглянули свідчення, дані І.,
однією з обвинувачених, під час попереднього слідства. Заявник
твердив, що це завдало шкоди його праву на захист та справедливості судового розгляду загалом.
106. Суд насамперед зазначає, що на час початку судового розгляду І. не було серед живих, і в такий спосіб були наявні об’єктивні
підстави того, що її не було допитано безпосередньо в судовому засіданні. По-друге, немає жодних підстав вважати, що суди неправильно оцінили припустимість показів, даних І.
107. Оцінюючи значущість заяв І. для справи заявника, Суд зазначає, що відповідно до цих заяв, І. нічого не знала про заявника
та спілкувалася лише з Д. К., а потім з Ю. К. (див. пункт 15 раніше).
Хотя свідчення І., можливо, якось стосувалися осудження Д. К., однак ані мотиви, вказані судами, ані матеріали справи не дають змоги
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припустити, що ці свідчення відіграли вирішальну роль в осудженні
заявника.
108. Отже, ця скарга є явно необґрунтованою й має бути відхилена відповідно до статті 35 §§3 (а) та 4 Конвенції.
V. ІНШІ ЗАЯВЛЕННЯ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
109. Заявник скаржився на порушення статті 5 §3 Конвенції
через те, що після арешту його не було негайно доправлено до
судді, та через те, що рішення суду від 30 листопада 2004 року не
містило суттєвих і достатніх підстав, що виправдовували його попереднє тримання під вартою. Він також скаржився в рамках статті 5 §4 Конвенції, що не зміг скористатися своїм правом на судовий розгляд питання про законність його попереднього тримання
під вартою. Посилаючись на статтю 6 §1 Конвенції, заявник твердив, що:
а) суди неправильно витлумачили усні свідчення, які він та інші особи дали під час судового розгляду;
б) суди не обґрунтували рішення про невизнання його тверджень, що він добровільно відмовився від вчинення злочину,
та що деякі докази були неприпустимими, та
в) Верховний суд розглянув питання про те, чи було вбивство
заплановано групою осіб, хоча це конкретне питання вже було розв’язано судом першої інстанції.
110. Спираючись на статті 6 та 7 Конвенції, заявник твердив, що
суди мали розглядати його як особу, яка не бажала вчинити злочин.
Він також скаржився відповідно до статті 2 Протоколу № 7, що під
час розгляду справи Верховний суд спирався на неточну стенограму
судового процесу. Нарешті, заявник скаржився, що відбулося порушення статті 2 Протоколу № 7 та статті 14 Конвенції.
111. Суд розглянув ці скарги та вважає, що у світлі всіх наявних
у нього матеріалів та тією мірою, якою розглядувані питання перебувають у межах його компетенції, вони не містять жодних доказів
порушення прав та свобод, викладених у Конвенції або Протоколах
до неї. Відповідно Суд відхиляє їх як явно необґрунтовані відповідно до статті 35 §§3 (а) та 4 Конвенції.
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VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
112. Стаття 41 Конвенції говорить:
«Якщо Суд вирішує, що відбулося порушення Конвенції або Протоколів до неї, а внутрішнє право Високої Договірної Сторони припускає можливість лише часткового усунення наслідків цього порушення, Суд у разі необхідності присуджує справедливе відшкодування
потерпілій стороні».
A. Шкода

113. Заявник вимагав сплатити йому 40 000 євро як відшкодування нематеріальної шкоди.
114. Уряд повважав цю вимогу необґрунтованою та надмірною.
115. Суд вважає, що заявник зазнав страждань і побоювань
у зв’язку з виявленим порушенням. Ухвалюючи рішення на справедливій підставі, як того вимагає стаття 41 Конвенції, Європейський
Суд присудив заявникові 14 000 євро як відшкодування нематеріальної шкоди.
B. судові витрати

116. Заявник також вимагав сплатити йому 8176 євро як відшкодування видатків і витрат, понесених ним у зв’язку із розглядом
справи в Суді.
117. Уряд повважав цю вимогу необґрунтованою.
118. Відповідно до прецедентного права Суду, заявник має право
на відшкодування видатків і витрат лише тією мірою, якою було доведено, що вони були справді зроблені та що вони були необхідними
та резонними. У цьому разі, беручи до уваги наявні в нього документи та згадані критерії, Суд вважає резонним присудити заявникові
2000 євро плюс будь-які податки, які можуть бути нараховані на цю
суму як відшкодування витрат на послуги адвоката. Цю суму буде
перераховано безпосередньо на банківський рахунок адвоката заявника, п. А. Бущенка (див., наприклад, Hristovi v. Bulgaria, № 42697/05,
§109, 11 жовтня 2011, та Singartiyski and Others v. Bulgaria, № 48284/07,
§54, 18 жовтня 2011).
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C. Пеня

119. Суд вважає резонним, що пення має ґрунтуватися на граничній кредитній ставці Європейського Центральногоя Банку, до
якої слід додати три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги за статтями 3 (жорстоке поводження та відсутність ефективного розслідування щодо цього), 5 §1 (незаконність затримання заявника та початкового тримання під вартою),
6 §§1 та 3 (порушення права на правову допомогу та права не свідчити проти себе) Конвенції прийнятними, а решту скарг неприйнятними.
2. Ухвалює, що порушення статті 3 Конвенції в її головному аспекті не відбулося.
3. Ухвалює, що відбулося порушення статті 3 Конвенції в її процедурному аспекті.
4. Ухвалює, що відбулося порушення статті 5 §1 (c) Конвенції через неоформлене утримання заявника під вартою 20–21 листопада
2004 року.
5. Ухвалює, що відбулося порушення статті 5 §1 (c) Конвенції через тримання заявника під вартою на підставі протоколу про затримання від 21 листопада 2004 року.
6. Ухвалює, що відбулося порушення статті 6 §§1 та 3 (c) Конвенції.
7. Ухвалює:
a) держава-відповідач має сплатити заявникові протягом
трьох місяців від дати, коли судове рішення стане остаточним відповідно до статті 44 §2 Конвенції, такі суми в перевденні в національну валюту держави-відповідача за курсом,
чинним на день сплати:
i) 14 000 (чотирнадцять тисяч) євро плюс будь-які податки,
які можуть бути нараховані на цю суму як компенсація
нематеріальної шкоди;
ii) 2000 (дві тисячи) євро плюс будь-які податки, які можуть бути нараховані на цю суму як компенсація витрат
на послуги адвоката, які будуть перераховані на банків
ський рахунок адвоката заявника, п. А. Бущенка;
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b) з моменту закінчення згаданих трьох місяців до сплати на
згадану суму нараховується пеня, рівна граничній кредитній ставці Європейського Центрального Банку в цей період
плюс три відсоткових пункти;
8. Відхиляє решту вимог заявника стосовно компенсації.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 листопада 2012 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 «ТРИМБАЧ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 44385/02)
Рішення
Страсбург
12 січня 2012 року
ОСТАТОЧНЕ
12 квітня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Тримбач проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, п. К. Юнґвірт,
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п. М. Віллігер,		
пані Е. Пауер-Форд,
пані А. Нуссбергер,
п. А. Потоцький,
п. М. Буроменський, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 13 грудня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 44385/02) проти України, поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та головних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, паном Віктором Олексійовичем Тримбачем (далі — «заявник»),
2 жовтня 2002 р.
2. Заявника представляв п. Є. В. Федорчук, адвокат, що практикує у Дніпропетровську. Уряд України (далі — «Уряд») представляв
його уповноважений, п. Ю. Зайцев із Міністерства Юстиції.
3. 13 березня 2006 р. Голова П’ятої Секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. 26 січня 2010 р. Суд запросив сторони подати дальші
зауваження стосовно скарги заявника відповідно до статті 6 щодо
його права на захист. Було також вирішено ухвалити рішення щодо
прийнятності та суті справи одночасно (стаття 29 §1). Через відсутність національного судді на той час п. М. Буроменського було призначено спеціальним суддею (правило 29 §1(b)).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився у 1954 р. і мешкає у Кривому Розі.
5. Рано-вранці 23 травня 2000 р. заявник помітив трьох осіб,
які намагалися розібрати електричну підстанцію недалеко від його
ферми. За словами заявника, він підійшов до них із дробовиком і попередив їх, але вони погрожували йому і стріляли в нього, змусив-
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ши його скористатися своїм дробовиком для самозахисту. Внаслідок
цього всі три особи загинули.
6. Того ж дня було порушено кримінальні провадження і заявника було допитано міліцією.
7. За словами заявника, слідчий сказав йому, що виклик адвоката займе багато часу, тому він погодився бути без адвоката, оскільки
бажав допомогти розслідуванню.
8. 24 травня 2000 р. заявника було заарештовано за підозрою
в убивстві.
9. За словами заявника, 24 травня 2000 р. прокурор Херсонської
області дав інтерв’ю телевізійному каналу та поінформував громадськість, що заявник був винний у вбивстві трьох осіб та що його буде
покарано позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років. У провадженнях в Суді Уряд не зміг підтвердити або спростувати це.
10. Того ж дня кількох осіб було допитано про обставини справи.
Один із них, п’ятнадцятирічний Р., сказав, що від двох до чотирьох
років тому він бачив предмет, схожий на рушницю, у володінні пана
К., одного з постраждалих. Однак він не міг описати цей предмет і не
знав, чи нещодавно хтось у селі бачив невелику гвинтівку.
11. 27 травня 2000 р. заявника було допитано слідчим. До допиту йому дали папір із поясненням його прав бути представленим і не
свідчити проти себе, з поясненням відповідних правових положень
Конституції та Кримінально-Процесуального кодексу. Він підписав
цей папір і написав, що захищатиме себе сам. За словами заявника,
він написав це за проханням слідчого.
12. 6 червня 2000 р. адвокат, обраний заявником, долучився до
проваджень.
13. Того ж дня газета Гривня опублікувала статтю під назвою
«Вольная Украина истекает кровью», про інцидент від 23 травня
2000 р. та про проблеми з відключенням електроенергії, спричиненими крадіжкою кабелів на металобрухт. У статті наводилася змальована заявником версія подій, у якій він твердив, що жертви намагалися вкрасти металеві деталі з електричного трансформатора
та що він попередив їх і потім стріляв по їхньому мотоциклу зі свого
дробовика. Вони стріляли в нього з гвинтівки, й він двічі вистрілив
у їхньому напрямку. Стаття продовжувалася наступним:
«Розслідування не здатне підтвердити, що мала місце ПЕРЕСТРІЛКА
біля підстанції. Прокурор Голопристанського району, Сергій Міхал-
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ков, наголошує: Попри докладені зусилля, ми не знайшли жодних
гільз із обріза дрібнокаліберної гвинтівки. З іншого боку, було знайдено два невикористаних патрони. Обшуки в будинках вбитих осіб
також не дали наслідків: не було знайдено ані коробок від патронів,
ані запасних частин для зброї. На гвинтівці не залишилося відбитків
пальців — ішов дощ, і ствол був змазаним. Ніхто зі знайомих убитих осіб ніколи не бачив у них обрізу гвинтівки. Тому кримінальні провадження проти Віктора Тримбача було порушено не через
його перевищення меж самооборони, а відповідно до статті 93 ‘d’
К[римінального] К[одексу]. Відповідно до цієї статті максимальним
вироком може бути довічне ув’язнення. У попередні роки особі навіть загрожувала смертна кара (через розстріл)».

14. 13 липня 2000 р. заявника було допитано у присутності адвоката й він підтвердив свою версію подій, яку описав, коли був допитаний раніше.
15. 9 вересня 2000 р. адвокат заявника подав заяву, в якій зокрема він попросив допитати свідка, К., і це прохання було задоволено.
16. За словами заявника, оскільки міліція не могла довести
його вину, вона погрожувала зробити його наркозалежним. Уночі
30–31 жовтня 2000 р. його співкамерники, які були злочинцями, що
співпрацювали з міліцією, катували його фізично та психологічно,
щоб витягти з нього зізнання. Вони переконали його написати листа
його другові й навіть допомогли скласти його. У листі говорилося:
«Привіт, Б.! Я зустрів П. і він сказав мені, що ти був зацікавлений
моєю проблемою. Дякую за твою увагу. Я негайно відповім на твоє
запитання. Я розділяю камеру з нормальними хлопцями, стосунки
нормальні. Я знаю П. і довіряю йому. Що стосується того, що я сказав
адвокату, то моя справа. Ти повинен зрозуміти, що я обвинувачуюся
відповідно до статті 93, і це не жарт. Тому мені потрібно говорити
про тюремний тиск, але все нормально. П. порадив мені, що до суду
я повинен відмовитися від свідчень і говорити, що вони мене вбивали (катували). Це все, дякую за твою турботу. Твій Віктор.»

17. 2 листопада 2000 р. заявник було переведено до іншої камери.
18. 3 листопада 2000 р. адвокат заявника поскаржився прокурору, що із заявником жорстоко поводилися співкамерники, які змушували його зізнатися.
19. Відповідно до звіту, який підготував прокурор з Херсонської
обласної прокуратури 20 листопада 2000 р., 3 листопада він запро-
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понував заявнику пройти медичне обстеження для встановлення
будь-яких ознак фізичного насильства. Заявник відмовився і дав
письмову заяву в присутності адвоката, що він не зазнав жодного
фізичного насильства.
20. 22 листопада 2000 р. заступник прокурора Херсонської області поінформував адвоката заявника, що його скаргу про те, що
заявник зазнав жорстокого поводження, було перевірено й це не
знайшло підтвердження.
21. 27 листопада 2000 р. Херсонська обласна прокуратура обвинуватила заявника у трьох вбивствах та незаконному володінні
зброєю (додаткові провадження стосовно останнього порушення
було розпочато 20 листопада 2000). В обвинуваченні говорилося, що
родичі та друзі жертв, і серед них ті, хто бачив їх до того, як вони вирушили розбирати підстанцію, не бачили в жертв жодної зброї й не
знали про неї. Обшуки будинків жертв також не дали результатів.
В обвинуваченні також згадувалися три анонімних свідки, допитаних прокуратурою під вигаданими іменами: пан Іванов, пан Петров
і пан Сергієв, які трималися в одній камері із заявником, і яким він
нібито зізнався, що 23 травня 2000 р. умисно вбив трьох осіб, коли
вони намагалися вкрасти електричні кабелі з місцевої електричної
підстанції, яка подавала енергію на ферму. Заявник твердив, що діяв
у порядку самооборони та відповідав на постріли в його бік. Розслідування не виявило доказів на підтримку тверджень заявника.
22. 4 грудня 2000 р. Херсонський обласний суд розпочав судові
провадження.
23. 15 лютого 2001 р. адвокат заявника подав заяву про розгляд
анонімних свідків. Цю заяву було схвалено, і протягом проваджень
свідчення трьох анонімних свідків розглянули у присутності адвоката заявника, тоді як самого заявника було видалено із залу суду.
Пізніше один зі свідків погодився розкрити свою особу; Він брав
участь у провадженнях під власним ім’ям і був допитаний у присутності адвоката.
24. 30 травня 2001 р. Херсонський обласний суд скерував справу
на подальше розслідування для перевірки тверджень заявника про
те, що його співкамерники змусили його написати записку і навіть
допомогли скласти її, і для проведення аналізу почерку виправлень на записці, які нібито були зроблені паном Н. 17 липня 2001 р.
Верховний Суд скасував зазначене рішення, оголосивши, що аналіз
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почерку можна було зробити протягом судового розслідування й тому не було необхідності повертати справу для дослідування.
25. Зазначений аналіз не зміг встановити, хто зробив виправлення на записці — це був пан Н., заявник чи хтось інший.
26. 21 березня 2002 р. Херсонський обласний апеляційний суд
засудив заявника до п’ятнадцяти років позбавлення волі за кілька
вбивств і незаконне володіння зброєю. Апеляційний суд ґрунтував
засудження заявника на наступному: гвинтівка, знайдена біля одного з загиблих, не була заряджена, біля неї були два повні патрони
й не було гільз; співробітник міліції, який прибув першим на місце
злочину, свідчив, що гвинтівка була чистою, хоча все навкруги, в тому числі руки загиблих, було у мастилі; свідчення співкамерників
заявника, пана Н. та пана Ю., які сказали, що заявник сказав їм, що
гвинтівку було принесено на місце злочину після стрілянини; свідчення пана та пані Щ., сусідів заявника, які твердили, що чули чотири постріли, судово-медична експертиза, яка дійшла висновку, що
заявник стріляв у жертв чотири рази; всі три жертви були поранені
у життєво важливі органів з відстані від десяти до п’ятнадцяти метрів (перші два постріли) та чотирьох метрів (останні два постріли),
а не з місця, вказаного заявником, яке було розташовано за тридцять один метр від тіл; той факт, що в заявника були патрони із сіллю, але він стріляв патронами зі свинцем; і твердження двох свідків
про попередню агресивну поведінку заявника.
27. Заявник подав скаргу в касаційному порядку. Він скаржився,
зокрема, що органи влади не доклали достатніх зусиль для приведення до суду пана Р., який перебував за межами території України,
та що свідків, які могли дати про нього позитивні твердження, не
було викликано до суду. Він також скаржився, що через відсутність
у нього знань і досвіду розслідування залишило його без адвоката
до 6 червня 2000 р.
28. 25 червня 2002 р. Верховний Суд відхилив апеляцію заявника
проти рішення від 21 березня 2002 р., не виявивши жодного порушення процесуального або матеріального права в розгляді справи. Він зазначив, зокрема, що пан та пані Щ. чули тільки постріли з дробовика, а не постріли з дрібнокаліберної гвинтівки, і вони підтвердили це
протягом реконструкції. Верховний Суд також зазначив, що не було
серйозних процесуальних порушень, які б вимагали скасування рі-
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шення. Однак він вирішив зменшити вирок заявника до десяти років
позбавлення волі, беручи до уваги, що жертви також діяли незаконно.
29. 31 серпня 2005 р. президент України видав наказ про амністію для кількох засуджених осіб, у тому числі заявника, вирок
якого було скорочений до восьми років.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО
A. Кримінальний кодекс (1960) (чинний на той час)

30. Відповідно до статті 93 Кодексу, вбивство кількох осіб каралося позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років
або довічним ув’язненням.
B. Кримінально-процесуальний кодекс (1960)

31. Стаття 46 КПК, у формулюванні на час попередньої стадії
розслідування, передбачала, що підозрюваний, обвинувачений або
підсудний мав право відмовитися від права на адвоката. Така відмова дозволялася тільки за ініціативи самого підозрюваного, обвинуваченого або підсудного. Відмова не може дозволятися, якщо покаранням може бути довічне позбавлення волі.
32. Відповідно до пункту 1 статті 370, у формулюванні на час судового розгляду, істотними порушеннями вимог кримінально-процесуального законодавства вважаються ті, які заважали або могли
заважати суду в повному й ретельному розгляді справи та ухваленні
законного, обґрунтованого та справедливого вердикту. Пункт 2 цієї
статті вносить порушення права обвинуваченого на захист у список
істотних порушень вимог кримінально-процесуального законодав
ства, які гарантують скасування вердикту у будь-якому разі (тобто
незалежно від того, чи було виконано вимоги пункту 1).

ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 6 §2 І 13 КОНВЕНЦІЇ
33. Заявник скаржився, що наступного дня після інциденту
обласний прокурор оголосив у телевізійному інтерв’ю, що заяв-
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ник був очевидно винним, і гарантував, що його буде засуджено до
п’ятнадцяти років позбавлення волі. Окрім того, через два тижні
після трагедії місцева газета опублікувала статтю, в якій прокурор
нібито назвав заявника серійним убивцею, якого буде засуджено до
довічного ув’язнення. Заявник посилався на статтю 6 §2 Конвенції,
яка говорить:
«Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку».

34. Суд також вважає, що ця скарга може порушити питання відповідно до статті 13, 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».

35. Уряд надав статтю, копія якої містилася у матеріалах справи
заявника й на яку посилався заявник. Він не підтвердив і не спростував наявності телеінтерв’ю з обласним прокурором.
36. Що стосується відповідної статті (див. пункт 13 раніше)
Уряд зазначив, що вона не містила жодних посилань на заявника
як на «серійного вбивцю» та що прокурор не сказав нічого про вину
заявника.
37. Уряд твердив, що заявник може порушити провадження про
наклеп проти відповідних прокурорів та ЗМІ, якщо він вважав відповідні твердження наклепом. Це передбачалося статтею 7 Цивільного Кодексу і цей засіб правового захисту був ефективним.
38. Заявник вважав, що відповідна стаття містила твердження
про його вину й повторив, що відбулося телевізійне інтерв’ю з обласним прокурором. Він також твердив, що не мав ефективних засобів
правового захисту, оскільки в його камері не було преси та телевізійного приймача.
39. Суд повторює, що стаття 6 §2 вимагає, щоб жодні представники держави або органів державної влади не могли оголосити особу винною в злочині до того, як її вину буде встановлено «судом»
(див., серед інших, Allenet de Ribemont v. France, 10 лютого 1995, §§35–
36, Серія A, № 308). Чи порушувало твердження державної посадової особи принцип презумпції невинуватості, необхідно визначити
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в контексті конкретних обставин, у яких було зроблено оскаржуване твердження (див. Daktaras v. Lithuania, № 42095/98, §43, ECHR
2000-X).
40. У нинішній справі заявник твердив, що відбулися два твердження про те, що він був винний, зроблені прокурорами за допомогою ЗМІ.
41. Суд спочатку розгляне публікацію в газеті, яка є в наявності.
Суд зазначає, що твердження прокурора, як наведено у фактах, не
містить жодних тверджень про вину заявника, але пояснює, чому кримінальні провадження було порушено за обвинуваченням
у вбивстві, а не перевищенні самооборони. Суд вважає, що цитата
прокурора формулювалася в термінах, які не можна вважати твердженням про вину заявника, й отже твердження в його інтерв’ю газеті, не порушили принцип презумпції невинуватості.
42. Що стосується заявленого телеінтерв’ю з обласним прокурором, заявник не надав подробиць щодо того, на якому каналі воно
транслювалося або що насправді було сказано. Окрім того, беручи
до уваги аргумент заявника про те, що в нього не було доступу до
телевізора, поки він перебував під вартою, твердження заявника виявилися чутками без посилання на джерело. Нарешті, тлумачення
заявником згаданої статті в газеті залишає сумніви щодо точності
трактування заявником суті інтерв’ю прокурора, навіть якщо припустити, що воно фактично відбулося. Тому ця скарга заявника є необґрунтованою.
43. За відсутності будь-яких спірних претензій відповідно до
статті 6 §2 Конвенції, Суд не зобов’язаний розглядати, чи існували
ефективні національні засоби правового захисту, як того вимагала
стаття 13, стосовно зазначеної скарги.
44. Звідси випливає, що ця частина заяви є явно необґрунтованою і має бути відхилена відповідно до статті 35 §§3 (a) і 4 Конвенції.
II. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 §§1 І 3 КОНВЕНЦІЇ
45. Заявник скаржився відповідно до статті 6 §1, що судові провадження проти нього були занадто тривалими та несправедливими, і зокрема, що суди на порушення статті 6 §3 (d), ґрунтували свої
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висновки про те, що він перемістив обріз гвинтівки не місце злочину, щоб створити враження, що відбулася перестрілка, на свідченнях трьох анонімних свідків, яких йому особисто не дозволили допитати на слуханнях. Він скаржився, що суди не викликали свідків
на його захист.
46. Заявник також скаржився відповідно до статті 6 §3 (b) і (c)
Конвенції, що на початковій стадії розслідування він не мав адвоката, хоча юридичне представництво було обов’язковим відповідно до
національного права. Суд вважає, що цю скаргу необхідно розглядати відповідно до статті 6 §3 (c), яка є відповідним положенням.
47. Стаття 6 передбачає у відповідній частині:
«1. При визначенні ... будь-яких кримінальних обвинувачень проти
нього, кожен має право ... на розгляд у розумний строк ... судом ...
...
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя;
d) Ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також для
покарання будь-якої особи за будь-яку дію чи бездіяльність, яка
на час її вчинення становила кримінальне правопорушення відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими
націями...»
A. щодо Прийнятності

1. Тривалість проваджень
48. Заявник скаржився, що провадження проти нього були занадто тривалими.
49. Суд зазначає, що оскаржувані провадження тривали з 23 травня 2000 р. до 25 червня 2002 р., тобто, два роки, один місяць і два дні.
До них входило розслідування та слухання на двох рівнях юрисдик-
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ції. На думку Суду, цей період не є настільки надмірним, щоб спричиняти спірну претензію відповідно до статті 6 §1 Конвенції. Звідси
випливає, що ця скарга є явно необґрунтованою і має бути відхилена
відповідно до статті 35 §§3 (a) і 4 Конвенції.

2. Право викликати свідків
50. Уряд зазначив, що три відповідних свідка погодилися свідчити у суді тільки за умови, що їх захистять як свідків. Тому було
вирішено, що вони візьмуть участь анонімно й під вигаданими іменами. Уряд надав записи слухань, які свідчили, що хоча заявник
та його родичі були видалені із залу суду, коли відбувалися допити
анонімних свідків, адвокат заявника був присутній і міг поставити
їм запитання. Окрім того, один із анонімних свідків пізніше погодився розкрити свою особу і взяв участь у провадженнях під власним іменем та у присутності заявника. Уряд зазначив, що всіх свідків було допитано на рівній основі та що заяви адвоката заявника
про допити конкретних свідків було задоволено.
51. Заявник заперечував щодо надійності анонімних свідків,
твердячи, що все одно знав, хто вони, та що вони всі були злочинцями, які співпрацювали з міліцією і свідчили проти нього за запитом
слідчого. Він також скаржився, що пана Р., який свідчив протягом
досудового розслідування, що бачив гвинтівку у володінні жертви,
не було викликано до суду, та що інші свідки від захисту теж не були
викликані.
52. Суд повторює, що всі докази мають бути представлені на публічному слуханні у присутності обвинуваченого з метою змагального спору. Бувають винятки з цього принципу, але вони не мають
порушувати права захисту. Стосовно загального принципу пункти 1
і 3 (d) статті 6 вимагають, щоб заявникові надавалася належна й доречна можливість оскаржити та поставити під сумнів свідків проти
нього, коли вони дають свої свідчення або на пізнішій стадії (див.
Lüdi v. Switzerland, рішення від 15 червня 1992, §49, Серія A, № 238).
Засудження не має ґрутуватися тільки або значною мірою на свідченнях, які захист не міг оскаржити (див., із необхідними змінами,
Doorson v. the Netherlands, 26 березня 1996, §76, Reports 1996‑II).
53. Звертаючись до фактів цієї справи, слід зазначити, що домовленості, зроблені національними органами влади для допити
анонімних свідків у суді з прямою участю адвоката заявника ви-
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даються сумісними з вимогами статті 6 §3 (d). Окрім того, один із
анонімних свідків пізніше погодився розкрити свою особу й надалі
брав участь у провадженнях під власним ім’ям, а також дав свідчення у присутності заявника. Тому не можна твердити, що висновки
судів у цій частині ґрунтувалися на твердженнях свідків, які захист
не міг оскаржити. Суд вважає, що ця скарга заявника є явно необґрунтованою.
54. Що стосується свідків, які не з’явилися в суді, твердження
заявника фокусуються на нездатності викликати пана Р., який був
допитаний протягом досудового розслідування у віці п’ятнадцяти
років і який сказав, що бачив якийсь предмет, схожий на гвинтівку
у володінні одного із загиблих за два-чотири роки до подій, але не
міг дати більше подробиць. Як випливає з матеріалів справи, пан Р.
не міг бути викликаним тому, що він перебував за кордоном. Що стосується інших свідків, заявник не вказав, чому їхня поява у суді була
ключовою для справи. У цьому зв’язку Суд зауважує, що національні суди краще пристосовані для оцінки доказів, наявних перед ними, що заявник не оспорив твердження Уряду про те, що всі запити
захисту про допити конкретних свідків було виконано, й нарешті,
ні у своєму зверненні до Верховного Суду, ні у своїй заяві до цього
Суду заявник не обґрунтував свій аргумент про те, що нездатність
зазначених свідків з’явитися загалом негативно вплинула на справедливість судових проваджень.
55. Звідси випливає, що ця частина заяви є явно необґрунтованою
і має бути відхилена відповідно до статті 35 §§3 (a) і 4 Конвенції.

3. Право на захист
56. Суд зазначає, що скарга заявника щодо відсутності правової
допомоги на початковій стадії розслідування 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. Суть справи

1. Аргументи сторін
57. Заявник зазначив, що погодився бути без адвоката на початку розслідування, тому що бажав допомогти розслідуванню. Однак
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юридичне представництво було обов’язковим відповідно до законодавства, беручи до уваги тяжкість обвинувачень проти нього. Він
твердив, що через відсутність адвоката збір доказів на початковій
стадії був незадовільним і вплинув на результат проваджень.
58. Уряд твердив, що відсутність адвоката на початковій стадії
розслідування не вплинула на справедливість проваджень. Твердження заявника протягом розслідування і суду були однаковими
незалежно від присутності адвоката. Єдине питання полягало в тому, чи було це вбивство умисним, чи в рамках самозахисту, й національні органи влади довели, що заявник умисно вбив трьох осіб, на
підставі матеріальних доказів і заяв свідків. Окрім того, Верховний
Суд не знайшов процесуальних порушень, які могли би поставити
під сумнів висновки суду першої інстанції стосовно вини заявника
у зв’язку з порушеннями, в яких він обвинувачувався. Він дійшов
висновку, що ця справа не розкриває жодних обставин, здатних
викликати сумніви щодо справедливості всіх проваджень.

2. Оцінка Суду
a) Загальні принципи
59. Суд повторює, що вимоги пункту 3 статті 6 необхідно розглядати як конкретні аспекти права на справедливий судовий
розгляд, гарантованого пунктом 1 цієї статті, і тому вони мають
розглядатися разом (див. Van Geyseghem v. Belgium [GC], № 26103/95,
§27, ECHR 1999‑I). Загалом Суд покликано розглянути, чи були всі
провадження справедливими (див. Balliu v. Albania, № 74727/01, §25,
16 червня 2005).
60. Суд наголошує, що хоча це не є абсолютним, право кожної
особи, обвинуваченої в кримінальному правопорушенні, на ефективний захист з боку адвоката, призначеного офіційно за необхідності, є одним із найголовніших моментів справедливого судового процесу (див. Krombach v. France, № 29731/96, §89, ECHR 2001‑II).
Як правило, доступ до адвоката має забезпечуватися з моменту
першого допиту підозрюваного міліцією, якщо у світлі конкретних обставин кожної справи не може бути продемонстровано, що
були наявні переконливі підстави обмежити це право (див. Salduz
v. Turkey [GC], № 36391/02, §55, 27 листопада 2008). Право на захист
буде у принципі безповоротно порушено, коли дані під час допиту
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з боку міліції без доступу до адвоката твердження, що інкримінують вину особи, будуть використані для засудження (там само).
61. Нарешті, Суд повторює, що відмова від права, гарантованого
Конвенцією — тією мірою, якою це дозволяється — не має суперечити жодному важливому суспільному інтересу, має бути встановлена
однозначно й має супроводжуватися мінімальними гарантіями, відповідними значущості відмови (див. Sejdovic v. Italy [GC], № 56581/00,
§86, ECHR 2006‑II).
b) Застосування наведених принципів до нинішньої справи
62. Суд зазначає, що на момент арешту заявника законодавство
України передбачало обов’язкове юридичне представництво від початку перевірки, а саме з моменту арешту, якщо зокрема покаранням за правопорушення, в якому підозрювалася особа, було довічне ув’язнення (див. пункти 30 і 31 раніше). Хоча заявника зрештою
було засуджено до десяти років позбавлення волі, це правило про
обов’язкове представництво було застосовним до нього.
63. Суд також зауважує, що наявні в нього матеріали справи
містять відмову від юридичного представництва й у своїх аргументах у Суді заявник підтвердив, що погодився на допит без адвоката
23 травня 2000 р. (див. пункт 7 раніше). 27 травня 2000 р. він також
підписав документ, у якому детально зазначалося його право на захист і підписав його, підтвердивши, що прочитав його і бажав представляти себе самостійно (див. пункт 11 раніше).
64. Хоча відсутність адвоката протягом перших двох тижнів
розслідування явно не відповідала вимогам національного права,
Суд повторює, що хоча його обов’язок, відповідно до статті 19 Конвенції, полягає в забезпеченні виконання домовленостей Договірних Сторін відповідно до Конвенції, він не зобов’язаний розглядати
фактичні або правові помилки, що їх, як заявляється, припустилися національні суди, якщо вони не порушили права та свободи,
закріплені в Конвенції, й лише тією мірою (див., серед багатьох інших, Schenk v. Switzerland, рішення від 12 липня 1988, Серія A, № 140,
стор. 29, §45, і Streletz, Kessler and Krenz v. Germany [GC], № 34044/96,
35532/97 і 44801/98, §49, ECHR 2001-II). В обставинах нинішньої
справи виявляється, що порушення процесуальної вимоги щодо представництва заявника не мало жодного впливу на загальну
справедливість судових проваджень. Ніщо не вказує, що заявник
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зробив будь-які свідчення проти себе, які пізніше заперечив або
змінив. Видається, що заявник постійно просував свою версію подій
(див. пункт 5 раніше), яка не змінилася з першого разу, коли його було допитано щодо його аргументів до Суду. Його версію спростували результати багатьох судово-медичних експертиз, здійснених за допомогою тільки легальних засобів та методів. Окрім того,
у провадженнях за апеляцією заявник скаржився, що його право на
захист було порушено на підставі лише того, що він мав бути юридично представленим відповідно до національного законодавства,
оскільки максимальним можливим покаранням за злочин, у якому його було обвинувачено, було довічне позбавлення волі. Він не
висунув жодних аргументів і не заявляв про існування будь-яких
конкретних перешкод, спричинених відсутністю адвоката на початковій стадії розслідування. Вищі суди також не визнали жодних
таких перешкод. Зокрема, Верховний Суд не встановив процесуальних порушень, достатньо серйозних, аби зробити необхідним скерування справи на додаткове розслідування або повторний судовий
розгляд (див. пункт 28 раніше).
65. Суд також вважає, що заявник не заявляв, що його примусили відмовитися від права на юридичне представництво або що
він не знав, що його підозрювали, а згодом обвинуватили в багатьох
вбивствах, що вимагало обов’язкового юридичного представництва
(див. і пор. Leonid Lazarenko v. Ukraine, № 22313/04, §42, 28 жовтня
2010). Відповідно до аргументів заявника, він погодився бути без адвоката, оскільки хотів допомогти розслідуванню (див. пункти 7 та 57
раніше). Тому Суд доходит висновку, що відмова була справжньою.
За цих обставин Суд доходить висновку, що не відбулося порушення статті 6 §1 разом зі статтею 6 §3 (c) Конвенції у цій справі.
III. ІНШІ ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
66. Заявник скаржився відповідно до статті 2 Конвенції, що національні органи влади залишили без уваги його твердження про те,
що він діяв у рамках самозахисту й захищав власне життя. Відповідно до статті 3 Конвенції заявник скаржився, що йому погрожували
його співкамерники, які співпрацювали з міліцією і змушували його
зізнатися та що вони жорстоко з ним поводилися.
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67. Суд розглянув решту поданих скарг заявника. Однак у світлі
всіх наявних у нього матеріалів і тією мірою, якою оскаржувані питання перебувають у його компетенції, Суд визнає, що вони не розкривають наявності жодного порушення прав і свобод, закріплених
у Конвенції або Протоколах до неї.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує одноголосно скаргу стосовно відсутності правової
допомоги на початковій стадії розслідування прийнятною, а решту
скарг заявника неприйнятною;
2. Ухвалює чотирма голосами проти трьох, що не відбулося порушення статті 6 §§1 та 3 (c) Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 12 січня
2012 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік

Д. Шпільманн

секретар

голова

Відповідно до статті 45 §2 Конвенції та правила 74 §2 Регламенту
Суду, окрему думку суддів Шпільмана, Пауер-Форд та Буроменського прикріплено до цього рішення.
Д. Ш.
К. В.

СПІЛЬНА ОКРЕМА ДУМКА СУДДІВ ШПІЛЬМАНА,
ПАУЕР-ФОРД І БУРОМЕНСЬКОГО
Відсутність доступу до правової допомоги протягом перших
двох тижнів тримання заявника під вартою в очікуванні розслідування серйозних кримінальних обвинувачень, не заперечується.
Більшість не визнає порушення статті 6 §1 у поєднанні зі статтею 6
§3 (c) Конвенції. Її висновки ґрунтуються переважно на явній відсутності будь-яких конкретних перешкод, заподіяних заявнику
відсутністю юридичного представництва на початковій стадії розслідування (§64). Ми вважаємо, що відбулося порушення згаданих
положень. Наше обґрунтування випливає з того, що ми вважаємо
встановленими принципами юриспруденції Суду.
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Хоча воно не є абсолютним, право кожного, обвинуваченого
в кримінальному правопорушенні, на ефективний захист з боку адвоката, призначеного офіційно за необхідністю, є однією з найважливіших властивостей справедливого судового процесу (див. Salduz v
Turkey, [GC] № 36391/02, §54, 27 листопада 2008, §51; Poitrimol v. France,
23 листопада 1993, §34, Серія A, № 277‑A; і Demebukov v. Bulgaria,
№ 68020/01, §50, 28 лютого 2008). Суд багато разів повторював, що
для визначення того, чи було досягнуто мети статті 6 — справедливий судовий процес — необхідно взяти до уваги провадження загалом, у тому числі досудові провадження (див. Panovits v Cyprus, §64,
і Imbrioscia v Switzerland, № 13972/88, §38, 24 листопада 1993).
Те, що право на доступ до адвоката «вмикається» з моменту
першого допиту підозрюваного поліцією, також чітко встановлено
в прецедентному праві Суду (див. Panovits, згад. вище, §66, і Salduz,
згад. вище, §55). Справді, концепція справедливості, закріплена
у статті 6, «вимагає, щоб обвинуваченому надали можливість отримати допомогу від адвоката вже на початковій стадії поліцейського
допиту» (див. Panovits, згад. раніше, §66). Цей принцип відображає
визнання Судом того факту, що докази, отримані на стадії розслідування, можуть визначити рамки, в яких правопорушення розглядатиметься на суді (див. Salduz, згад. раніше, §54). Від моменту арешту
до винесення вироку кримінальні провадження формують органічне та взаємопов’язане ціле, й подія, яка відбувається на одній стадії,
може вплинути й іноді визначити, що відбудеться на інших стадіях.
Цей «цілісний» підхід до кримінальних проваджень відображається
у висновках Великої Палати у справі Salduz про те, що ні юридична
допомога, яка була надана згодом, ні змагальний характер проваджень не змогли виправити недоліків, які відбулися протягом періоду, проведеного під вартою в поліції (Salduz, згад. раніше, §58). Згодом Суд виявив порушення статті 6 у цій справі.
За обставин нинішньої справи ми вважаємо, що, по-перше, перевірка, прийнята більшістю у §64 рішення (а саме, чи мала відсутність правової допомоги будь-який вплив на провадження) не є правильною. Правильною перевіркою, на нашу думку, є те, що стаття 6
§1 вимагає, щоб, як правило, підозрюваний мав право на доступ до
адвоката з моменту його першого допиту поліцією, якщо у світлі конкретних обставин кожної справи не продемонстровано, що були наявні переконливі підстави обмежити це право (Salduz, згад. раніше,
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§55). Інакше кажучи, є презумпція того, що судовий процес буде несправедливим, якщо доступ до адвоката не буде надано від моменту
першого допиту підозрюваного поліцією. Однак, навіть якщо застосувати перевірку, використану більшістю, ми не можемо поділяти її
погляд на те, що відсутність правової допомоги на ранніх стадіях
розслідування не матиме впливу на загальну справедливість судового процесу заявника. Не можна просто розмірковувати про те, як
цей судовий процес може відбуватися або як захист міг здійснюватися, якби заявник мав доступ до адвоката на початковій стадії.
Ми можемо прийняти, як і більшість, що в цій справі заявник
не відмовився від тверджень, зроблених протягом цих тижнів під
вартою, коли його допитували без доступу до адвоката. Однак звідси не випливає, що відсутність правового представництва на такій
важливій стадії кримінального розслідування не мала впливу на загальну справедливість судового процесу заявника. Досягти такого
висновку означає проігнорувати той факт, що доступ до адвоката
включає в себе набагато більше, ніж пораду стосовно тверджень. Заявник скаржився, що через відсутність адвоката збір доказів на підтримку його захисту був незадовільним. Цей аргумент здається нам
цілком правдоподібним. Правова допомога включає значний перелік послуг, які має обвинувачена особа, щоб вона могла ефективно
захищати себе в кримінальному судовому процесі. Як Суд твердив
у справі Dayanan v Turkey, № 7377/03, 13 жовтня 2009:
Справді, справедливість проваджень вимагає, щоб обвинувачений міг
отримати цілий спектр послуг, конкретно пов’язаних із правовою допомогою. У цьому плані адвокат має бути здатним забезпечити без
обмежень найважливіші аспекти захисту цієї особи: обговорення справи, організацію захисту, збір доказів на користь обвинуваченого, підготування до допиту, підтримку обвинуваченого в біді та перевірку умов
тримання під вартою.

Ніщо із зазначеного не було доступно заявнику на початковій
стадії кримінального розслідування, й тому ми не переконані, що його кримінальний судовий процес був «справедливим» у сенсі статті 6.
Більшість також спирається на той факт, що попри положення національного права (які вимагають обов’язкового юридичного представництва з огляду на тяжкість порушення) заявник відмовився від свого права на юридичну допомогу. Вона доходить
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висновку, що його відмова була справжньою (§64). Однак заявник
твердить, що до відмови слідчий проінформував його, що «багато
часу піде на те, щоб викликати адвоката» та що він погодився відмовитися від такої допомоги, «оскільки хотів допомогти розслідуванню» (§7). Висновок більшості щодо справжності «відмови», на
нашу думку, не звертає достатної уваги на реальність вразливої
позиції обвинуваченої особи в такий критичний час. Як Суд зазначив у справі Salduz і згодом повторив у справі Borotyuk v. Ukraine,
№ 33579/04, 16 грудня 2010:
Обвинувачена особа часто потрапляє до вразливого становища на цій
стадії проваджень, вплив якого збільшується тим фактом, що кримінально-процесуальне законодавство постійно ускладнюється, особливо стосовно правил, які регулюють збір і використання доказів.

Суд постановив, що в більшості справ ця конкретна вразливість
може бути належно компенсована тільки допомогою адвоката
(див. Salduz, згад. раніше, §54). Беручи до уваги тяжкість відповідних обвинувачень та заявлене бажання заявника допомогти розслідуванню, ця справа, на нашу думку, є однією з таких.
Ми вважаємо, що як гарантії, передбачені національним законодавством, так і гарантії справедливості, закріплені у статті 6 Конвенції, вимагають, що заявник повинен мати доступ до адвоката
від моменту його першого допиту як підозрюваного міліцією. Цього
вимагає й прецедентне право Суду, якщо у світлі конкретних обставин кожної справи не продемонстровано, що є переконливі підстави
обмежити це право (див. Salduz, згад. раніше, §55). Ми не вбачаємо
таких підстав у нинішній справі.
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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 «„ТОВ Верітас“ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 2217/07)
Рішення
Страсбург
15 травня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «ТОВ „Верітас“ проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Б. М. Зупанчіч, голова,
пані Е. Пауер-Форд,
пані А. Нуссбергер,
а також п. С. Філліпс, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 17 квітня 2012 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 2217/07) проти України, поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та головних свобод (далі — «Конвенція») українською компанією,
ТОВ „Верітас“ (далі — «компанія-заявник»), 29 листопада 2006 р.
2. Компанію-заявника представляв п. В. Андрусенко, адвокат,
що практикує в Дніпропетровську. Уряд України (далі — «Уряд»)
представляли його уповноважені, п. Н. Кульчицький і пані В. Лут
ковська, з Міністерства Юстиції.
3. 21 березня 2011 р. Уряд було повідомлено про заяву. Відповідно
до Протоколу № 14, заяву було передано до Комітету з трьох суддів.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Компанія-заявник, ТОВ «Верітас», є українською компанією
з обмеженою відповідальністю, що зареєстрована в Дніпропетровську.
A. Перші провадження

5. У червні 2005 р. компанія-заявник подала позов до Дніпропетровського обласного господарського суду (далі — «Господарський
суд») проти компанії E., прагнучи повернення боргів за юридичні
послуги.
6. 22 серпня 2005 р. згаданий суд задовольнив позов. 17 жовтня
2005 р. Дніпропетровський господарський апеляційний суд (далі —
«Апеляційний суд») частково змінив попереднє рішення. 14 лютого
2006 р. Вищий господарський суд залишив чинним останнє рішення. 30 травня 2006 р. Верховний Суд скасував попередні рішення
та скерував справу для свіжого розгляду.
7. Слухання 30 травня 2006 р. відбулися у присутностіпредставників компанії Е. і за відсутності представника компанії-заявника, якого, як заявлялося, не було поінформовано про слухання.
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Компанія-заявник твердить, що до слухання 30 травня 2006 р. компанія E. надіслала листа до Верховного Суду з проханням розглядати
справу «з особливою увагою».
8. 30 травня 2007 р. Господарський суд частково задовольнив
позов компанії-заявника і наказав компанії Е. сплатити компаніїзаявнику суму, що складалася із заборгованості, збитків, скоригованих на інфляцію, штрафи та судові збори.
9. 19 вересня 2007 р. Апеляційний суд виправив це рішення, задовольнивши позов компанії-заявника вповні.
10. 13 лютого 2008 р. Вищий господарський суд залишив чинним
попереднє рішення.
11. Незазначеного дня компанія Е. подала скаргу в касаційному порядку до Верховного Суду проти рішення від 13 лютого 2008 р.
разом із запитом щодо продовження процесуальних строків для
подання цієї скарги, твердячи, що вона отримала копію зазначеного рішення тільки 13 березня 2008 р. й тому не могла вчасно його
оскаржити.
12. 10 квітня 2008 р. Верховний Суд розпочав касаційні провадження. 13 травня 2008 р. він скасував рішення від 19 вересня 2007 р.
і 13 лютого 2008 р. на підставі того, що висновки судів були необґрунтованими та помилковими, й ухвалив рішення від 30 травня 2007 р.
Він твердив, зокрема:
«Відповідно до положень статей 6 та 8 Конституції України, … Верховний Суд не вважає необхідним передавати справу для свіжого
розгляду до суду першої інстанції, оскільки це суперечитиме статтям 125 та 129 Конституції України, статтям 2 та 39 Закону про судову владу, регулюючого статус Верховного та його обов’язки по
забезпеченню законності при відправленні правосуддя, і потягне
за собою скасування законного рішення від 30 травня 2007 р., що
суперечитиме Конституції. Тому список наслідків розгляду справи
у касаційному порядку проти рішення Вищого Господарського Суду,
як це передбачає стаття 111-18 Господарського процесуального кодексу, не є процесуальною перешкодою для ухвалення ... Верховним
Судом рішення від 30 травня 2007 р.».

13. Компанія-заявник твердить, що до слухань 13 травня 2008 р.
вона звернулася до Верховного Суду з проханням провести аудіозапис цього слухання і прагнула відводу деяких суддів, але її запити
не були розглянуті.
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B. Другі провадження

14. У червні 2005 р. компанія-заявник подала інший позов до
Господарського суду проти компанії E., прагнучи повернення боргів
за юридичні послуги.
15. 22 серпня 2005 р. зазначений суд ухвалив позов. 17 жовтня
2005 р. Апеляційний суд частково виправив попереднє рішення.
7 лютого 2006 р. Вищий господарський суд ухвалив останнє рішення. 30 травня 2006 р. Верховний Суд скасував попереднє рішення
і скерував справу для свіжого розгляду.
16. Слухання від 30 травня 2006 р. відбулися у присутності представників компанії Е. та за відсутності представника компанії-заявника, якого, як твердилося, не було поінформовано про слухання.
Компанія-заявник твердила, що до слухання 30 травня 2006 р. компанія E. відправила до Верховного Суду лист з проханням розглядати справу «з особливою увагою».
17. Після повторного розгляду справи, 13 грудня 2007 р. Господарський суд виніс рішення, частково ухваливши позов. 1 жовтня
2008 р. Апеляційний суд скасував це рішення і відхилив позов як необґрунтований. 23 лютого 2009 р. Вищий господарський суд ухвалив
це останнє рішення.
C. Треті провадження

18. У червні 2005 р. компанія-заявник подала ще один позов до
Господарського Суду проти компанії E., прагнучи повернення боргу
за юридичні послуги.
19. 12 грудня 2005 р. зазначений суд оголосив рішення. 7 червня
2006 р. Вищий господарський суд скасував його і скерував справу
для свіжого розгляду.
20. 29 листопада 2011 р. компанію-заявника поінформували,
що після повторного розгляду справи її позов зрештою було частково визнано, остаточне рішення ухвалив Вищий господарський суд
15 жовтня 2008 р.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО
21. Відповідні положення національного права узагальнено
у справах Sokurenko and Strygun v. Ukraine (№ 29458/04 і 29465/04,
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§§10–12, 20 липня 2006) і Bazalt Impex, Tov v. Ukraine (№ 39051/07,
§§10–12, 1 грудня 2011).

ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 §1 КОНВЕНЦІЇ
22. Компанія-заявник скаржилася, що в перших провадженнях
Верховний Суд не був «Судом, встановленим законодавством», оскільки він перевищив свою компетенцію, коли залишив чинним
рішення від 30 травня 2007 р. після того, як скасував рішення від
19 вересня 2007 р. і 13 лютого 2008. Вона спиралася на статтю 6 §1
Конвенції, яка говорить у відповідній частині:
«При визначенні його прав та обов’язків цивільного характеру ..., кожен має право на справедливий ... розгляд ... незалежним та неупередженим судом, встановленим у відповідності до законодавства.»
A. щодо прийнятності

23. Суд вважає, 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

24. Уряд твердив, що скасувавши рішення Апеляційного суду
та Вищого господарського суду та залишивши чинним рішення Господарського суду, Верховний Суд перевищив свою компетенцію, як
це передбачає стаття 111-18 Господарського процесуального кодексу
України, і діяв всупереч цьому положенню. Однак Уряд вважав, що
принцип верховенства права, закріплений у статті 8 Конституції,
та завдання, довірені Верховному Суду відповідно до статті 2 Закону
про судову владу, вимагали виняткового порядку судового процесу
у Верховному Суді в цій справі. Уряд посилався на справу Sokurenko
and Strygun, у якій Суд визнав, що за виняткових обставин вищий
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судовий орган, що має компетенцію тлумачити право, міг прийняти
рішення, яке не було чітко передбачено правом. Він також повторив
обґрунтування, надані Верховним Судом у його рішенні від 13 травня 2008 р. Нарешті, Уряд зазначив, що відповідні національні положення було змінено в липні 2010 р. та що Верховний Суд уже не мав
компетенції розглядати господарські суди в ролі касаційного суду
другої інстанції, цей факт виправив ситуацію та позбавив державу
відповідальності.
25. Компанія-заявник вважала, що в цій справі не було жодних
виняткових обставин, які б могли виправдати відхилення Верховного Суду від положень Господарського процесуального кодексу, твердячи, що після прийняття Судом свого рішення у справі Sokurenko
and Strygun, Верховний Суд продовжував свою практику до липня
2010 р., коли відповідне законодавство було змінено.
26. Суд нагадує, що у справі Sokurenko and Strygun він зазначив,
що компетенція Верховного Суду відповідно до Господарського процесуального кодексу обмежувалася переглядом рішень Вищого господарського суду, оскільки він міг тільки скасувати резолюцію того
суду, передати справу для нового розгляду або анулювати провадження. Замість цього Верховний Суд схвалив рішення Апеляційного
суду, не надав жодних підстав для перевищення юрисдикції, хоча
така дія не передбачалася в Господарському процесуальному кодексі. Суд дійшов висновку, що Верховний Суд діяв всупереч статті 6
§1 Конвенції не як «суд, встановлений законодавством», оскільки він
перевищив межі своєї юрисдикції, які були чітко викладені у наведеному Кодексі (див. Sokurenko and Strygun, згад. раніше, §§26–28).
27. На думку Суду, фактичні та правові обставини нинішньої
справи є ідентичними до обставин, раніше розглянутих судом у зазначеній справі (див. також Veritas v. Ukraine, № 39157/02, 13 листопада 2008, і Bazalt Impex, Tov, згад. раніше). Суд не вбачає підстав,
які б виправдали відхилення від його попереднього прецедентного
права.
28. Що стосується заперечень Уряду стосовно виключного характеру дій Верховного Суду щодо перевищення процесуальних
правил, Суд зауважує, що у справі Sokurenko and Strygun Уряд ви
знав, що ухвалення таких рішень стало звичайною практикою для
Верховного Суду (див. Sokurenko and Strygun, згад. раніше, §§19 і 27).
Суд також вважає, що підстави, надані Верховним Судом у ниніш-
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ній справі (див. пункт 12 раніше) не виправдовували його відхилення від процесуальних правил (див. також Bazalt Impex, Tov, згад.
раніше, §24).
29. Нарешті, аргумент Уряду про те, що держава могла бути
позбавлена відповідальності за порушення прав компанії-заявника відповідно до статті 6 Конвенції після здійснення заходів для ви
правлення ситуації, не демонструє, в який спосіб зміни у законодав
стві, зроблені більш ніж через два роки після оскаржуваного рішення
у справі компанії-заявника, можуть виправити індивідуальну ситуацію компанії так, щоб вона вже не могла вважатися жертвою.
30. Беручи до уваги все зазначене, Суд доходить висновку, що
відбулося порушення статті 6 §1 Конвенції в даній справі.
II. ІНШІ ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
31. Компанія-заявник також скаржилася, що Верховний Суд не
був незалежним і неупередженим, оскільки його рішення від 30 травня 2006 р. було прийнято нібито під впливом компанії E., оскільки
він не розглянув запити компанії-заявника, пов’язані зі слуханням
від 13 травня 2008 р., й оскільки він не надав підстав для ухвалення
запиту компанії Е. щодо прийняття її скарги в касаційному порядку проти рішення від 13 лютого 2008 р. Вона також скаржилася, що
провадження у Верховному Суді не були змагальними й суперечили
принципу рівності сторін, оскільки його слухання 30 травня 2006 р.
відбулися за відсутності представника компанії-заявника. Вона також скаржилася, що Верховний Суд та Вищий господарський суд порушили принцип правової впевненості, скасувавши рішення судів
нижчих інстанцій під час першого розгляду справ, і що тривалість
проваджень була необґрунтованою. Компанія-заявник посилалася
на статтю 6 §1 Конвенції у зв’язку із зазначеними скаргами. Нарешті,
вона скаржилася відповідно до статті 1 Протоколу № 1 на порушення її прав власності у зв’язку з провадженнями. Згодом компанія-заявник відмовилася від своїх скарг щодо Вищого господарського суду.
32. Ретельно розглянувши аргументи компанії-заявника у світлі всіх наявних у нього матеріалів та тією мірою, якою оскаржувані питання перебувають у його компетенції, Суд визнає, що вони
не розкривають наявності будь-якого порушення прав та свобод,
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закріплених у Конвенції. Звідси випливає, що ця частина заяви має
бути оголошена неприйнятною як явно необґрунтована відповідно
до статті 35 §§3 (a) і 4 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
33. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд у разі необхідності надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. шкода

34. Компанія-заявник вимагала сплатити їй 253 767 і 20 000 євро (EUR) відповідно як відшкодування матеріальної та моральної
шкоди.
35. Уряд оскаржив ці вимоги.
36. Суд не вбачає жодного причинового зв’язку між визнаними
порушеннями та заявленою матеріальною шкодою; тому він відхиляє цю вимогу. З іншого боку, він присуджує компанії-заявникові
EUR 1500 якості відшкодування нематеріальної шкоди.
B. Судові витрати

37. Компанія-заявник не подала жодних вимог відповідно до
цієї частини. Відповідно Суд нічого не присуджує.
C. Пеня

38. 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 скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції стосовно
того, що Верховний Суд України не був «судом, встановленим зако-
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ном» під час нового розгляду справи у першому провадженні прийнятною, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
3. Ухвалює
a) що впродовж трьох місяців держава-відповідач має сплатити
компанії-заявнику 1500 (одна тисяча п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди разом із будь-якими податками,
що можуть бути нараховані; ця сума має бути конвертована
в українські гривні за курсом на день здійснення платежу;
b) що зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної кредитної ставки Європейського центрального банку, яка діятиме
в цей період, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
4. Відхиляє решту вимог підприємства-заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 травня
2012 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
С. Філліпс

Б. М. Зупанчіч

заступник секретаря

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 «КОНЦЕВИЧ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 9089/04)
Рішення
Страсбург
16 лютого 2012 року
ОСТАТОЧНЕ
16 травня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Концевич 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. М. Віллігер,
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пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 24 січня 2012 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 9089/04), яку 10 лютого 2004 року подала до Суду проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) громадянка України Ярослава Іванівна Концевич (далі — заявниця).
2. Заявницю, якій було надано правову допомогу, представляв
юрист Лесюк В. М. Уряд України (далі — Уряд) представляли його
Уповноважені — п. Ю. Зайцев і пані В. Лутковська з Міністерства
юстиції України.
3. Заявниця стверджувала, зокрема, що виконання рішення суду, відповідно до якого Державну виконавчу службу було зобов’язано
повернути заявниці квартиру, займану третіми особами, було занадто тривалим.
4. 8 лютого 2010 року Голова П’ятої секції вирішив повідомити
про заяву Уряд. Також було вирішено розглядати одночасно питання
щодо суті та прийнятності заяви (пункт 1 статті 29).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявниця народилася у 1946 році та проживає в м. Калуш,
Україна.
6. У 1996 році приватна особа Б. позичила заявниці кошти в сумі
приблизно 12 266 українських гривень (що на час подій, як стверджує заявниця, становило 4500 дол. США) під заставу чотирикім-
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натної квартири заявниці. Оскільки заявниця не змогла повернути
кошти, у жовтні 1997 року державна виконавча служба провела аукціон, і відповідну квартиру було придбано Б. 19 листопада 1997 року заявницю та її чотирьох дорослих синів виселили з квартири.
Як стверджує заявниця, з того часу вони проживають «у напівзруйнованій будівлі».
A. Перше провадження

7. 19 липня 2002 року Калуський міський суд Івано-Франківської області (далі — Калуський міський суд) розглянув скаргу заявниці на дії державної виконавчої служби і встановив, що проведення
аукціону та виселення не відповідали закону. Суд дійшов висновку,
що оскільки заявниця не мала іншого місця проживання, державна
виконавча служба повинна була невідкладно повернути їй відповідну квартиру.
8. 24 липня 2002 року заявниця звернулася до державної виконавчої служби з вимогою виконати рішення суду від 19 липня
2002 року і надала його копію.
9. 13 серпня 2002 року державна виконавча служба відмовила у відкритті виконавчого провадження, оскільки заявниця не
пред’явила виконавчий лист.
B. Друге провадження

10. У червні 2000 року заявниця та її четверо синів звернулися
до Калуського міського суду з позовом до К. (який проживав у спірній квартирі, орендуючи її, як стверджувалось, у Б.) та Б. і просили
суд повернути їм їхню квартиру. 28 травня 2003 року суд задовольнив позов. Він постановив, що спірна квартира підлягає поверненню заявникам, і зобов’язав Б. та К. не перешкоджати позивачам
у користуванні їхньою квартирою. 31 липня 2003 року апеляційний суд Івано-Франківської області залишив це рішення без зміни.
17 листопада 2004 року Верховний Суд України повернув касаційну скаргу Б., оскільки її було подано без додержання процесуальних вимог.
11. 21 серпня 2003 року було відкрито виконавче провадження.
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12. Як стверджує Уряд, 18 листопада 2003 року заявниця звернулася із заявою про відстрочку виконавчого провадження. Сторони
не надали копію цього клопотання.
13. Листом від 1 грудня 2003 року Івано-Франківське обласне
управління юстиції повідомило заявницю, що 28 листопада 2003 року виконавче провадження було відстрочено на підставі її заяви, оскільки «справа про виселення осіб, які проживають у вищевказаній
квартирі, перебувала на розгляді у суді». Виконавче провадження
було відновлено 5 жовтня 2005 року.
14. 24 січня 2006 року квартиру, як стверджується, було повернуто заявниці. Проте заявниця повідомила, що їй не дали ключі від
квартири, і вона не мала змоги там проживати.
15. 25 січня 2006 року виконавче провадження було закінчено.
Заявниця не оскаржила це рішення.
C. Третє провадження

16. У листопаді 2001 року заявниця та двоє її синів, Р. та В.,
звернулися з позовом до Б., вимагаючи повернення їхніх особистих
речей, які залишилися у квартирі. 26 грудня 2002 року Калуський
міський суд у відсутність Б. задовольнив позов і постановив стягнути на їхню користь 37 939 грн на відшкодування матеріальної шкоди та 60 000 грн на відшкодування моральної шкоди. Рішення суду
набрало законної сили, оскільки не було оскаржене, і було відкрито
виконавче провадження.
17. 20 червня 2003 року Б. звернувся до суду із заявою про надання йому копії рішення суду від 26 грудня 2002 року.
18. 22 жовтня 2003 року Б. одержав копію рішення суду і звернувся із клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження, оскільки його не повідомили про судове засідання, яке відбулось 26 грудня 2002 року.
19. 31 жовтня 2003 року Калуський міський суд відмовив у задоволенні його клопотання. Він встановив, що 30 грудня 2002 року копію
рішення суду від 26 грудня 2002 року було надіслано за адресою, вказаною Б. в одній із його заяв до суду, тобто адресою квартири заявниці.
20. Б. подав апеляцію, стверджуючи, що він зазначав іншу адресу і дізнався про рішення суду від 26 грудня 2002 року лише після
відкриття виконавчого провадження.
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21. 17 грудня 2003 року апеляційний суд Івано-Франківської
області скасував ухвалу від 31 жовтня 2003 року і направив справу
на новий розгляд. Копію цієї ухвали надано не було. 29 листопада
2005 року Верховний Суд України залишив ухвалу від 17 грудня
2003 року без зміни.
22. 1 лютого 2006 року Калуський міськрайонний суд вирішив
прийняти апеляційну скаргу Б. на рішення від 26 грудня 2002 року.
27 лютого 2006 року апеляційний суд Івано-Франківської області
також дійшов висновку, що Б. подав апеляцію з дотриманням процесуальних вимог.
23. 22 березня 2006 року апеляційний суд Івано-Франківської
області скасував рішення суду від 26 грудня 2002 року як таке, що
було постановлене за відсутності відповідача, і направив справу
на новий розгляд. Апеляційний суд встановив, що у період з жовт
ня до грудня 2002 року суд провів шість судових засідань, про
які не було повідомлено Б. Апеляційний суд також вирішив, що
Б. не був належним чином повідомлений про судове засідання
26 грудня 2002 року, «оскільки він заперечував свою присутність
11 грудня 2002 року в приміщенні суду [коли йому, як стверджувалось, було вручено судову повістку] та свій підпис на розписці,
який не відповідав його підпису на апеляційних скаргах та інших
заявах».
24. 11 квітня 2006 року суд залишив без розгляду позовні вимоги
заявниці про повернення її майна. Заявниця не надала копію цього
рішення, тому неясно, чи вона відмовилася від позову, чи їх було залишено без розгляду з іншої причини.
25. 2 серпня 2006 року Верховний Суд України залишив ухвалу
від 22 березня 2006 року без зміни. Верховний Суд у своїй ухвалі зазначив заявницю як сторону.
26. 28 грудня 2006 року Калуський міськрайонний суд вирішив
справу на користь Б. У цьому рішенні двох синів заявниці було названо позивачами, а саму заявницю — їхнім представником.
27. 16 травня 2007 року апеляційний суд Івано-Франківської області скасував рішення суду від 28 грудня 2006 року, частково задовольнив позов двох синів заявниці і присудив їм 21 953 грн відшкодування шкоди. 1 серпня 2007 року Верховний Суд України залишив
це рішення без зміни.
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D. Інші події

28. У березні 2007 року одного із синів заявниці було знайдено
мертвим. Причиною смерті було названо переохолодження, тоді як
заявниця вважає, що її сина вбили.
29. 13 червня 2008 року Калуський міськрайонний суд присудив сплатити заявниці на користь Б. 15 822,98 грн на відшкодування втрат, яких він зазнав унаслідок невиплати заявницею боргу
у 1996 році. Трьох синів заявниці було також зобов’язано сплатити Б.
кошти в сумі 7911,47 з кожного. Це рішення було залишено без зміни
15 жовтня 2008 року і 30 березня 2009 року апеляційним судом Івано-Франківської області та Верховним Судом України відповідно.

ПРАВО
30. Заявниця скаржилася за статтями 8 та 13 Конвенції та статтею 1 Першого протоколу на невиконання державними органами рішень судів від 19 липня 2002 року та 28 травня 2003 року, постановлених на її користь.
31. Вона також скаржилася, не наводячи жодної статті Конвенції, що судове рішення про прийняття до провадження апеляції Б.,
поданої з порушенням процесуальних строків, та скасування рішення суду від 26 грудня 2002 року були незаконними.
32. Суд зазначає, що ці скарги підлягають розгляду за пунктом 1
статті 6 та статтею 8 Конвенції, а також статтею 1 Першого протоколу, які у відповідних частинах передбачають:
Стаття 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...»

Стаття 8
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
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2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно
із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Стаття 1
Першого протоколу
«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм
майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як
в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право дер
жави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб
здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших
зборів або штрафів».

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6
ТА СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ І СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ
СТОСОВНО НЕВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ
ВІД 19 ЛИПНЯ 2002 РОКУ
A. Щодо прийнятності

33. Уряд доводив, що заявниця не оскаржила постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження від 13 серпня 2002 року.
Вона також не пред’явила виконавчий лист відповідно до законодавства. Уряд зазначив, що ця вимога була достатньо простою, проте заявниця її не виконала.
34. Уряд далі зазначав, що заяву, яка розглядається, було подано через більше ніж шість місяців після прийняття постанови
від 13 серпня 2002 року. Він вважав, що скарги заявниці стосовно
невиконання рішення суду від 19 липня 2002 року були неприйнятними.
35. Заявниця вважала, що судове рішення від 29 листопада
2005 року (див. пункт 21) було остаточним рішенням у її справі,
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і стверджувала, що необхідно розглядати провадження в цілому,
а тому вона дотримала правила шести місяців.
36. З огляду на те, що у першому провадженні національний
суд зобов’язав саме державну виконавчу службу повернути заявниці квартиру, Суд повторює, що недоречно вимагати від особи, на
користь якої у результаті судового розгляду постановлено рішення
суду проти держави, після цього ініціювати виконавче провадження для отримання сатисфакції (див., наприклад, рішення у справі
«Метаксас проти Греції» (Metaxas v. Greece), заява № 8415/02, п. 19, від
27 травня 2004 року). Відповідно заявниця не повинна була оскаржувати постанову від 13 серпня 2002 року.
37. Щодо заперечення Уряду, що заяву було подано більш ніж за
шість місяців після постанови від 13 серпня 2002 року, Суд вказує,
що тривале невиконання рішення суду є тривалим порушенням.
Отже, Суд відхиляє заперечення Уряду.
38. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Крім того, він
зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав.
Отже, вони повинні бути визнані прийнятними.
B. щодо суті

39. Уряд повторив свої доводи щодо прийнятності скарг заявниці і зазначив, що рішення суду від 19 липня 2002 року було виконане
разом з рішенням суду від 28 травня 2003 року до січня 2006 року, оскільки обидва рішення суду стосувалися однакових питань, зокрема
повернення заявниці у її квартиру.
40. Заявниця заперечила це і повідомила, що їй не надали ключів від її квартири, і вона не могла проживати там.
41. Суд зазначає, що обидва рішення суду насправді стосувалися того самого питання. Заявниця не оскаржила постанову про закінчення виконавчого провадження від 25 січня 2006 року, отже по
трібно вважати, що рішення суду від 19 липня 2002 року та 28 травня
2003 року були виконані до 25 січня 2006 року.
42. Відповідно державній виконавчій службі знадобилось три
з половиною роки, щоб виконати рішення суду від 19 липня 2002 року. Проте Суд зазначає, що 18 листопада 2003 року заявниця сама
подала заяву про відстрочку виконання рішення суду від 28 травня
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2003 року, і вона цей факт не заперечує у своїх доводах. Виконавче
провадження було відновлено 5 жовтня 2005 року. Отже, не можна
вважати, що державна виконавча служба була зобов’язана виконувати рішення суду від 19 липня 2002 року у період з 18 листопада
2003 року до 5 жовтня 2005 року, оскільки предмет цього рішення
був таким самим, що й рішення від 28 травня 2003 року, про відстрочку виконання якого заявниця просила сама. Таким чином,
залишається розглянути, чи була надмірною тривалість виконавчого провадження у періоди з 19 липня 2002 року до 18 листопада 2003 року (один рік і чотири місяці) та з 5 жовтня 2005 року до
25 січня 2006 року (три місяці).

1. Пункт 1 статті 6 Конвенції та стаття 1 Першого протоколу
43. Державні органи були відповідальними за невиконання
рішення суду від 19 липня 2002 року, постановлене на користь заявниці, загалом протягом одного року та семи місяців. Протягом
цього періоду заявниця не мала змоги користуватися квартирою,
власницею якої вона була. Суд зауважує, що він уже встановлював
порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу у низці подібних справ стосовно тривалого невиконання судових рішень, постановлених на користь заявників (див. рішення
у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich
Ivanov v. Ukraine), заява № 40450/04, п. 56, від 15 жовтня 2009 року).
Розглянувши всі матеріали, що є у його розпорядженні, Суд вважає,
що Уряд не навів жодного факту або доводу, які б змогли переконати
його дійти іншого висновку у цій справі.
Відповідно було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу.

2. Стаття 8 Конвенції
44. Суд відзначає насамперед відсутність спору стосовно того,
що відповідна квартира була житлом заявниці. Її виселення з цієї
квартири відбулося через незаконні дії з боку державної виконавчої служби, яку суд згодом зобов’язав негайно повернути квартиру
заявниці.
45. Суд повторює, що тоді як основним предметом статті 8
є захист особи від свавільного втручання державних органів, вона
не лише примушує державу утримуватися від такого втручання,
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додатково до цього негативного зобов’язання можуть існувати позитивні обов’язки, притаманні ефективній повазі до прав, захищених статтею 8 Конвенції (див., mutatis mutandis, рішення у справі
«Ботта проти Італії» (Botta v. Italy), від 24 лютого 1998 року, п. 33,
Reports of Judgments and Decisions 1998‑I).
46. Суд далі зазначає, що з листопада 1997 року, коли заявницю
виселили з квартири, вона жила у непридатних для життя умовах,
що не заперечується Урядом. Національний суд чітко підкреслив
у своєму рішенні від 19 липня 2002 року, що заявниця та її сім’я не
мали іншого місця проживання, і тому суд допустив негайне виконання свого рішення. Проте це рішення залишалося невиконаним
протягом більше трьох років.
47. Навіть якщо врахувати, що після 18 листопада 2003 року заявниця сама подала заяву про відстрочку виконання рішення суду від
28 травня 2003 року, до того часу рішення суду від 19 липня 2002 року
залишалося невиконаним протягом одного року і чотирьох місяців.
Підстав для такої затримки наведено не було. Після відновлення виконавчого провадження державним органам знадобилось ще три місяці, щоб виконати відповідне рішення суду.
48. Отже, не можна стверджувати, що Договірна держава дотримала своїх позитивних зобов’язань за статтею 8 Конвенції забезпечити заявниці повагу до її житла (див. рішення у справі «Піберник
проти Хорватії» (Pibernik v. Croatia), заява № 75139/01, пункти 64–70,
від 4 березня 2004 року).
Відповідно було порушення статті 8 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 6 І 8 КОНВЕНЦІЇ
ТА СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ
СТОСОВНО НЕВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ
ВІД 28 ТРАВНЯ 2003 РОКУ
49. Суд зазначає, що рішення суду від 28 травня 2003 року було
виконано до 25 січня 2006 року (див. пункт 41).
50. Суд повторює, що його виконання було відстрочено в період
з 18 листопада 2003 року до 5 жовтня 2005 року за заявою самої заявниці. Отже, виконавче провадження тривало менше ніж дев’ять
місяців.
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51. Навіть припускаючи, що ця тривалість є надмірною, оскільки заявниця не мала належного житла, Суд зазначає, що відповідне
рішення суду було постановлене проти приватних осіб. Суд повторює, що держава не може вважатися відповідальною за небажання
приватних осіб виконувати рішення суду, і її відповідальність поширюється не далі ніж на участь державних органів у виконавчому провадженні (див., mutatis mutandis, ухвалу щодо прийнятності
у справі «Шестаков проти Росії» (Shestakov v. Russia), заява № 48757/99,
від 18 червня 2002 року).
52. Суд зауважує, що законодавство України передбачає можливість оскаржувати у суді дії або бездіяльність державної виконавчої служби у ході виконавчого провадження за судовими рішеннями щодо приватних боржників і вимагати від неї відшкодування шкоди, заподіяної затримкою стягнення присуджених коштів
(див., наприклад, ухвалу щодо прийнятності у справі «Кукта проти України» (Kukta v. Ukraine), заява № 19443/03, від 22 листопада
2005 року). Заявниця не ініціювала такого провадження щодо дер
жавних виконавців.
53. Отже, Суд вважає, що скарги заявниці стосовно невиконання
рішення суду від 28 травня 2003 року підлягають відхиленню відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції у зв’язку з невичерпанням національних засобів юридичного захисту.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
З ОГЛЯДУ НА СКАСУВАННЯ ОСТАТОЧНОГО РІШЕННЯ СУДУ,
ПОСТАНОВЛЕНОГО НА КОРИСТЬ ЗАЯВНИЦІ
54. Уряд стверджував, що «у період з 11 листопада 2003 року до
10 січня 2006 року» суди розглядали клопотання Б. про поновлення
строку на апеляційне оскарження. Це клопотання було задоволене, оскільки «причини пропуску строку були серйозними». Рішення суду від 26 грудня 2002 року було скасовано, оскільки його було
постановлено за відсутності Б., якого належним чином не було повідомлено про дату судового засідання. Отже, апеляція Б. на рішення
суду від 26 грудня 2002 року відповідала процесуальним вимогам,
і в цій частині не було порушення права заявниці на справедливий
судовий розгляд.
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55. Заявниця стверджувала, що Б. повинен був раніше подати
клопотання про поновлення відповідного строку, тоді як він зробив
це лише в жовтні 2003 року. Заявниця наполягала, що Б. отримав рішення суду від 26 грудня 2002 року за адресою, яку він сам повідомив суду, тому не було підстав для поновлення йому строку на апеляційне оскарження. Також не було підстав для скасування рішення
суду від 26 грудня 2002 року.
56. Суд зазначає, що хоча ухвала від 1 лютого 2006 року не вказує
на підстави поновлення Б. строку на подання апеляції, видається,
що Б. не було належним чином повідомлено про рішення суду від
26 грудня 2002 року, і він дізнався про нього лише в червні 2003 року.
Крім того, рішення суду від 26 грудня 2002 року було постановлено за відсутності Б., оскільки його належним чином не повідомили
про судове засідання. Суд вважає, що судові рішення від 1 лютого
2006 року та 22 березня 2006 року не видаються свавільними.
57. Отже, Суд вважає, що ця частина заяви є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції і відхиляє її відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.
IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
58. Наостанок заявниця скаржилася на тривале невиконання
рішення суду від 26 грудня 2002 року до моменту його скасування.
Вона також скаржилася, що її сина вбили.
59. Розглянувши доводи заявниці у світлі всіх матеріалів, які
є у його розпорядженні, Суд вважає, що, наскільки ці скарги належать до його компетенції, вони не виявляють будь-яких ознак порушення прав і свобод, викладених у Конвенції.
60. Як наслідок, ця частина заяви повинна бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
61. Стаття 41 Конвенції зазначає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї,
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
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передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода, судові та інші витрати

62. Заявниця вимагала 100 000 євро відшкодування без окремого обґрунтування цієї суми.
63. Уряд вважав вимоги заявниці надмірними.
64. Суд вважає, що заявниця повинна була зазнати моральної
шкоди, і у зв’язку з цим, здійснюючи оцінку на засадах справедливості, присуджує їй 8000 євро.
65. Оскільки заявниці було надано правову допомогу, і вона не
пред’являла конкретних вимог щодо відшкодування судових та інших витрат, Суд не присуджує жодної компенсації у цій частині.
B. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу за пунктом 1 статті 6 і статтею 8 Конвенції
та статтею 1 Першого протоколу стосовно тривалого невиконання
рішення суду від 19 липня 2002 року прийнятною, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції
та статті 1 Першого протоколу.
3. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції.
4. 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 8000 (вісім
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди разом з будьякими податками, які можуть нараховуватись; ця сума має
бути конвертована в українські гривні за курсом на день
здійснення платежу;
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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, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 лютого
2012 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту 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 «СЛЮСАР ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 34361/06)
Рішення
Страсбург
8 березня 2012 року
ОСТАТОЧНЕ
8 червня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Слюсар 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 лютого 2012 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 34361/06) проти України, поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини та головних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, паном Дмитром Сергійовичем Слюсарем (далі — «заявник»),
1 серпня 2006 р.
2. Уряд України (далі — «Уряд») представляла його уповноважена, пані В. Лутковська.
3. Заявник твердив, що принцип рівності сторін не виконувався
у порушених ним провадженнях стосовно законності тримання його
під вартою.
4. 2 листопада 2010 р. Уряд було повідомлено про заяву. Також
було вирішено ухвалити рішення щодо її прийнятності та суті одночасно (стаття 29 §1).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1981 р. та мешкає у Херствілі, Австралія.
6. 24 лютого 2006 р. заявника, який мешкав в Україні, було затримано міліцією Києва за підозрою в убивстві. 27 лютого 2006 р.
його було звільнено.
7. 1 березня 2006 р. заявник поскаржився до Печерського районного суду Києва (далі — «Печерський суд»), що його тримання під
вартою було незаконним.
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8. 20 березня 2006 р. Печерський суд відхилив його скаргу.
Його рішення було винесено після слухання за участі заявника
та його адвоката з одного боку та прокурора з іншого. Прокурор
наполягав на відхиленні скарги на підставі того, що тримання
заявника під вартою відповідало кримінально-процесуальному
законодавству.
9. Заявник оскаржив це.
10. 17 квітня 2006 р. Київський міський апеляційний суд по
інформував його, що слухання у його справі відбудуться 8 червня
2006 р.
11. Однак коли заявник з’явився до суду того дня, він дізнався,
що слухання вже відбулися 18 травня 2006 р. та що його апеляцію
було відхилено. Як було зазначено в рішенні апеляційного суду від
18 травня 2006 р., прокурор був присутнім і виступав у справі.

ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 §1 КОНВЕНЦІЇ
12. Заявник скаржився, що його апеляція у провадженнях щодо
законності його тримання під вартою розглядалася за його відсутності, тоді як прокурор був присутнім. Він спирався на статті 5 §4 і 6
§1 Конвенції, які передбачають у відповідних частинах:
«Стаття 5 §4
«Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання
під вартою, має право ініціювати провадження, під час якого суд без
зволікання встановлює законність затримання й ухвалює рішення
про звільнення, якщо затримання є незаконним. ...

Стаття 6 §1
При визначенні його прав та обов’язків цивільного характеру або
встановленні обґрунтованості будь-яких кримінальних обвинувачень проти нього, кожен має право на справедливий і публічний
розгляд ... судом ...»

176

Слюсар проти України

A. Щодо прийнятності

13. Суд зазначає насамперед, що відповідні провадження відбулися після звільнення заявника, а це означає, що стаття 5 §4
вже не застосовувалася (див. Reinprecht v. Austria, № 67175/01, §51,
ECHR 2005‑XII). Однак ця обставина сама по собі не є перешкодою
для розгляду заяви відповідно до статті 6 §1 Конвенції, на яку також спирався заявник (див. Lazoroski v. «the former Yugoslav Republic
of Macedonia», № 4922/04, §66, 8 жовтня 2009).
14. Уряд вважав, що стаття 6 §1 Конвенції також не була застосовною, ні в цивільній, ні в кримінальній частині. Він твердив, що
заява, таким чином, була несумісна ratione materiae з Конвенцією.
15. Що стосується кримінальної частини статті 6, Уряд посилався на рішення у справі Reinprecht (згад. раніше), в якому Суд ухвалив,
що «застосування статті 6 до проваджень про перегляд законності
досудового тримання під вартою суперечитиме її формулюванню,
оскільки їхньою темою не є «визначення кримінальних обвинувачень» (§48). Уряд твердив, що провадження у нинішній справі так само не стосувалися визначення кримінального обвинувачення проти
заявника.
16. Що стосується цивільної частини статті 6, Уряд твердив, що
нинішню справу необхідно було відрізняти від Aerts v. Belgium (рішення від 30 липня 1998, Reports 1998‑V) в тому, що ці провадження стосувалися лише законності тримання заявника під вартою і не
включали жодних вимог щодо відшкодування шкоди.
17. Заявник не прокоментував зауважень Уряду щодо прийнятності заяви у встановлений термін.
18. Суд погоджується із запереченням Уряду щодо застосовності
статті 6 §1 Конвенції в її кримінальній частині. Проте залишається
розглянути, чи потрапляють провадження до її цивільної частини.
19. Суд зазначає, що у своєму рішенні у справі Aerts, згаданому
Урядом, він визнав, що стаття 6 §1 застосовувалася в її цивільній
частині до проваджень щодо законності позбавлення волі, оскільки «право на свободу є цивільним правом» (§59). У наведеній справі
заявника тримали під вартою як особу нетверезого розуму. Після
його звільнення він попрохав правової допомоги для оскарження
судової оцінки законності його тримання під вартою та для від
шкодування.
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20. Суд не приймає пропозиції Уряду відрізняти цю справу
та тлумачити справу Aerts, попри загальне формулювання, як таку,
де йдеться тільки про те, що цивільна частина статті 6 застосовувалася до проваджень стосовно відшкодування заявленого незаконного тримання під вартою. Таким чином, у двох справах після
справи Aerts, які також стосувалися проваджень щодо законності
тримання під вартою, Суд визнав статтю 6 застосовною в її цивільній частині з посиланням на справи Aerts (див. Vermeersch v. France
(dec.), № 39277/98, 30 січня 2001, і Laidin v. France (№ 2), № 39282/98,
§§73–76, 7 січня 2003). В обох справах Суд явно відхилив заперечення Уряду про несумісність ratione materiae, попри той факт, що деякі
з проваджень стосувалися тільки законності тримання під вартою
без будь-яких вимог щодо відшкодування матеріальної шкоди. Суд
повторює цю позицію у справі Reinprecht (згад. раніше, §50), з посиланням на дві згадані справи.
21. Відповідно той факт, що заявник не подав жодних вимог щодо відшкодування шкоди у цій справі, не виключає застосовності
статті 6 §1 Конвенції до проваджень стосовно законності його тримання під вартою.
22. Суд зазначає, що, порушивши відповідні провадження, заявник прагнув судового визнання того, що тримання його під вартою
як підозрюваного в убивстві було незаконним. Тому його цивільне
право на свободу було під загрозою (див. Aerts, згад. раніше, §59,
і Shulepova v. Russia, № 34449/03, §60, 11 грудня 2008).
23. Цих міркувань достатньо для того, щоб Суд міг дійти висновку, що стаття 6 §1 Конвенції у її цивільній частині є застосовною до
оскаржуваних проваджень.
24. Тому Суд відхиляє заперечення Уряду на підставі несумісності ratione materiae з Конвенцією.
25. Він також зазначає, що заява не є явно необґрунтованою
в сенсі статті 35 §3 (a) Конвенції або неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути оголошена прийнятною.
B. щодо суті

26. Уряд твердив, що апеляційний суд не потребував присутності заявника для всеосяжного та справедливого розгляду його
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апеляції на підставі самих лише матеріалів справи. Він також зазначив, що прокурор тоді не висунув жодних нових аргументів.
27. Заявник не прокоментував зауважень Уряду у встановлений
термін.
28. Суд зазначає, що вимога рівності сторін у сенсі «справедливого балансу» між сторонами, застосовується й до кримінальних, й до цивільних справ (див. Dombo Beheer B. V. v. the Netherlands,
27 жовтня 1993, §§32–33, Серія A, № 274).
29. Як один з елементів ширшої концепції справедливого судового процесу, цей принцип вимагає, щоб кожній стороні надавалася
розумна можливість представити свою справу, за умов, які не ставлять її в істотно незручне становище стосовно опонента. Здебільшого це передбачає для сторін судового процесу можливість знати про
всі додані докази або надані зауваження та коментувати їх з метою
впливу на рішення суду, навіть якщо вони були надані незалежним
членом національної юридичної служби (див. Kress v. France [GC],
№ 39594/98, §§72 і 74, ECHR 2001-VI).
30. Проте вимога рівності сторін буде позбавлена суті, якщо сторону справи не буде повідомлено про слухання в такий спосіб, аби
мати можливість бути присутньою, якщо вона вирішить здійснити
своє право з’явитися, встановлене в національному законодавстві
(див. Zagorodnikov v. Russia, № 66941/01, §30, 7 червня 2007, і Fyodorov
and Fyodorova v. Ukraine, № 39229/03, §99, 7 липня 2011).
31. Повертаючись до нинішньої справи, Суд задоволений тим,
що прокурор діяв як опонент заявника у відповідних провадженнях,
попри те, що вони мали цивільний характер у сенсі статті 6 §1 Конвенції та не стосувалися визначення кримінального обвинувачення
проти заявника (див. пункти 8 і 23 раніше і, для порівняння, Zhuk v.
Ukraine, № 45783/05, §30, 21 жовтня 2010).
32. Суд зазначає, що апеляційний суд розглянув апеляцію заявника після того, як вислухав думку прокурора, тоді як заявник, якому дали неправильну дату слухання, не міг оскаржити аргументи
прокурора або зробити власні висновки.
33. Тому Суд вважає, що відсутність заявника на слуханнях
у Київському міському апеляційному суді порушувала принцип рівності сторін, гарантований статтею 6 §1 Конвенції.
34. Відповідно відбулося порушення цього положення.
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II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
35. 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».

36. Заявник не надав вимог щодо справедливого відшкодування у встановлений термін. Відповідно Суд вважає, що немає жодних
підстав присуджувати йому будь-яку суму в цьому аспекті.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Ухвалює, що у цій справі відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 8 березня
2012 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 «СОЛОМАХІН ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 24429/03)
Рішення
Страсбург
15 березня 2012 року
ОСТАТОЧНЕ
24 вересня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Соломахін 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 7 лютого 2012 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 24429/03), поданою проти України до Суду 22 липня 2003 року на підставі статті 34 Конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянином України Сергієм Дмитровичем Соломахіним (далі —
заявник). Після його смерті у вересні 2010 року його мати, Віра Петрівна Соломахіна, висловила бажання продовжувати провадження
за заявою.
2. Заявника представляла І. Гавриленко, адвокат, що практикує
у м. Донецьку. Уряд України (далі — Уряд) представляв його уповноважений п. Ю. Зайцев з Міністерства юстиції України.
3. Заявник, зокрема, стверджував, що судові провадження у його справі тривали надмірно довго, і що в результаті лікарської помилки було нанесено шкоду його здоров’ю.
4. 6 травня 2008 року Суд визнав заяву частково неприйнятною
і вирішив повідомити Уряд про вищезазначені скарги на підставі
статей 6 та 8 Конвенції. Суд також вирішив одночасно розглядати
питання прийнятності та суті решти заяви (пункт 1 статті 29).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1964 році і проживав у м. Донецьк. Він
помер 13 вересня 2010 року.
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6. 23 листопада 1998 року заявник звернувся по медичну допомогу до Центральної міської клінічної лікарні № 16 м. Донецьк (далі —
лікарня), де йому було поставлено діагноз — гостре респіраторне захворювання. Йому було призначено амбулаторне лікування.
7. Під час його наступного візиту до лікарні 27 листопада 1998 року заявника було перевірено на реакцію на щеплення від дифтерії.
Тест не виявив ознак сприйнятливості до антигенів дифтерії.
8. 28 листопада 1998 року заявнику зробили щеплення від дифтерії. Як стверджує заявник, щеплення йому було протипоказано.
9. 30 листопада 1998 року заявника оглянув лікар, який зазначив, що його стан здоров’я покращився і що лікування дало позитивні результати. Заявнику було поставлено діагноз — трахеобронхіт,
який було підтверджено під час його наступних візитів до лікаря 3, 4
та 7 грудня 1998 року.
10. З 28 грудня 1998 року заявник провів понад півроку у різноманітних медичних закладах, лікуючись від хронічних захворювань
(наприклад, панкреатит, холецистит, гепатит, коліт).
11. 4 лютого 1999 року головний лікар лікарні оголосив догану
лікарю Я. і медсестрі Ш. у зв’язку зі щепленням заявника попри його
постійні заперечення проти щеплення та під час його лікування від
гострої респіраторної вірусної інфекції. Головний лікар дійшов висновку, що вони порушили правила проведення щеплень, і розпорядився, щоб вони пройшли екзамен на предмет цих правил.
12. 26 квітня 1999 року заявник звернувся до Будьонівського
районного суду м. Донецьк з позовом до Донецького міського відділу охорони здоров’я та лікарні, вимагаючи відшкодування шкоди,
завданої його здоров’ю. Заявник стверджував, що щеплення 28 листопада 1998 року було проведено тоді, коли він хворів, і призвело до
виникнення у нього низки хронічних захворювань. Він також скаржився на те, що вакцина була низької якості, оскільки вона була несертифікована, зберігалася у неналежних умовах і строк її придатності закінчився. Заявник скаржився, що лікарі намагалися сфальсифікувати відповідні медичні записи та приховати негативний
вплив вакцинації.
13. З 30 травня до 30 червня 2000 року, з 17 липня 2000 року до
29 січня 2001 року, з 2 до 30 січня 2002 року та з 4 березня 2002 року
до 17 лютого 2003 року проводилися медичні експертизи у зв’язку із
твердженнями заявника.
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14. 2 червня 2003 року суд відмовив у задоволенні позову заявника. Посилаючись на висновки медичного експерта, суд по
становив, що захворювання заявника не мали причинно-наслідкового зв’язку з його щепленням. Він зазначив, що заявник не мав
алергічної реакції та не проявив інших ознак, які б за звичайних
умов проявилися протягом кількох днів після щеплення. Єдиним захворюванням, яке можна пов’язати з вакцинацією, була
кропив’янка (широко відома як алергічний висип), на яку заявник
захворів через вісім місяців після щеплення і яка, таким чином,
не має причинно-наслідкового зв’язку зі щепленням. Суд також
встановив, що у заявника після вакцинації не було жодних гострих симптомів будь-якого захворювання, а отже, його щеплення
не порушувало жодних медичних правил. Крім того, епідеміологічна ситуація у Донецькій області спонукала до вакцинації заявника від дифтерії. Суд зазначав, що до нього не застосовувалася
фізична сила і що, будучи повнолітнім і при здоровому глузді, він
міг відмовитися від щеплення, як він неодноразово робив це раніше. Суд зазначив, що незважаючи на те, що вакцинацію провели
не у кабінеті для щеплення, як цього вимагають правила, її було
проведено кваліфікованою медсестрою у кабінеті лікаря, у присутності лікаря, після попередньої перевірки реакції заявника на таке
щеплення, і це не призвело до жодних негативних побічних ефектів для заявника. Суд також зазначив, що твердження заявника
щодо якості вакцини були гіпотетичними і не були підтверджені
жодними доказами. Суд відмітив, що жодне із захворювань заявника не мало причинно-наслідкового зв’язку зі щепленням і що
заявник провів так багато часу у лікарні через те, що намагався
отримати статус інваліда. Суд також вивчив твердження заявника
про стверджувану фальсифікацію медичних записів і відкинув їх
як необґрунтовані.
15. 19 березня 2008 року та 22 серпня 2008 року відповідно, апеляційний суд Донецької області та Верховний Суд України залишили це рішення без змін.
16. 13 вересня 2010 року заявник помер від інфаркту. Листом від
26 вересня 2011 року мати заявника повідомила Суд про бажання
продовжити провадження за заявою.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Закон України «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення»
від 1994 року (далі — Закон)

17. Відповідна стаття Закону зазначає:
Стаття 27
Профілактичні щеплення
«Профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на
туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні
є обов’язковими.
<...>
Групи населення та категорії працівників, які підлягають профілактичним щепленням, у тому числі обов’язковим, а також порядок і терміни їх проведення визначаються Міністерством охорони
здоров’я України...»
B. Основні положення про організацію
та проведення профілактичних щеплень

18. Це положення, затверджене наказом Міністерства охорони
здоров’я України № 14 від 25 січня 1996 року, передбачає організацію щеплення, визначення переліку протипоказань і побічних ефектів та порядок інформування відповідних осіб щодо негативних післявакцинальних реакцій.
III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
19. 19 березня 1997 року Парламентська асамблея Ради Європи
ухвалила Рекомендацію № 1317 (1997) щодо вакцинації в Європі.
Відповідна частина цієї рекомендації зазначає:
«<...>
3. Остання епідемія дифтерії у деяких нових незалежних державах
становить приклад ризиків, що постають перед нами. Повідомля-
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лося про десятки тисяч випадків від початку епідемії у 1990 році,
тисячі померли від хвороби, загалом вважаючи, що вона вже минула. Інші вогнища інфекції можуть досягти розмірів епідемії у будьякий час: поліомієліт, туберкульоз, туберкульозний менінгіт, коклюш тощо.
4. Епідемія дифтерії дуже ясно показала, що ризики для здоров’я неможливо локалізувати. Тепер, коли мільйони людей можуть вільно
подорожувати з однієї країни до іншої, неможливо зупинити таку
епідемію. Спалах етнічних конфліктів, що спричиняє масове переміщення біженців, створив нові проблеми, пов’язані з цим, а жор
стка економія, спричинена економічними реформами, погіршила
ситуацію.
<...>
6. Тому Асамблея рекомендує, щоб Комітет міністрів запропонував
державам-членам:
i. продовжити або відновити програми тотальної вакцинації населення як найбільш ефективний та економний засіб запобігання
інфекційним захворюванням, а також організувати дієвий епідеміологічний нагляд;
ii. забезпечити більші обсяги допомоги у терміновому порядку
за допомогою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)
та ЮНІСЕФ, зокрема для країн, що потерпають від епідемії дифтерії, для того, щоб надати адекватну кількість вакцини та медикаментів і навчити медичний персонал, кваліфікований для поводження з вакциною та її введення у таких цілях:
a. досягнення високого рівня імунізації населення;
<...>
7. Крім того Асамблея пропонує Комітетові міністрів:
i. визначити погоджену загальноєвропейську політику щодо
імунізації населення спільно з усіма відповідними зацікавленими сторонами, наприклад ЮНІСЕФ та Європейським Союзом,
націлену на формування та дотримання загальних стандартів
якості вакцини, та забезпечити адекватний запас вакцини за розумною ціною ...»
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ПРАВО
I. ЩОДО LOCUS STANDI ПАНІ СОЛОМАХІНОЇ
20. Заявник помер 13 вересня 2010 року, тоді як справа розглядалася у Суді. Немає заперечень, що пані Соломахіна (його мати) має
право продовжувати провадження за заявою від його імені, і Суд не
бачить жодних підстав приймати інше рішення (див. серед багатьох
інших джерел рішення від 26 липня 2007 року у справі «Беньямінсон
проти України» (Benyaminson v. Ukraine), заява № 31585/02, п. 84 та рішення від 17 травня 2005 року у справі «Горватова проти Словаччини» (Horváthová v. Slovakia), заява № 74456/01, пункти 25–27). Проте по
тексту цього рішення все ще згадуватиметься заявник.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
21. Заявник скаржився, що тривалість провадження не відповідала вимозі «розумного строку», встановленій пунктом 1 статті 6
Конвенції, що зазначає таке:
«Кожен має право на … розгляд його справи упродовж розумного
строку незалежним і безстороннім судом...»

22. Уряд наполягав на особливій складності справи, пов’язаній
із потребою проведення експертизи медичної картки заявника,
а також стану його здоров’я.
23. Період, що має братися до уваги, розпочався 26 квітня
1999 року та закінчився 22 серпня 2008 року. Таким чином, він тривав дев’ять років і майже чотири місяці у судах трьох інстанцій.
A. Щодо прийнятності

24. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у значенні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Також Суд зазначає, що заява не є необґрунтованою з будь-яких інших підстав. Тому
вона повинна бути визнана прийнятною.
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B. щодо суті

25. Суд повторює, що розумність тривалості провадження повинна визначатися з огляду на обставини справи та з урахуванням
таких критеріїв: складність справи та поведінка заявника та відповідних органів влади (див. серед багатьох інших джерел рішення
у справі «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France) [ВП], заява
№ 30979/96, п. 43, ECHR 2000-VII).
26. Суд неодноразово виявляв порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у справах, що порушують питання аналогічні тому, що порушується у цій справі (див. рішення у справі «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France), що наводилося вище).
27. Вивчивши усі надані йому матеріали, Суд вважає, що Уряд
не навів жодного факту або доводу, здатних переконати Суд дійти
іншого висновку у цій справі. Хоча, припускаючи, що справа була
складною і потребувала судово-медичної експертизи стану здоров’я
заявника, така складність не може виправдати тривалість провадження, що перевищила дев’ять років у судах трьох інстанцій, включаючи майже п’ять років розгляду в апеляційному суді. Беручи до
уваги свою судову практику з цього питання, Суд вважає, що у цій
справі тривалість провадження була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку».
Відповідно було порушення пункту 1 статті 6.
III. ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
28. Посилаючись на статтю 2 Конвенції, заявник скаржився
на нанесення шкоди його здоров’ю в результаті стверджуваної лікарської помилки. Зокрема, він стверджував, що унаслідок щеплення 28 листопада 1998 року він захворів на низку хронічних захворювань. Суд, який є головним у юридичній кваліфікації фактів справи, вирішив за власною ініціативою вивчити порушену заявником
скаргу на підставі статті 8 Конвенції, яка є належним положенням
і передбачає у відповідній частині таке:
«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
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із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».
A. Щодо прийнятності

29. Суд зазначає, що скарга не є явно необґрунтованою у значенні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає,
що скарга не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона
повинна бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Доводи сторін
30. Заявник наполягав на тому, що його вакцинували під час
загострення захворювання і що лікарі не перевірили усі відповідні
протипоказання щодо щеплення у його випадку. Він стверджував,
що йому було введено вакцину, строк придатності якої закінчився,
низької якості, і що це було зроблено проти його волі. Усі ці порушення призвели до серйозних проблем з його здоров’ям, які винуваті лікарі та судді змовилися приховати, сфальсифікувавши через
це медичні записи і судові документи. Він стверджував, що не було
підстав для втручання у його приватне життя, оскільки у відповідний час не було спалаху дифтерії у місті, де він мешкав, а вакцина
йому була суворо протипоказана.
31. Уряд погоджувався з тим, що обов’язкове щеплення становило втручання у приватне життя заявника. Проте Уряд стверджував,
що таке втручання було виправданим у цій справі. Уряд зазначав,
що відповідно до статті 27 Закону «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення» профілактичні щеплення
від дифтерії були обов’язковими, а Міністерство охорони здоров’я
було уповноважене визначати порядок і строки такої вакцинації.
Міністерство зробило це у своєму положенні (наказ № 14 від 25 січня
1996 року).
32. Уряд також стверджував, що втручання переслідувало легітимні цілі охорони здоров’я населення від дифтерії, що є дуже заразним та інфекційним захворюванням. З огляду на складну епі-
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деміологічну ситуацію в країні та в області, в якій мешкав заявник,
втручання було необхідним для охорони здоров’я заявника та населення загалом. Уряд зазначав, що лікарі перевірили перед щепленням можливість щеплення заявника та можливі протипоказання.
Крім того, Уряд зазначив, що хоча щеплення було обов’язковим, його
не робили шляхом примусу або насилля, а отже, заявник, який був
повнолітнім і якому було тридцять чотири роки на час, коли відбувались події, міг відмовитися від вакцинації, як він неодноразово
робив це раніше. Зрештою Уряд зазначав, що твердження заявника щодо якості вакцини і її негативного побічного впливу на його
здоров’я були ретельно вивчені лікарями та судами і були визнані
необґрунтованими. Уряд стверджував, що висновки національних
судових органів, первинним завданням яких було тлумачення законів та оцінка наведених доказів, не повинні піддаватися сумніву.

2. Позиція Суду
33. Суд повторює, що відповідно до його практики фізична недоторканість особи охоплюється поняттям «приватне життя», що охороняється статтею 8 Конвенції (див. рішення від 26 березня 1985 року у справі «Х та Y проти Нідерландів» (X and Y v. the Netherlands), п. 22,
Серія A, № 91). Суд наголосив на тому, що фізична недоторканість
особи стосується найбільш інтимних аспектів приватного життя,
а обов’язкове медичне втручання, навіть незначне, становить втручання у це право (див. рішення у справі «Y. F. проти Туреччини» (Y. F. v.
Turkey), заява № 24209/94, п. 33, ECHR 2003‑IX, із подальшими посиланнями). Обов’язкове щеплення, як примусовий медичний захід,
є втручанням у гарантоване пунктом 1 статті 8 право на повагу до
приватного життя особи, що включає в себе фізичну та психологічну
недоторканість особи (див. ухвалу щодо прийнятності від 9 липня
2002 року у справі «Сальветті проти Італії» (Salvetti v. Italy), заява
№ 42197/98 та рішення від 5 липня 1999 року у справі «Маттер проти
Словаччини» (Matter v. Slovakia), заява №31534/96, п. 64).
34. Суд зазначає, що у цій справі було втручання у приватне
життя заявника і сторони цього не оспорювали.
35. Суд також зазначає, що таке втручання було чітко передбачено законом і переслідувало легітимні цілі охорони здоров’я. Залишається розглянути, чи це втручання було необхідним у демократичному суспільстві.
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36. На думку Суду, порушення фізичної недоторканості заявника можна вважати виправданим міркуваннями охорони здоров’я
населення та необхідністю контролювати поширення інфекційного
захворювання в області. Крім того, згідно з висновками національного суду, медичний персонал перевірив відсутність протипоказань
до щеплення заявника перед тим, як його проводити, отже, було
вжито необхідних запобіжних заходів, щоб гарантувати, що медичне втручання не завдасть шкоди заявникові тією мірою, якою це
порушуватиме баланс інтересів особистої недоторканості заявника
та інтересів охорони здоров’я населення.
37. Крім того, заявник сам не пояснив, що завадило йому відмовитися від щеплення, при тому що раніше він неодноразово відмовлявся від нього. Суду не надано доказів того, що щеплення, про яке
йдеться, насправді зашкодило здоров’ю заявника.
38. Суд також зазначає, що твердження заявника були ретельно вивчені національними судами і визнані необґрунтованими. Національні суди виявили лише одне незначне відхилення від норми
у процедурі щеплення, а саме — проведення щеплення поза межами
спеціального кабінету для щеплення. Таким чином, вони визнали,
що це у жодному випадку не зашкодило здоров’ю заявника. Вони
також встановили, що у заявника не було жодних з відомих післявакцинальних реакцій. Зробили це вони на основі кількох висновків медичної експертизи. Висновки національних судів засновані на
значній кількості медичних даних, зібраних на прохання заявника
та судів. Ці факти, як виявилось, ґрунтуються на достатній доказовій
базі, а висновки національних судів не є безпідставними або явно
необґрунтованими. Заявник не надав жодних доказів, які б піддали
сумніву висновки національних судових органів.
39. З огляду на вищезазначені міркування Суд не вбачає у цій
справі порушення статті 8 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
40. Стаття 41 Конвенції зазначає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
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A. Шкода

41. Заявник вимагав 54 892,53 грн (приблизно 4600 євро) відшкодування матеріальної шкоди і 700 000 грн (приблизно 58 700 євро)
відшкодування моральної шкоди.
42. Уряд стверджував, що немає причинно-наслідкового зв’язку
між вимогами заявника відшкодувати матеріальну шкоду та його
скаргами. Уряд також стверджував, що відшкодування моральної
шкоди, що вимагається, є необґрунтованим, що сума була надмірною і що вона не була співвідносною з винагородами, які Суд присуджує у схожих справах проти України.
43. Суд не вбачає жодного причинно-наслідкового зв’язку між
виявленим порушенням і заявленою матеріальною шкодою, тому
він відхиляє цю вимогу. З іншого боку, Суд присуджує матері заявника 2 400 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

44. Заявник також вимагав 3349,02 грн (302,59 євро) та 489,95 грн
(44,27 євро) компенсації судових витрат.
45. Уряд стверджував, що не усі вимоги стосувалися справи і запропонував Суду присудити компенсацію лише витрат, які були підтверджені та пов’язані з провадженням, про яке йдеться.
46. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію витрат, лише якщо доведено, що такі витрати були фактичними та їх не можна було уникнути і вони є розумними за розміром.
У цій справі, врахувавши документи, що є в його розпорядженні,
а також зазначені вище критерії, Суд вважає за доцільне присудити
100 євро для компенсації усіх судових витрат.
C. Пеня

47. Суд вважає за доцільне призначати пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
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3. Постановляє, що не було порушення статті 8 Конвенції.
4. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде
статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має сплатити матері заявника
2400 (дві тисячі чотириста) євро відшкодування моральної
шкоди разом з будь-якими податками, які можуть нараховуватись, та 100 (сто) євро компенсації судових витрат разом з будь-якими податками, які можуть нараховуватись,
конвертовані в національну валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу;
б) 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 відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 березня
2012 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік

Д. Шпільманн

секретар

голова

Відповідно до пункту 2 статті 45 Конвенції та пункту 2 правила 74 Регламенту Суду до рішення додається окрема думка судді Боштьяна М. Зупанчіча.
Д. Ш.
К. В.

ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ БОШТЬЯНА М. ЗУПАНЧІЧА
1. Я мав сумніви, чи погоджуватися з рішенням у зв’язку з питанням причинно-наслідкового зв’язку, який, як стверджувалося,
не було встановлено між процедурою проведення щеплення, з одного боку, та смертю заявника, з іншого. Заявник стверджував, що
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щеплення було проведено проти його волі, що має на увазі те, що
не було попередньої і поінформованої згоди. «Поінформована» згода
передбачає, що пацієнт за таких обставин повинен бути проінструктованим щодо всіх можливих ризиків проведення будь-якого виду
лікування, на яке він повинен погодитися після того, як його буде
дійсно проінформовано. Коли цього не було зроблено, ми не можемо говорити про повну згоду, оскільки на противагу звичайній медико-санітарній ситуації вбачається, що ми говоримо про насильне
введення вакцини від дифтерії без будь-якої згоди з боку заявника
та насправді проти його таким чином висловленої волі. Згідно з його
заявами, ці недоліки призвели до серйозних проблем для здоров’я
(п. 30 рішення).
2. Правда українські суди викликали трьох експертів для надання свідчень стосовно можливого причинно-наслідкового зв’язку між
ін’єкцією вакцини від дифтерії, з одного боку, та серйозними медичними проблемами, що призвели до смерті заявника, з іншого.
3. Мабуть буде корисним окреслити схематично проблему стосовно суперечки між науковим сприйняттям причинної обумовленості, з одного боку, та юридичною/судовою вимогою щодо з’ясу
вання «дійсної причини» у кожній кримінальній ситуації або ситуації, пов’язаній із заподіянням шкоди, в яких наслідок, а у цьому
випадку це — смерть, є частиною визначення цивільно-правового
делікту або злочину, про які йдеться. Загальновідомо, що у медичних справах майже неможливо «довести» наявність причинно-наслідкового зв’язку. Проте ця проблема трапляється радше у юридичній/судовій площині, ніж у медичній/науковій.
4. Учені добре знають про епістемологічний постулат, що жоден
наслідок у реальному світі не «спричиняється» єдиною попередньою
необхідною умовою. Кожен наслідок у реальному світі, в якому він
відбувається як подія, є результатом незчисленних необхідних умов,
які за визначенням є усі невід’ємними, якщо має відбутися наслідок,
про який йдеться. Наприклад, автори Модельного карного кодексу
Сполучених Штатів Америки багато років тому фактично відійшли
від теорії причинної обумовленості. Вони прийняли теорію причинної обумовленості sine qua non, яка насправді є запереченням самої
причинної обумовленості. Вона припускає, як юридично важливу
«причину», будь-яку умову (sine qua non), без якої б результат злочину, наприклад смерть, не стався.
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5. Явно зрозумілим, особливо у наукових колах, є те, що не існує
такої речі як причинна обумовленість або причинно-наслідковий
зв’язок. Проте у юридичних колах присяжні засідателі є недостатньо обізнаними з тим фактом, що ухвалення рішення суддями та іншими діючими особами відбувається шляхом швидкого перегляду
умов, необхідних для наслідків, про які йдеться, а потім — більшменш інтуїтивного, тобто недостатньо обізнаного, обрання критично важливої умови, як юридично задовільної «причини» для наслідку, про який йдеться. Проте швидкий перегляд, що проводиться таким чином, не є розглядом об’єктивної реальності.
6. Навпаки, тим, що шукають судді та інші, є необхідна умова, за
яку карають, хоча така і існує об’єктивно, з якою може бути пов’язано
обвинувачення у порушенні закону, таким чином, що у кінці процесу, який стосується чи то злочину, чи то цивільно-правового делікту,
винуватця буде встановлено, засуджено та покарано.
7. У найбільш стандартних справах стосовно цивільно-правових
деліктів, а також у кримінальних справах встановлення причиннонаслідкового зв’язку, тобто виявлення необхідної умови для обвинувачення, не є проблемою. У медичних справах (див., наприклад,
рішення від 17 січня 2002 року у справі «Кальвеллі та Чільйо проти
Італії» (Calvelli and Ciglio v. Italy) [ВП], заява № 32967/96) необхідна
умова чомусь не видається достатньою. Проблема знову виникає
у справах стосовно душевних розладів, оскільки у більшості судових
систем від психіатра вимагається свідчити про наявність душевної
хвороби, як про причину, та про неосудність обвинувачуваного, як
про наслідок. Якщо суд не погодиться із таким «причинно-наслідковим зв’язком», тоді посилання сторони захисту на неосудність не
спрацює, хоча обвинувачений, про якого йдеться, може бути від початку дійсно душевно хворим.
8. У стандартних медичних справах, коли обвинувачують за
лікарську недбалість або непридатні ліки, як стверджувалося у цій
справі, майже неможливо отримати надійні свідчення медиків або
будь-яких інших експертів. У кращому випадку експерти свідчитимуть так, щоб наслідок, про який йдеться, не був «несумісним» з необхідною умовою (лікарська недбалість, непридатні ліки тощо).
9. Мабуть це хрестоматійна ситуація, що яскраво ілюструє комунікативну прогалину між науковими колами, з одного боку,
і юридичними/судовими колами, з іншого. Епістемологічно учені,

195

Справи, які стосуються права на справедливий суд

як і медики не є ані навченими, ані змушеними умовами шукати
«причину» для засудження. Тоді як кожен лікар або вчений, ставлячи діагноз, намагається встановити причину симптомів, він не
шукає юридичні наслідки, як ті, що обов’язково виникають у змагальному контексті будь-якого судового розгляду. От чому епістемологічні дебати у наукових колах є об’єктивними та обґрунтованими. Як тільки ці дебати переносяться на сцену театру змагальності,
об’єктивність та розумність обтяжуються потенційними наслідками
результату судового розгляду. Те, що раніше виглядало розумним як
«відносне», раптово стає окремою пропозицією відповісти на питання «так» або «ні», за що експерт, призначений судом, повинен взяти
на себе повну відповідальність. Те, що до того було повним діапазоном експерименту, раптово стає пропозицією відповіді на питання
«так» або «ні», яке зазвичай, крім того, може мати жахливі наслідки
для учасників судового провадження.
10. Я мав справу з подібною проблемою у справах «Татар проти Румунії» (Tătar v. Romania, заява № 67021/01, рішення від 27 січня 2009 року) та «Бачіла проти Румунії» (Băcilă v. Romania, заява
№ 19234/04, рішення від 30 березня 2010 року), і питання завжди
залишалося тим самим. Сучасна доктрина принципу запобігання
пропонує елегантне вирішення цієї юридичної загадки шляхом переміщення a priori тягаря доказування на належну сторону. У справах «Татар проти Румунії» та «Бачіла проти Румунії» (Tătar and Băcilă)
зрозуміло, що це мала бути держава Румунія. У нашому випадку,
якщо ми керувалися принципом запобігання, тягар доказування
мав лежати на підприємстві, яке виготовило вакцину, та на лікарях,
які, як вони стверджували, бездоганно ввели її. Якщо такий тягар
покладався б на них, вони б доклали додаткових зусиль, щоб продемонструвати, що вакцина була дійсно виготовлена і введена lege artis,
і справу було б вирішено без зайвого навантаження експертів. Так би
і сталося, якби ті, на кому був тягар, могли показати, що твердження
заявника дійсно не мали під собою жодного наукового підґрунтя.
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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 «Шаповалов ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 45835/05)
Рішення
Страсбург
31 липня 2012 року
ОСТАТОЧНЕ
31 жовтня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Шаповалов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова,
п. М. Віллігер,
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п. К. Юнґвірт,
п. Б. М. Зупанчіч,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також п. С. Філліпс, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 10 липня 2012 року
постановляє таке рішення, що було ухвалено в той день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 45835/05), яку 21 листопада 2005 року подав до Суду проти України на підставі статті 34
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі —
Конвенція) громадянин України пан Олександр Володимирович Шаповалов (далі — заявник).
2. Заявника, якому було надано юридичну допомогу, представляв п. А. Бущенко — юрист, який практикує у місті Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Н. Кульчицький з Міністерства юстиції.
3. Заявник стверджував, зокрема, що державні органи заважали йому збирати різну інформацію, необхідну для висвітлення ходу
президентських виборів, та що він не мав можливості оскаржити дії
державних органів у суді.
4. 2 листопада 2010 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1981 році та проживає у місті Херсоні,
Україна.
6. Заявник є журналістом та активістом із захисту прав людини. З квітня 2003 року він є членом Херсонської обласної організації
всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців Украї-
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ни» (далі — «КВУ») та кореспондентом регіональної газети «Вільний
вибір», яка була заснована Херсонською обласною організацією КВУ.
З 26 жовтня 2004 року по 10 січня 2005 року він також був журналістом газети КВУ «Точка зору». Основними напрямками діяльності
КВУ є, inter alia, моніторинг виборів і підвищення юридичної обізнаності виборців під час виборчої кампанії.
A. Історична довідка

7. Вибори президента України 2004 року відбувались у два тури — 31 жовтня та 21 листопада.
8. Масові акції протесту розпочались після другого туру голосування, який відбувся 21 листопада 2004 року. Вибори супроводжувались масовою корупцією, залякуванням виборців та фальсифікаціями. Через протести результати виборів було скасовано та було
призначено повторне голосування на 26 грудня 2004 року.
9. Протести та інші події, що відбувались в Україні з кінця листопада 2004 року до 10 січня 2005 року, отримали назву Помаранчева
революція.
B. Події 31 жовтня 2004 року та пов’язані події

10. Під час президентський виборів 2004 року заявник висвітлював засідання та рішення територіальної виборчої комісії № 186
(далі — ТВК).
11. Відповідно до тверджень заявника, 31 жовтня 2004 року
о 14 год., в день голосування у першому турі виборів Президента України, він звернувся до Р., секретаря ТВК, та Б., Голови ТВК, з проханням надати йому копію постанови ТВК № П-12-4, прийнятої раніше
цього дня, якою дільничним виборчим комісіям надавалось право
внесення змін до списку виборців без попереднього погодження
з ТВК. Заявник вважав, що таке рішення суперечило закону. Пізніше
заявник попросив надати йому результати голосування по кожній
виборчій дільниці та копії протоколів засідань ТВК, що відбулися
31 жовтня 2004 року.
12. У зв’язку з ненаданням заявнику запитуваної інформації того ж дня о 17 год. він подав письмову заяву Голові ТВК. У відповідь
він був повідомлений, що текст постанови № П-12-4 був розміщений
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на інформаційному стенді та що станом на 16 год. проголосували
39,1 % виборців. За словами заявника, його прохання надати йому
протоколи засідань ТВК були проігноровані. Однак відповідно до
пояснень P., наданих прокурору (див. пункт 20), протоколи засідань
ТВК за 31 жовтня та 1 листопада 2004 року також були оприлюднені
на інформаційному стенді.
13. У той же вечір, близько 20 год., заявнику було відмовлено
в доступі до приміщення ТВК на засідання комісії. За словами заявника, він зміг потрапити до приміщення ТВК на півгодини пізніше.
Проте незрозуміло, чи засідання ТВК насправді відбувалось в той
час і, якщо так, чи потрапив на нього заявник.
14. 5 листопада 2004 року заявник поскаржився Голові ТВК на
перешкоди, через які вій не міг потрапити до приміщення ТВК,
та попросив копії протоколів засідань ТВК за 31 жовтня та 1 листопада 2004 року.
15. 10 листопада 2004 року ТВК прийняла рішення залишити без
задоволення скаргу заявника.
С. Події 21 листопада 2004 року

16. 21 листопада 2004 року, в день голосування в другому турі
виборів, заявник попросив надати йому постанову ТВК від 17 листопада 2004 року № 1-116, якою працівникам органів внутрішніх
справ дозволялось бути присутніми в приміщеннях для голосування. Заявник стверджує, що таку постанову йому показали
працівники міліції на одній з дільниць. За словами заявника,
його заяву було проігноровано. Копія цієї заяви не була надана
заявником.
17. Того ж вечора ТВК прийняла рішення не допускати заявника
на свої засідання через те, що він втручається в її роботу. За словами заявника, таке рішення було прийнято після того, як він спитав Голову ТВК про правові підстави одного з рішень, прийнятих
на засіданні. Пізніше заявник спробував увійти до приміщення
ТВК, проте був зупинений З., членом ТВК. Свідком цього була Бі.,
журналіст.
18. Згодом заявник попросив надати йому копії протоколу засідання ТВК. У відповідь йому повідомили, що протокол розміщений
на інформаційному стенді ТВК.
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D. Скарга про порушення кримінальної справи
щодо членів ТВК

19. 15 травня 2006 року прокуратура Комсомольського району
м. Херсона відмовила в порушенні кримінальної справи щодо членів
ТВК у зв’язку з перешкоджанням законній професійній діяльності
журналістів (стаття 171 Кримінального кодексу України).
20. Прокурор допитав Р., секретаря ТВК, яка пояснила, що всі документи, які 31 жовтня 2004 року просив заявник, були розміщені на
інформаційному стенді в приміщенні ТВК в той же день або наступного дня. Також було зазначено, що Закон України «Про вибори Президента України» не передбачає можливості отримання детальної
інформації про результати голосування по кожній виборчій дільниці. Р. також зазначила, що заявник голосно викрикував зауваження
про «неправильні рішення» ТВК та заважав працювати, тиняючись
приміщеннями ТВК.
21. Голова ТВК, Б., пояснила, що 21 листопада 2004 року заявник
поводився невідповідно та заважав роботі ТВК.
22. Інший член ТВК, К. також повідомила, що заявник поводився
невідповідно та фізично заважав роботі ТВК. Це підтвердив З., інший член ТВК. К. також повідомила, що заявник погрожував їй та Р.
фізичною розправою і цей факт був засвідчений документально.
23. Журналістка Бі. засвідчила, що вона бачила, як заявнику перешкоджали потрапити до приміщення ТВК 22 листопада 2004 року
між першою та другою годиною ночі.
24. Спостерігач на виборах Ко. стверджувала, що заявнику запропонували залишити засідання ТВК після того, як він поцікавився,
що за документи були на столі, під столом та в ящиках в залі засідання. Було прийнято рішення видалити його з засідання за «коментарі
з зали».
E. Cудове провадження

25. 20 грудня 2004 року заявник подав до Суворовського районного суду міста Херсона скаргу, оскаржуючи відмову ТВК надати
йому копії її рішень та дозволити бути присутнім на її засіданнях.
Він також скаржився на відмову своєчасно надати йому інформацію.
Зокрема заявник скаржився, що 31 жовтня 2004 року йому не нада-
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ли копію постанови № П-12-4 з письмовою інформацією «щодо результатів голосування по кожній виборчій дільниці у виборчому окрузі» або копію протоколу засідань ТВК від 31 жовтня 2004 року, і що
йому цього ж дня був заборонений вхід до приміщення ТВК. Крім
того, 21 листопада 2004 року йому не було надано постанову ТВК
від 17 листопада 2004 року № 1-116, на засідання ТВК 21 листопада
2004 року не допущено та не надано протокол цього засідання.
26. Заявник подав скаргу відповідно до глави 31-А Цивільного
процесуального кодексу Української ССР, яка встановлює правила
подання скарг на рішення, дії або бездіяльність державних органів.
27. 3 березня 2005 року суд вирішив, що скарга заявника має бути подана відповідно до глави 30-Б Цивільного процесуального кодексу України та Закону України «Про вибори Президента України»
1999 року (далі — Закон). Крім того, суд вирішив, що через те, що
вибори вже закінчились, а заявник подав скаргу про події 30 жовт
ня — 2 грудня 2004 року тільки 20 грудня 2004 року, та через те, що
заявник наполягав на розгляді його скарги в порядку глави 31-А,
провадження підлягає закриттю.
28. 17 травня 2005 року апеляційний суд Херсонської області
залишив вищезазначене рішення без змін. Він зазначив, зокрема,
таке:
«...предметом оскарження у даній справі є рішення і діяльність ТВК
та посадових осіб протягом виборчого процесу у період з 30.10.2004
по 02.12.2004, розгляд скарг щодо проведення якого врегульований
нормами Закону України «Про вибори Президента України», згідно
з яким журналіст не є суб’єктом звернення зі скаргами протягом виборчого процесу, та завершення його на час ухвалення судового рішення, а також враховуючи неможливість розгляду зазначеної скарги з огляду на наведене в порядку, визначеному заявником гл. 31-А
ЦПК України, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку
про наявність підстав, передбачених п. 1 ст. 227 ЦПК України, для закриття провадження у справі».

29. За словами заявника, він отримав копію цього рішення
30 травня 2004 року.
30. 25 вересня 2006 року Вищий адміністративний суд України
відхилив скаргу заявника, оскільки ані Закон, ані глава 30-Б Цивільного процесуального кодексу України не передбачають касаційного
оскарження рішень у спорах, які виникли в ході виборчого процесу.
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F. Інші події

31. За словами заявника, йому погрожували невідомі особи. Він
звернувся за захистом до міліції. 10 січня, 15 квітня та 16 вересня
2005 року Суворовська районна прокуратура відмовляла в порушенні кримінальної справи на підставі тверджень заявника про
погрози.
32. У подальшому заявник скаржився на порушення своїх прав
до різних державних органів, включаючи Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини. Згодом він подав скарги на Уповноваженого та кількох членів Секретаріату за відмову відповідати на
його звернення, проте не мав успіху у цих провадженнях.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Цивільний процесуальний кодекс України 1963 року
(чинний на час подій)

33. Відповідно до глави 31-А Цивільного процесуального кодексу
України рішення, дії або бездіяльність будь-якого державного органу чи органу місцевого самоврядування, будь-якого підприємства,
установи, об’єднання громадян або іншої юридичної особи чи їх посадових осіб можуть бути оскаржені в суді.
34. Відповідно до глави 30-Б скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних і територіальних виборчих комісій розглядаються відповідно Верховним Судом Автономної Республіки
Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими судами.
Такі скарги можуть бути подані кандидатами, їх довіреними особами, представниками політичних партій чи блоків, а також не менш
як двадцятьма виборцями.
B. Закон України
«Про вибори Президента України» 1999 року

35. Стаття 12 Закону встановлює, що суб’єктами виборчого процесу є:
і) виборці;
іі) виборчі комісії, утворені відповідно до цього Закону та Закону України «Про центральну виборчу комісію»;
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iii) кандидати на пост Президента України, зареєстровані в порядку, встановленому цим Законом;
iv) партії або блоки, які висунули кандидатів на пост Президента України;
v) уповноважені представники, довірені особи, офіційні спо
стерігачі від партій (блоків) — суб’єктів виборчого процесу
та від кандидатів на пост Президента України.
36. Стаття 104 Закону передбачає, що суб’єкт виборчого процесу
має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії,
окремого члена виборчої комісії. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність окружних виборчих комісій або її членів оскаржуються до
Центральної виборчої комісії або до окружного апеляційного суду
за місцезнаходженням відповідної територіальної комісії.
C. Закон України «Про інформацію» 1992 року
(чинний на час подій)

37. Відповідні статті Закону України «Про інформацію» передбачають таке:
«Стаття 42.
Учасники інформаційних відносин
Учасниками інформаційних відносин є громадяни, юридичні особи
або держава, які набувають прав і обов’язків, передбачених законом
в процесі здійснення інформаційної діяльності.
Основними учасниками цих відносин є автори, споживачі, засновники, власники (зберігачі) інформації.

Стаття 43.
Права учасників інформаційних відносин
Учасники інформаційних відносин мають право отримувати (виробляти, отримувати), використовувати, поширювати та зберігати
інформацію в будь-якій формі з використанням будь-яких засобів,
за винятком випадків, передбачених законом.
Кожен учасник інформаційних відносин для забезпечення його
прав, свобод та законних інтересів має право на одержання інформації щодо:
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— діяльності органів державної влади;
— діяльності народних депутатів;
— діяльності місцевих та регіональних органів державної влади
та місцевого самоврядування».

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
38. Заявник скаржився на відмову національних судів розглянути його скаргу на дії ТВК. Він посилався на пункт 1 статті 6 Конвенції, який передбачає таке:
«Кожен має право на (...) розгляд його справи упродовж розумного
строку судом, (...), який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру (…)».
А. Щодо прийнятності

1. Доводи сторін
39. Уряд зазначив, що стаття 6 Конвенції не є застосовною у цій
справі, оскільки метою заявника було «встановити юридичну відповідальність третіх осіб», що не є правом, яке гарантується статтею 6 Конвенції, і справа не стосувалась цивільних прав та обов’язків
заявника.
40. Заявник посилався на рішення у справі «Кенеді проти Угорщини» (Kenedi v. Hungary, заява № 31475/05, від 26 травня 2009 року,
пункти 33–34) та стверджував, що доступ до відповідної інформації
охоплюється правом на свободу вираження поглядів, що є «цивільним правом» у розумінні пункту 1 статті 6 Конвенції.
41. Заявник також зазначив, що якби «реальні» наміри, які спонукають позивача позиватись до відповідача в цивільному суді,
мали стосунок до характеру спору, перед судами постало б нездій
сненне завдання проведення великомасштабних розслідувань
«можливих» намірів, перш ніж допускати цивільні скарги до розгляду. Більш того, з огляду на обґрунтування в аргументах Уряду будь-
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який цивільно-правовий спір був би неприйнятним, якби інтереси
позивача вийшли за межі суто власних інтересів — наприклад, якби
позивач позивався з метою «вимагати справедливості». Додатково
заявник підкреслив, що restitutio in integrum була можлива тільки
в дуже рідких випадках, у той час як в деяких ситуаціях встановлення оскаржуваного порушення, разом із певним матеріальним
відшкодуванням, могло стати свого роду виправленням ситуації.
Заявник вважав, що його стверджуваний намір використати рішення судів, у випадку успіху, для інших цілей, таких як формування
адміністративної та судової практики у сфері доступу до інформації різними правовими засобами, не позбавили спору його «цивільного характеру».

2. Оцінка Суду
42. Суд повторює, що для застосовності пункту 1 статті 6 Конвенції в його «цивільному» аспекті повинен мати місце спір щодо
«права», про яке можна стверджувати, принаймні на спірних підставах, що воно визнається національним законодавством. Спір має
бути справжнім та серйозним. Він може бути пов’язаний не тільки
з фактичним існуванням права, але також із обсягом та порядком
його реалізації. Більш того, результат розгляду повинен безпосередньо мати вирішальне значення для цивільного права (див. рішення
у справі «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France) [ВП], заява
№ 30979/96, пункт 27, ECHR 2000-VII).
43. Суд нагадує, що питання про те, чи є право цивільним у розумінні статті 6 Конвенції, має вирішуватись з посиланням на основний зміст і наслідки права. Зокрема Суд у багатьох випадках
встановлював, що стаття 6 Конвенції розповсюджується на всі справи, результат яких є вирішальним для приватних прав та обов’язків
(див. рішення від 28 червня 1978 року у справі «Кьоніг проти Німеччини» (<…>), пункти 89–90, Серія А, № 27). Отже, для вирішення
питання про те, чи стосується справа спору між фізичною особою
та органом державної влади, незважаючи на те, чи діяв останній як
носій цивільних прав чи як публічної влади, не є вирішальним (див.
рішення у справі «Рінгайзен проти Австрії» (Ringeisen v. Austria), від
16 липня 1971 року, пункт 94, Серія А, № 13).
44. На початку своєї практики Комісія зазначила, що формулювання пункту 1 статті 6 Конвенції походить з ранніх проектів тексту
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пункту 1 статті 14 Пакту ООН про громадянські та політичні права, і слово «цивільний» не містилось в перших проектах, а з’явилось
в процесі вдосконалення (див. рішення від 19 липня 1968 року
«W., X., Y. та Z. проти Сполученого Королівства» (W., X., Y. and Z. v. the
United Kingdom), заяви №№ 3435/67; 3436/67; 3437/67 та 3438/67). Хоча це спричинило обговорення того, чи може концепція «цивільних
прав та обов’язків» у розумінні статті 6 Конвенції виходити за межі
тих прав, які мають приватний характер (див. згадане вище рішення
у справі «Кьоніг проти Німеччини» (<…>), пункт 95), у своїй подальшій
практиці Суд ніколи не розглядав це питання.
45. У своїй практиці Суд прямо визнав, що більшість прав, гарантованих Конвенцією, включаючи немайнові права, є «цивільними правами» для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції (див. рішення у справі «Атанасоглу та інші проти Швейцарії» (Athanassoglou and
Others v. Switzerland), [ВП], заява № 27644/95, пункт 55, ECHR 2000-IV
(право на життя та фізичну недоторканість); рішення від 17 червня
2003 року у справі «Мустафа проти Франції» (Mustafa v. France), заява
№ 63056/00, пункт 14 (право на зміну імені); рішення від 21 вересня
1994 року у справі «Файєд проти Сполученого Королівства» (Fayed v. the
United Kingdom), Серія A, № 294-B (право на репутацію); ухвала щодо
прийнятності від 1 липня 2003 року у справі «АВ Kurt Kellermann проти Швеції» (АВ Kurt Kellermann v. Sweden), заява № 41579/98 (свобода
об’єднань).
46. Однак у тих випадках, коли справи стосувались свободи вираження поглядів та, зокрема, доступу до інформації, Комісія та Суд
встановили, що право на повідомлення інформації, яка розглядається у відкритому судовому засіданні (див. рішення від 9 березня
1987 року у справі «G. Hodgson, О. Woolf Productions Ltd. and National
Union of Journalists» проти Сполученого Королівства» та «Channel Four
Television Co. Ltd.» проти Сполученого Королівства» (G. Hodgson, D. Woolf
Productions Ltd. and National Union of Journalists v. the United Kingdom and
Channel Four Television Co. Ltd. v. the United Kingdom), заяви № 11553/85
та № 11658/85, Decisions and Reports (DR) 51, стор. 136; рішення від
24 лютого 1995 року у справі «Андре Льорш та Nouvelle Association
du Courrier проти Швейцарії» (Andre Loersch and Nouvelle Association
du Courrier v. Switzerland), заяви № 23868/94 та № 23869/94, DR 80,
стор. 162, та рішення від 7 грудня 2010 року у справі «МакКей та «BBC
Scotland» проти Сполученого Королівства» (MacKay and BBC Scotland v.
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the United Kingdom), заява № 10734/05, пункт 22) або отримувати копії
різних пов’язаних з виборами документів, організацією виборчих
спостерігачів, яка не отримує плати за таку діяльність (див. рішення
від 14 квітня 2009 року у справі «Geraguyn Khorhurd Patgamavorakan
Akumb v. Armenia», заява № 11721/04), не можуть бути визначені як
права, які за своєю природою є цивільними для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції.
47. Суд також зазначає, що в деяких пов’язаних справах він залишив це питання відкритим (див. рішення від 10 липня 2006 року
у справі «“Sdruzeni Jihoceske Matky” проти Чеської Республіки» (<…>), заява № 19101/03, де організація з охорони навколишнього середовища скаржилась на відсутність доступу до конкретних документів на
розташованій неподалік атомній станції).
48. Тим не менш, у справі «Кенеді проти Угорщини» (згадана вище), що стосувалась неможливості у розумний строк домогтися виконання остаточного судового рішення, яким заявнику надавався
доступ до архівних документів, Суд зазначив, що національні суди
визнали існування права, що лежало в основі доступу, якого прагнув заявник, і що такий доступ був необхідний заявнику як історику для публікації історичних досліджень, що входило до права
заявника на свободу вираження поглядів, гарантованого статтею
10 Конвенції. У зв’язку з цим право на свободу вираження поглядів
було визнано як «цивільне право» для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції (див. згадане вище рішення у справі «Кенеді проти Угорщини»,
пункти 33–34).
49. Суд зазначає, що в цій справі заявник є журналістом і він
вимагав запитувану інформацію для виконання професійних
обов’язків (див., a contrario, рішення у справі «Andre Loersch and Nouvelle
Association du Courrier» проти Швейцарії» (Andre Loersch and Nouvelle
Association du Courrier v. Switzerland), згадане вище), тобто для публікації матеріалів, пов’язаних із виборами. Це включало висвітлення
ходу президентських виборів, і невиконання цього завдання могло
завдати шкоди його діловій репутації та кар’єрі. Отже, спір в національних судах був важливим з огляду на особисті та професійні інтереси заявника. Більш того, його право як учасника інформаційних
відносин отримувати необхідні документи визнається відповідно до
національного законодавства (див. пункт 37). Таким чином, Суд вважає, що право доступу до окремих документів, яке випливає з права
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заявника на свободу вираження поглядів, є «цивільним правом» для
цілей пункту 1 статті 6 Конвенції.
50. Суд зазначає, що ця заява 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.
В. щодо суті

51. Заявник стверджував, що скаргу на національному рівні він
подав за належною главою Кодексу. Він не погодився з Урядом, що
ця скарга повинна була бути подана відповідно до глави 30-Б Кодексу та відповідно до Закону (див. пункт 59), тому що обидва нормативні акти містили вичерпний перелік осіб, які мають право подавати скарги в суди, і журналісти в цей перелік не входили. Ця позиція
була підтримана апеляційним судом Херсонської області у його рішенні від 17 травня 2005 року. Отже заявник прийшов до висновку,
що його право на доступ до суду було порушено.
52. Уряд не надав зауважень щодо суті заяви.
53. Суд нагадує, що відповідно до його практики пункт 1 статті
6 Конвенції втілює «право на суд», за яким право доступу до суду,
тобто право ініціювати в судах провадження у цивільних справах,
становить лише один з його аспектів (див. рішення від 21 лютого
1975 року у справі «Голдер проти Сполученого Королівства» (Golder v.
the United Kingdom), Серія A, № 18, стор. 18, пункт 36). Для того, щоб
право доступу (до суду) було ефективним, особа повинна мати чітку
практичну можливість оскаржити акт, який є втручанням в її права
(див. рішення від 4 грудня 1995 року у справі «Белле проти Франції»
(Bellet v. France), Серія A, № 333-B, crop. 42, пункт 36).
54. У цій справі скарга заявника на відмову надати йому доступ
до пов’язаної із виборами інформації не була розглянута по суті, оскільки він нібито подав її за неналежними положеннями Цивільного
процесуального кодексу.
55. Суд повторює, що визначати питання про те, який правовий
акт повинен застосовуватись до справи заявника не є його завданням (див., mutatis mutandis, рішення від 28 лютого 2008 року у справі
«Церква села Сосулівка проти України» (Tserkva Sela Sosulivka v. Ukraine),
заява № 37878/02, пункт 51). Однак він відзначає, що національні
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органи не були одностайними в цьому питанні. Зокрема, в той час
як Уряд та суд першої інстанції стверджували, що скарга заявника
повинна була бути подана відповідно до глави 30-Б Кодексу та Закону України «Про вибори Президента України», апеляційний суд
Херсонської області прямо зазначив, що відповідно до Закону України «Про вибори Президента України» журналіст не може подавати такі скарги (див. пункт 28).
56. Також є очевидним, що глава 30-Б Цивільного процесуального кодексу є lex specialis у відношенні до глави 31-А Кодексу, яка
встановлює правила розгляду скарг на дії державних органів. Однак
перша глава явно виключає журналістів зі списку осіб, які мають
право подавати скарги в ході виборів (див. пункт 34). Таким чином,
за відсутності будь-яких прикладів з національної судової практики, незрозуміло, чи могла скарга заявника бути розглянута відповідно до глави 30-Б, як запропонував Уряд.
57. Провадження у справі заявника було припинено без розгляду справи по суті. На думку Суду, ця ситуація становить відмову
в правосудді, що порушило саму сутність права заявника на доступ
до суду, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. Отже, було порушення цього положення.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 10 КОНВЕНЦІЇ
58. Заявник скаржився, що члени ТВК відмовили йому в наданні певної інформації та перешкоджали йому відвідувати засідання
ТВК. Він посилався на статтю 10 Конвенції, яка передбачає таке:
«1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватись своїх поглядів, одержувати і передавати
інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів...».
А. Щодо прийнятності

59. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав ефективних засобів юридичного захисту щодо його скарги за статтею 10 Конвенції. Зокрема, він не порушив це питання перед національними судами відповідно до глави 30-Б Цивільного процесуального кодексу
України.
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60. Уряд також зазначив, що заявник подав скаргу до національних судів відповідно до глави 31-А Кодексу, яку він не вважав ефективним засобом захисту, який необхідно вичерпати. У результаті,
він пропустив шестимісячний строк для подання заяви, який повинен обчислюватись з дати прийняття ТВК рішення та/або вчинення
нею дій, які оскаржуються.
61. Заявник стверджував, що він використав правильний засіб
та подав скаргу до національних судів за належною процедурою,
проте суди не змогли розглянути його скаргу через неправильне
тлумачення ними національного законодавства.
62. Заявник також зазначив, що існування самих лише сумнівів щодо шансів на успіх конкретного засобу захисту, який не був
очевидно марним, не е причиною для невичерпання національних
засобів юридичного захисту (див. ухвалу щодо прийнятності від
17 грудня 2002 року у справі «Воробйова проти України» (Vorobyeva v.
Ukraine), заява № 27517/02),
63. Суд повторює свої висновки за пунктом 1 статті 6 Конвенції
про порушення права заявника на доступ до суду (див. пункти 54–
57) та зазначає, що існування самих лише сумнівів щодо шансів на
успіх конкретного засобу захисту, який не був очевидно марним, не
є причиною для невичерпання національних засобів юридичного
захисту (див. рішення від 6 листопада 1980 року у справі «Ван Оостервік проти Бельгії» (Van Oosterwijck v. Belgium), пункт 37, Серія A,
№ 40; рішення від 16 вересня 1996 року у справі «Акдівар та інші
проти Туреччини» (Akdivar and Others v. Turkey) [ВП], пункт 71, Reports
of Judgments and Decisions 1996-IV, та ухвалу щодо прийнятності
у справі «Бруско проти Італії» (Brusco v. Italy), заява № 69789/01, ECHR
2001-IX). Через невизначеність процедури на національному рівні
заявнику не можна дорікнути, що він використав той засіб захисту,
який виявився найменш успішним. Отже, він не пропустив шестимісячний строк подання скарги до цього Суду.
64. За таких обставин Суд вважає, що заперечення Уряду мають
бути відхилені.
65. Суд зазначає, що ця заява 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.

211

Справи, які стосуються права на справедливий суд
В. щодо суті

66. Уряд не надав зауважень щодо суті скарги заявника.
67. Заявник стверджував, що ненаданням йому доступу до приміщень ТВК та відмовою вчасно надати йому інформацію стосовно
ходу виборчого процесу органи влади порушили його право на збирання такої інформації. Він також стверджував, що це втручання не
було необхідним у демократичному суспільстві.
68. Суд стверджує, що збирання інформації є істотним підготовчим етапом журналістської діяльності та є невід’ємною захищеною
частиною роботи преси (див. рішення від 25 квітня 2006 року у справі
«Дамманн проти Швейцарії» (Dammann v. Switzerland), № 77551/01,
пункт 52). Перешкоди у доступі до інформації, яка становить суспільний інтерес, можуть заважати працівникам засобів масової інформації або тим, хто працює в суміжних галузях, займатися своєю
професією. В результаті вони не зможуть більше відігравати свою
основоположну роль «сторожових псів суспільства» та це може негативно позначитись на їхній здатності надавати точну і достовірну
інформацію (див. рішення у справі «Tarsasag a Szabadsagjogokert» проти Угорщини» (<…>), заява № 37374/05, пункт 38, ECHR 2009-...).
69. У цій справі події, що розглядаються, відбулись в день голосування та стосувались питань, здатних істотно вплинути на хід
виборів (зміни в списках виборців у день голосування; присутність
міліції на виборчих дільницях тощо). Таким чином, видається, що
своєчасний і вільний доступ журналістів до такої інформації може
мати істотне значення для висвітлення виборчого процесу в пресі.
Це особливо важливо, враховуючи, що численні порушення на виборах, виявлені опозицією, незалежними спостерігачами та пресою,
призвели до так званої «Помаранчевої революції» та повторних президентських виборів.
70. Суд зазначає, що за відсутності зауважень Уряду щодо суті
скарги та відсутності будь-яких рішень національних судів з цього
питання, доступна Суду інформація стосовно подій, які досліджуються, обмежена твердженнями заявника.
71. Відповідно до наявних матеріалів заявнику була надана
деяка інформація (хоча й не та, яку він вимагав) та всі, крім одного
з рішень, що запитувались, були вивішені на інформаційній дошці
в день виборів або пізніше (див. пункти 12, 16, 18 та 20).
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72. Враховуючи те, що заявнику перешкоджали в доступі в приміщення ТВК 31 жовтня 2004 року, Суд зазначає, що відповідно до
тверджень самого заявника, йому було дозволено увійти в приміщення через півгодини.
73. Що стосується видалення заявника із засідання ТВК 21 листопада 2004 року, Суд, ґрунтуючись на показаннях різних свідків,
присутніх на засіданні, не може дійти висновку, що це рішення було
незаконним чи неспіврозмірним.
74. Насамкінець Суд зазначає, що заявнику, як журналісту, не
перешкоджали висвітлювати виборчий процес та, якщо він вважав,
що ці події були незаконними та свавільними, ніщо не заважало йому повідомити про них та привернути увагу громадськості до можливих порушень.
75. Суд доходить висновку, що немає жодних доказів того, що
державні органи втручались в журналістську діяльність заявника
та цим порушили його право на свободу вираження поглядів. Таким
чином, порушення статті 10 Конвенції немає.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
76. Заявник скаржився за статтею 13 Конвенції на те, що оскаржити відмову у наданні йому інформації було неможливо.
77. Суд зазначає, що ця скарга пов’язана зі скаргою, розглянутою
вище, тому вона повинна бути також визнана прийнятною.
78. Беручи до уваги висновок за пунктом 1 статті 6 Конвенції
(див. пункти 54–57), Суд вважає, що немає необхідності досліджувати в цій справі, чи було порушення статті 13 (див. рішення від
28 жовтня 1998 року у справі «Осман проти Сполученого Королівства»
(Osman v. the United Kingdom), пункт 158, Reports of Judgments and
Decisions 1998-VIII).
IV. ІНШІ СКАРГИ
79. Заявник також скаржився на:
— тривалість провадження за його скаргою на відмову ТВК надати йому інформацію;
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— відмову державних органів порушити кримінальну справу
щодо членів ТВК та щодо наступних погроз, посилаючись на
статтю 13 Конвенції;
— порушення статті 3 Протоколу 1 до Конвенції;
— нездійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав
людини захисту його прав.
80. Ретельно вивчивши твердження заявника у світлі всіх матеріалів, що є у розпорядженні Суду, та настільки, наскільки вони
охоплюються його компетенцією, Суд доходить до висновку, що вони не виявляють будь-яких ознак порушення прав і свобод, передбачених Конвенцією.
81. З цього випливає, що ця частина заяви повинна бути визнана
неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а»
пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
82. 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

83. Заявник вимагав 5000 євро відшкодування моральної
шкоди.
84. Уряд стверджував, що ця сума була надмірною.
85. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує 3600 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

86. Заявник не подав жодних вимог щодо компенсації судових
та інших витрат, тому Суд нічого не присуджує.
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C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги за пунктом 1 статті 6 (доступ до суду), статтями 10 та 13 Конвенції прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятною.
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
3. Постановляє, що не було порушення статті 10 Конвенції.
4. Постановляє, що немає необхідності окремо розглядати скаргу за статтею 13 Конвенції.
5. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має сплатити заявнику 3600 (три
тисячі шістсот) євро відшкодування моральної шкоди разом
з будь-якими податками, що можуть нараховуватися; ця сума має бути конвертована в українські гривні за курсом на
день здійснення платежу;
б) 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.
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 31 липня
2012 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
С. Філліпс

Д. Шпільманн

заступник секретаря

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 «Сергій Афанасьєв ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 48057/06)
Рішення
Страсбург
15 листопада 2012 року
ОСТАТОЧНЕ
15 лютого 2013 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Сергій Афанасьєв проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова,
п. М. Віллігер,
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п. К. Юнґвірт,
п. Б. М. Зупанчіч,
пані А. Нуссбергер,
п. П. Лемменс,
п. С. Шевчук, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 16 жовтня 2012 року
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 48057/06), яку 2 листопада 2006 року подав до Суду проти України на підставі статті 34
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі —
Конвенція) громадянин Російської Федерації п. Сергій Геннадійович
Афанасьєв (далі — заявник).
2. Заявника, якому було надано правову допомогу, представляв
п. М. О. Тарахкало — юрист, який практикує у м. Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Н. Кульчицький з Міністерства юстиції України.
3. Заявник стверджував, зокрема, що після свого затримання
він зазнав жорстокого поводження та що у зв’язку з цим не було проведено ефективного розслідування. Крім того, він скаржився на порушення права не свідчити проти себе, принципу рівності сторін,
права на захисника та права на допит свідка.
4. 7 лютого 2011 року про заяву було повідомлено Уряд.
5. Уряд Російської Федерації, після повідомлення про його
право взяти участь у розгляді справи (пункт 1 статті 36 Конвенції та правило 44 Регламенту Суду), зазначив, що на цьому етапі
він не бажає скористатися своїм правом. Пані Г. Юдківська, суддя, обрана від України, не могла брати участь у розгляді справи
(правило 28 Регламенту Суду). Голова палати вирішив призначити
п. Станіслава Шевчука для участі в судовому засіданні в якості судді ad hoc (підпункт «b» пункт 1 правила 29).
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ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився у 1963 році та наразі відбуває покарання
у вигляді позбавлення волі. До затримання заявник протягом декількох років мешкав у м. Євпаторії як особа без постійного місця
проживання.
7. Увечері 19 квітня 2005 року Л., жінку без постійного місця
проживання, було вбито шляхом задушення. Її труп було знайдено
вранці 20 квітня 2005 року під балконом багатоповерхового будинку
у м. Євпаторії. Було порушено кримінальну справу.
8. Працівники міліції розпочали з опитування родичів і знайомих жертви та мешканців будинку, де було знайдено труп. Ряд опитаних заявили, що впродовж дня і ввечері 19 квітня 2005 року вони
бачили Л. із заявником; деякі з них бачили, як заявник в той день
сварився з Л. та вживав алкогольні напої; деякі опитані охарактеризували Л. як дуже агресивну жінку.
9. У другій половині дня 20 квітня 2005 року міліція знайшла заявника та його знайомого В., яких було доправлено до відділу міліції
для допиту стосовно інциденту. Під час допиту В. заявив, що він, Л.
і заявник не мають постійного місця проживання. Увечері 19 квітня
2005 року вони розпивали алкогольні напої разом із ще одним чоловіком під балконом будинку, де Л. зазвичай спала. Він і заявник
вирішили купити ще алкогольних напоїв і з цією метою залишили
компанію. Коли вони повернулися, Л. була сама. Вони запропонували
їй випити ще трохи, а потім вирішили залишити її. В. відійшов, але
йому довелося чекати заявника на відстані. Коли через п’ятнадцять
хвилин заявник повернувся до В., то повідомив, що Л. образила його.
Наступного ранку заявник викликав для Л. швидку допомогу.
10. Після цього працівники міліції допитали заявника. Вони,
як стверджувалося, жорстоко поводилися з ним і примусили його
зізнатися у вчиненні злочину. Зокрема заявник стверджував, що
ввечері 19 квітня 2005 року Л. образила його і вдарила по обличчю; у відповідь він стиснув її горло. Наступного ранку він викликав
швидку допомогу.
11. Після цих показів В. було звільнено, а заявника було доправлено до прокуратури для подальшого допиту слідчим.
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12. О 19 год. 30 хв. 20 квітня 2005 року слідчим було офіційно
затримано заявника. У протоколі затримання заявник визнав, що Л.
могла померти в результаті його дій.
13. О 19 год. 40 хв. того ж дня слідчий почав допит заявника
у присутності адвоката, призначеного у рамках надання безоплатної правової допомоги. Заявник повторив свої покази. За словами
заявника, адвокат прибув тільки наприкінці допиту.
14. Після цього заявника було оглянуто судово-медичним експертом, у висновку якого зазначалося, що заявник мав синець під
лівим оком і гранулюючу рану на верхній губі. Заявник пояснив, що
ці травми були завдані Л. і чоловіком. На думку експерта, тілесні ушкодження були легкими, синець на оці було отримано за два-чотири
дні до проведення огляду, а рана на губі могла з’явитися 19 квітня
2005 року.
15. О 20 год. 30 хв. 20 квітня 2005 року заявник та його адвокат
взяли участь у відтворенні обстановки і обставин події, під час якого
заявник продемонстрував, яким чином він вчинив злочин.
16. 21 квітня 2005 року заявнику було пред’явлено обвинувачення у вбивстві Л. Того ж дня, під час допиту у присутності його адвоката, заявник визнав, що його дії могли спричинити смерть Л., але
наполягав на тому, що вбивати її він не мав наміру.
17. 23 квітня 2005 року Євпаторійський міський суд Автономної
Республіки Крим (далі — міський суд) продовжив строк затримання
заявника до десяти днів.
18. 30 квітня 2005 року міський суд обрав заявникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою під час судового розгляду.
19. 25 червня 2005 року заявника знову було допитано у присутності його адвоката. Заявник підтвердив свої попередні свідчення
і підкреслив, що вбивати Л. він не мав наміру.
20. 8 липня 2005 року міський суд призначив справу до судового
розгляду.
21. Під час судового розгляду заявник, інтереси якого представляв адвокат, стверджував, що ввечері 19 квітня 2005 року між ним
і Л. не було жодної бійки. Він стверджував, що Л. вдарила його по губах тільки один раз і що у відповідь він на мить стиснув їй горло, але
не мав жодного наміру її вбивати. Наступного ранку він підійшов
до Л., будучи впевненим, що з нею все гаразд, але натомість знайшов
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її мертвою. Тому він викликав швидку допомогу. Якби він знав, що Л.
померла, він би ніколи не повернувся до неї того ранку.
22. 26 липня 2005 року міський суд визнав заявника винним
у скоєнні вбивства та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на десять років. Суд задовольнив цивільний позов матері Л. на суму 10 000 грн. Суд встановив, що в ніч на
19 квітня 2005 року заявник та Л. готувались ночувати під балконом будинку; між ним і Л. почалася сварка та Л. вдарила заявника
по обличчю. У відповідь заявник стиснув горло Л., що спричинило
її смерть.
23. Суд зробив ці висновки на основі початкових визнавальних
показів, які заявник надав у відділі міліції 20 квітня 2005 року; визнавальних показів, які він надав у ході подальших допитів та під
час відтворення обстановки і обставин події; наданих ним під час
судового розгляду показів, що він стиснув горло Л.; непрямих показів свідків, речових та документальних доказів; та висновків судово-медичного експерта, у тому числі, його думки, щодо травм
на обличчі заявника. Суд не викликав і не допитував В. як свідка.
За словами заявника, він подавав клопотання про допит В. у залі суду.
24. Заявник оскаржив вирок, стверджуючи, що міський суд не
оцінив належним чином докази по справі. Під час судового розгляду
В. не було допитано як свідка, незважаючи на те, що він був разом із
заявником впродовж дня і вечора 19 квітня 2005 року, а, отже, міг би
прояснити багато важливих фактів. За словами заявника, він повідомив апеляційний суд про те, що він хотів би бути присутнім при
розгляді його апеляційної скарги.
25. 4 жовтня 2005 року апеляційний суд Автономної Республіки
Крим (далі — апеляційний суд) відхилив апеляційну скаргу заявника як необґрунтовану. Суд встановив, що висновки суду першої
інстанції були обґрунтовані матеріалами справи і що вина заявника
була належним чином встановлена на основі різних доказів, у тому
числі його початкового зізнання у відділі міліції. Ніщо не свідчило
про те, що визнавальні покази заявника були отримані незаконно.
Розгляд апеляційної скарги відбувся за відсутності заявника та його
адвоката, але за участю прокурора, який надав усні пояснення.
26. Заявник подав касаційну скаргу до Верховного Суду України, висловивши загальну незгоду з попередніми провадженнями.

220

Сергій Афанасьєв проти України

Він стверджував, що 20 квітня 2005 року його було затримано працівниками міліції із застосуванням фізичної сили і у відділі міліції
«під тиском працівників міліції» було примушено надати визнавальні покази. Пізніше його було доправлено до прокуратури і допитано слідчим. Заявник стверджував, що адвокат, призначений
йому у рамках надання безоплатної правової допомоги, з’явився
у прокуратурі лише наприкінці допиту. Він також стверджував, що
В. не було допитано судами нижчих інстанцій, незважаючи на те,
що його свідчення могли б змінити результат справи. Заявник також клопотав, щоб його було викликано на розгляд його касаційної скарги.
27. 17 жовтня 2005 року заявник звернувся до Міністра внутрішніх справ України, стверджуючи, що 20 квітня 2005 року його було затримано із застосуванням фізичної сили, а потім працівниками міліції на нього чинився тиск з метою отримати його
визнавальні покази. Заявник стверджував, що розслідування його справи проводилося неналежним чином, матеріали справи були сфальсифіковані, суди не розглянули цю справу справедливо
і, зокрема, не допитали В. як свідка. Цю скаргу було спрямовано
до Верховного Суду України для її розгляду разом із касаційною
скаргою заявника.
28. 25 липня 2006 року колегія Верховного Суду України у складі
трьох суддів розглянула справу заявника, без виклику учасників
процесу. Розглянувши матеріали справи, суд встановив, що доводи
заявника були необґрунтованими. Його твердження про жорстоке
поводження не були підкріплені матеріалами справи. Він отримував правову допомогу захисника, але до цього не скаржився на жорстоке поводження. Покази В. не мали значення для підтвердження
алібі заявника, оскільки на момент вчинення злочину заявник і Л.
були лише удвох; заявник приєднався до В. після п’ятнадцяти хвилин спілкування з Л. Колегія суддів дійшла висновку про відсутність
підстав для призначення справи до касаційного розгляду з викликом учасників процесу і відмовила у задоволенні касаційної скарги
заявника.
29. Після винесення вироку заявник клопотав про надання йому
копій різних процесуальних документів з матеріалів справи, які, за
його словами, були необхідні йому для звернення до Суду. Згодом
заявнику було відправлено копії запитуваних документів.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Кримінально-процесуальний кодекс України
від 28 грудня 1960 року

30. Стаття 358 Кодексу передбачає, зокрема, що апеляційний суд
повинен викликати на судове засідання засудженого, що утримується під вартою, коли про це надійшло його або її клопотання.
31. Стаття 395 Кодексу передбачає, зокрема, що касаційний суд
перевіряє законність та обґрунтованість судового рішення за наявними в справі і додатково переданими матеріалами в тій частині,
в якій воно було оскаржене. Обсяг перегляду обмежується аргументами, що містяться у касаційній скарзі (скаргах). Суд вправі вийти за
межі касаційних вимог, якщо цим не погіршується становище засудженого чи виправданого.
32. Відповідна частина статті 396 Кодексу передбачає таке:
Стаття 396
Результати розгляду справи судом касаційної інстанції
«У результаті касаційного розгляду справи суд приймає одне з таких
рішень:
1) залишає вирок, постанову чи ухвалу без зміни, а касаційні скарги
— без задоволення;
2) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і направляє справу на нове
розслідування або новий судовий або апеляційний розгляд;
3) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і закриває справу;
4) змінює вирок, постанову чи ухвалу».

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
33. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції, що 20 квітня
2005 року він зазнав жорстокого поводження з боку працівників
міліції і що не було проведено ефективного розслідування з цього
приводу.
34. Стаття 3 Конвенції передбачає:
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Стаття 3 (Заборона катування)
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.».
A. Доводи сторін

35. Уряд стверджував, що заявник скаржився на жорстоке поводження лише в рамках його касаційної скарги до Верховного Суду
України та скарги до Міністра внутрішніх справ України від 17 жовт
ня 2005 року. Він не подавав цю скаргу до прокуратури, яка уповноважена розглядати такі питання. Таким чином, заявник не вичерпав
національні засоби правового захисту. Якщо він вважав національні
засоби правового захисту неефективними, він повинен був подати
заяву до Суду не пізніше шести місяців з моменту стверджуваного
жорстокого поводження.
36. Уряд також стверджував, що скарга заявника щодо жорстокого поводження до вищезазначених державних органів влади і Суду була надто розпливчатою. Він не надав жодного опису або подробиць щодо жорстокого поводження і не підтвердив скаргу будьякими доказами. Уряд також наголосив, що під час судово-медичної
експертизи, яка проводилася того ж дня, а також пізніше в ході розслідування, заявник стверджував, що його тілесні ушкодження були
отримані за інших обставин. Крім того, судово-медичний експерт
дійшов висновку, що тілесні ушкодження не могли бути отримані
заявником 20 квітня 2005 року. Тому скарга заявника щодо жорстокого поводження була абсолютно необґрунтованою. Його скарги до
національних органів влади не були небезпідставними і не порушували процесуального обов’язку держави провести ефективне розслідування його тверджень про жорстоке поводження відповідно до
статті 3 Конвенції.
37. Заявник не погодився, заявивши, що він подавав скаргу на
жорстоке поводження до слідчого прокуратури під час його допиту 20 квітня 2005 року, однак слідчий не вніс його скаргу до протоколу. Заявник наполягав на тому, що, враховуючи його уразливий
соціальний статус, він належним чином порушив перед органами
державної влади питання про жорстоке поводження. Таким чином,
не було жодних підстав для відхилення скарги на підставі правила
щодо шестимісячного строку подання заяв.
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38. Заявник також стверджував, що його медичне обстеження
від 20 квітня 2005 року не було проведено належним чином і що він
не був у змозі оскаржити його висновки. Він стверджував, що подав
небезпідставну скаргу на жорстоке поводження до національних
судів і що органи влади мали вжити відповідних заходів для розслідування його тверджень.
B. Оцінка Суду

39. Суд зазначає, що фактичні питання, порушені у цій скарзі,
відомі національним органам влади. Таким чином, можна погодитись з тим, що заявник зазнав певних труднощів у збиранні доказів
на обґрунтування своїх тверджень. Тим не менш, в таких справах
розумно очікувати від заявників подання принаймні детального викладення оскаржуваних фактів та надання — максимально
можливою мірою — певних доказів на підтвердження своїх скарг
(див., mutatis mutandis, рішення у справі «Віслогузов проти України» (Visloguzov v. Ukraine), заява № 32362/02, пункт 45, від 20 травня 2010 року). Суд також нагадує, що процесуальний обов’язок
відповідно до статті 3 Конвенції розслідувати твердження про
жорстоке поводження виникає лише тоді, коли особа висуває небезпідставну скаргу на жорстоке поводження, що забороняється
цим положенням (див., серед багатьох інших джерел, 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,
п. 102 і далі).
40. По-перше, Суд вважає, що скарга заявника на жорстоке поводження не була достатньо обґрунтовано викладена у його заяві
до Суду. Він детально не зазначив, за яких умов він нібито зазнав
жорстокого поводження, і не вказав жодних методів жорстокого поводження, що до нього застосовувались. Він також не виклав чітку
послідовність подій 20 квітня 2005 року, коли він нібито зазнав жорстокого поводження. Скарга заявника складалася лише з коротких
фраз про те, що він зазнав жорстокого поводження.
41. Так само, в скарзі на жорстоке поводження, яку заявник подав до органів державної влади, бракувало точності і деталізації.
Зокрема, твердження про жорстоке поводження у його скарзі до
Міністерства внутрішніх справ України, яка була передана до Вер-
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ховного Суду України, обмежувались загальними фразами, які надавали мало інформації щодо фактів.
42. Крім того, розпливчасті і нечіткі твердження заявника не
підтверджувались жодними доказами. Навпаки, судовий експерт,
який проводив медичне обстеження 20 квітня 2005 року, того ж дня,
одразу після стверджуваного жорстокого поводження, встановив,
що заявнику було завдано лише легких тілесних ушкоджень, відповідальність за які не може бути покладено на державу, оскільки
їхнє походження передувало затриманню заявника. Суд не знаходить підстав сумніватися в достовірності цих висновків, особливо
з огляду на те, що на національному рівні заявник ніколи не ставив
під сумнів неупередженість експерта. Більше того, протягом тривалого часу заявник стверджував, що його травми були отримані поза
межами відділу міліції.
43. Насправді матеріали справи свідчать, що заявник вперше
поскаржився на жорстоке поводження до державних органів влади
лише у жовтні 2005 року. Така затримка серйозно підірвала шанси
зібрати будь-які докази на підтримку його тверджень. Проте заявник не має розумного виправдання затягуванню справи, особливо
враховуючи те, що він отримував юридичну допомогу адвоката.
44. За цих обставин Суд, дослідивши наявні матеріали, вважає
скаргу на жорстоке поводження надто розпливчастою, неточною
і не підкріпленою жодними доказами. Вона не була належним чином обґрунтована і викладена заявником, а тому вона повинна бути
відхилена як явно необґрунтована. Суд також вважає, що заявник
не подав до національних органів державної влади небезпідставну
скаргу на жорстоке поводження, яка б потягнула за собою їх процесуальний обов’язок відповідно до статті 3 Конвенції провести ефективне розслідування його тверджень.
45. Відповідно скарга має бути відхилена як неприйнятна відповідно до підпункту «a» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 І ПІДПУНКТУ «C»
ПУНКТУ 3 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
46. Заявник скаржився на те, що він не мав доступу до адвоката
під час першого допиту 20 квітня 2005 року.
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47. Суд вирішив розглянути скаргу за пунктом 1 і підпунктом «c» пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідні частини якої передбачають таке:
«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом ..., який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого
проти нього кримінального обвинувачення...».
«3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя...».
A. Щодо прийнятності

1. Доводи сторін
48. Уряд стверджував, що скарга є неприйнятною, оскільки заявник не порушував це питання у своїх скаргах до апеляційного
суду та Верховного Суду України. Крім того, Уряд стверджував, що
заявник не дотримався встановленого шестимісячного строку для
подання заяви, який починався з 20 квітня 2004 року, тобто з дати
стверджуваного порушення.
49. Заявник стверджував, що він порушував це питання у своїх
скаргах до судів вищих інстанцій, а тому вичерпав національні засоби правового захисту. Він стверджував, що підстави для відхилення цієї скарги на підставі пропуску встановленого шестимісячного
строку для подання заяви відсутні.

2. Оцінка Суду
50. З матеріалів справи вбачається, що в апеляційному суді заявник не порушував питання відсутності доступу до адвоката. Тим
не менше, надана Урядом копія касаційної скарги заявника, поданої до Верховного Суду України, свідчить про те, що заявник по суті
порушив це питання, коли заявив, що вперше він побачив адвоката
тільки наприкінці його допиту в прокуратурі 20 квітня 2005 року.
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51. Суд далі зазначає, що Верховний Суд України мав достатньо
повноважень, щоб ефективно розглянути цю скаргу (див. пункти 31
та 32). Після ухвалення Верховним Судом України рішення ефективні засоби правового захисту заявника були вичерпані. Те, що заявник не порушив це питання в апеляційному суді або на будь-якому
іншому етапі, що передував касаційному розгляду справи, є прикрим, але не може бути підставою для висновку про те, що скарга є неприйнятною у зв’язку з невичерпанням засобів правового захисту.
Суд вважає, що заявник достатньо проінформував національні органи влади про свою скаргу і що їм було надано достатньо можливо
стей для виправлення проблеми до того, як про неї було заявлено на
міжнародному рівні.
52. Суд також зазначає, що немає жодної підстави для відхилення цієї скарги на підставі недотримання встановленого шестимісячного строку для подання заяви, оскільки рішення Верховного Суду
України було ухвалено 25 липня 2006 року, а заявник звернувся до
Суду 2 листопада 2006 року.
53. У світлі зазначених міркувань Суд відхиляє заперечення
Уряду.
54. Суд також зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
у розумінні підпункту «a» пункту 3 статті 35 Конвенції. Вона також
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути
визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Доводи сторін
55. Уряд стверджував, що відсутність адвоката на першому допиті не вплинула на загальну справедливість провадження, оскільки
заявник продовжував надавати визнавальні покази і у присутності
адвоката. Окрім первинного зізнання вина заявника була належним
чином встановлена на підставі численних доказів.
56. Заявник не погодився і стверджував, що хоча на момент його
фактичного затримання працівники міліції мали всі підстави вважати його головним підозрюваним, вони своєчасно не надали йому
адвоката. Отже, він не отримав належної правової допомоги і був не
в змозі розробити стратегію свого захисту. Первинні докази, отри-
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мані у порушення його права на захист, вплинули на його подальшу
поведінку і погіршили його становище.

2. Оцінка Суду
57. Суд нагадує, що пункт 1 статті 6 Конвенції вимагає, щоб, як
правило, доступ до захисника надавався з першого допиту підозрюваного працівниками міліції, за винятком випадків, коли за конкретних обставин відповідної справи продемонстровано, що існують
вагомі підстави для обмеження такого права. Та навіть якщо вагомі
підстави можуть у виняткових випадках виправдовувати відмову
у доступі до захисника, таке обмеження, незважаючи на його підстави, не повинно незаконно порушувати права обвинуваченого за
статтею 6 Конвенції. Право на захист, як таке, буде непоправно порушено, якщо визнавальні покази, отримані від особи під час допиту
правоохоронними органами за відсутності захисника, використовуватимуться з метою її засудження (див. рішення у справі «Сальдуз
проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП], заява № 36391/02, п. 55, від
27 листопада 2008 року).
58. Сторонами не оскаржувався той факт, що 20 квітня 2005 року працівники міліції доправили заявника до відділу міліції на підставі підозри його у скоєнні вбивства. Дійсно, свідчення, зібрані працівниками міліції під час опитування різних осіб того дня, давали
серйозні підстави для того, щоб підозрювати заявника. Ця підозра
ще більше зміцнилася після того, як В. дав свої покази (див. пункти 8
і 9). Відповідно Суд вважає встановленим, що у відповідний період
часу працівники міліції ставились до заявника як до підозрюваного (порівняйте з рішенням у справі «Смолік проти України» (Smolik v.
Ukraine), заява № 11778/05, пункт 54, від 19 січня 2012 року).
59. Крім того, не оскаржувався той факт, що 20 квітня 2005 року
заявника було допитано працівниками міліції до прибуття адвоката.
Між тим, цей допит призвів до зізнання заявника у вчиненні злочину. Таким же чином, пізніше того ж дня заявник надав визнавальні
покази за відсутності адвоката, коли слідчим прокуратури оформлявся протокол його затримання (див. пункти 10 і 12).
60. Суд вважає, що згідно з вищевказаними принципами Суду
заявник мав право на доступ до адвоката з моменту першого допиту,
що відбувся 20 квітня 2005 року. Немає жодних ознак того, що заявник відмовився від цього права.
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61. Отже, питання полягає в тому, чи була відсутність адвоката
виправдана вагомими причинами. Зважаючи на факти справи, Суд
не знаходить жодних вагомих причин для обмеження права заявника на доступ до адвоката впродовж цього часу. Суд також зазначає,
що первинні визнавальні покази, отримані за відсутності адвоката,
були використані судами для засудження заявника (див. пункти 23
і 25). За цих обставин права заявника на захист були невиправно
порушені.
62. Отже, у зв’язку з цим було порушення пункту 1 і підпункту
«c» пункту 3 статті 6 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 ТА ПІДПУНКТУ «D»
ПУНКТУ 3 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
63. Заявник скаржився, що суди проігнорували його клопотання
про виклик і допит В. як свідка.
64. У відповідних частинах статті 6 Конвенції передбачається
таке:
«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом ..., який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого
проти нього кримінального обвинувачення.
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...
d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення;».
A. Доводи сторін

65. Уряд стверджував, що, подаючи до національних судів клопотання про виклик та допит В. як свідка, заявник не пояснив, чому
допит цього свідка є необхідним для належного розгляду справи.
Тим часом, Верховний Суд України достатньою мірою вивчив це питання і надав пояснення щодо того, чому свідка В. не було допитано судами. Уряд стверджував, що національні суди були у кращому
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становищі для оцінки доказів, і підкреслив, що суди не посилались
на покази, які В. надав під час досудового слідства.
66. Заявник стверджував, що допит свідка В. міг вплинути як на
кваліфікацію злочину, так і на суворість покарання. Пояснення, надані Верховним Судом України у зв’язку з цим, не були достатніми.
B. Оцінка Суду

67. Суд повторює, що право викликати свідків не є абсолютним
і може бути обмежене в інтересах належного відправлення правосуддя. Підпункт «d» пункту 3 статті 6 Конвенції не вимагає присутності та розгляду кожного свідчення на користь обвинуваченого; його головною метою, як це зазначається у фразі «на тих самих умовах»,
є повна рівність сторін відповідного провадження (див. рішення від
25 березня 1992 року у справі «Відаль проти Бельгії» (Vidal v. Belgium),
Серія A, № 235-B, Стор. 32–33, пункт 33). Заявник, який стверджує
про порушення свого права вимагати виклику та допиту свідків захисту, має довести, що допит цієї особи є необхідним для встановлення істини, а відмова викликати свідків порушувала його право
на захист (див. рішення у справі «Гіллурі проти Франції» (Guilloury
v. France), заява № 62236/00, пункт 55, від 22 червня 2006 року). Хоча для національних судів оцінка доказів, наданих йому підсудними, а також їх належності є звичайною практикою, мають існувати
виключні обставини, що могли б переконати Суд, що незаслуховування особи як свідка не відповідало статті 6 Конвенції (див. рішення у справі «Дестрехем проти Франції» (Destrehem v. France), заява
№ 56651/00, пункт 41, від 18 травня 2004 року, та рішення у справі
«Брікмон проти Бельгії» (Bricmont v. Belgium), п. 89, від 7 липня 1989 року, Серія A, № 158).
68. У цій справі заявник скаржився, що суди не допитали В.,
який супроводжував його ввечері 19 квітня 2005 року та наступного дня. Заявник стверджував, що допит В. міг би змінити результат
кримінального провадження.
69. Суд зазначає, що В. не був присутній під час п’ятнадцяти
хвилинного спілкування заявника із потерпілою, яке призвело до
смерті останньої. Тому будь-які заяви, які міг зробити В., не були б вирішальними у встановленні обставин, які могли вплинути на
кваліфікацію злочину у справі або суворість покарання.
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70. Відмовивши у задоволенні цієї скарги, Верховний Суд України зазначив, що покази В. не мали значення для підтвердження алібі
заявника, оскільки на момент вчинення злочину заявник і Л. були
наодинці лише удвох; заявник повернувся до В. через п’ятнадцять
хвилин після спілкування з Л. На думку Суду, це обґрунтування достатньою мірою розв’язувало зазначене питання і ясно свідчило про
те, що свідок, про допит якого клопотав заявник, не надав би жодної
важливої інформації, що мала б значення для захисту заявника.
71. З огляду на те, що національні суди знаходились в кращому становищі для оцінки належності доказів, Суд вважає, що факти, викладені в даній справі, не є винятком, який спонукав би Суд
прийти до висновку, що незаслуховування В. як свідка суперечило
пункту 1 та підпункту «d» пункту 3 статті 6 Конвенції.
72. Відповідно, ця скарга є явно необґрунтованою і має бути відхилена відповідно до підпункту «a» пункту 3 та пункту 4 статті 35
Конвенції.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
73. Заявник скаржився на те, що суди визнали його винним на
підставі визнавальних показів, отриманих внаслідок жорстокого
з ним поводження. Він також скаржився на те, що його відсутність
на засіданні апеляційного суду порушила його право на захист себе особисто та порушила принцип рівності сторін. Він посилався на
пункт 1 статті 6 Конвенції.
A. Доводи сторін

74. Уряд стверджував, що скарга заявника, що його зізнання
у вчиненні злочину було отримано внаслідок жорстокого поводження, була необґрунтованою, оскільки не було встановлено порушення
статті 3 Конвенції.
75. Стосовно скарги щодо відсутності заявника на засіданні
апеляційного суду Уряд спершу стверджував, що заявник ввів Суд
в оману, заявляючи, що він повідомив апеляційний суд про своє бажання взяти участь у його засіданні. Уряд надав копії справжніх заяв
заявника до апеляційного суду, в яких такого клопотання не місти-
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лося. Уряд також стверджував, що заявник не порушував ці питання
у своїй касаційній скарзі до Верховного Суду України. В якості альтернативи Уряд стверджував, що заявник подав скаргу до Суду, не
дотримавшись встановленого шестимісячного терміну строку для
подання заяв, відлік якого починався з дати стверджуваного порушення його прав.
76. Заявник не погодився і підтримав свої скарги.
B. Оцінка Суду

77. Суд відхилив твердження заявника про жорстоке поводження, як неприйнятне. Таким чином, за статтею 6 Конвенції не може
виникнути жодних питань у зв’язку з його твердженням, що він був
засуджений на підставі доказів, отриманих внаслідок жорстокого
поводження. Отже, ця скарга є явно необґрунтованою.
78. Що стосується скарги заявника, пов’язаної з розглядом справи в апеляційному суді, то у своїх перших зверненнях до Суду заявник надав рукописну незавірену копію своєї апеляційної скарги,
яка містила клопотання про виклик на засідання апеляційного суду.
Проте Уряд представив інші копії скарг заявника, з додатками і супровідними листами, із підписами, що підтверджують їх отримання
апеляційним судом. За цих обставин Суд буде покладатись на матеріали, надані Урядом, у яких немає свідчень про те, що заявник
клопотав про його виклик на засідання апеляційного суду.
79. Так само, матеріали справи не свідчать про те, що заявник
порушував ці питання у Верховному Суді України: він не скаржився,
що не був викликаний на засідання апеляційного суду; і не стверджував, що апеляційним судом не було дотримано принципу рівності
сторін. Відповідно, ці питання є неприйнятними з огляду на невичерпання національних засобів правового захисту.
80. Відповідно, ця частина скарги має бути визнана неприйнятною відповідно до пункту 1, підпункту «a» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
V. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
81. Заявник скаржився, що його тримання під вартою впродовж
слідства суперечило статті 5 Конвенції. Він скаржився за статтею 6
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Конвенції, що у нього не було достатньо часу на ознайомлення з матеріалами справи до судового розгляду, що призначений йому в рамках надання безоплатної правової допомоги адвокат не надав йому
ефективної правової допомоги, та що Верховний Суд України розглянув його касаційну скаргу у закритому судовому засіданні. Заявник скаржився за пунктами 1 і 2 статті 6 та статтями 13 і 17 Конвенції
на те, що матеріали справи були сфальсифіковані слідчим і що суди
не розглянули докази належним чином і неправильно встановили
факти; рішення за цивільним позовом в рамках кримінального провадження було неправильним. Посилаючись на статтю 14 Конвенції,
заявник стверджував, що національні органи влади дискримінували його за ознакою національності, не надаючи йому належних
відповідей на його клопотання. Насамкінець заявник стверджував,
що всупереч статті 34 Конвенції його не було забезпечено копіями
матеріалів справи, які були необхідні йому для використання свого
права на звернення до Суду.
82. Суд розглянув ці скарги і вважає, що з урахуванням усіх наявних у нього матеріалів та належності оскаржуваних питань до його компетенції він не знаходить будь-яких ознак порушення прав
і свобод, викладених у Конвенції або Протоколах до неї. Відповідно
Суд відхиляє їх як явно необґрунтовані відповідно до підпункту «a»
пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
83. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або Протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».
A. Шкода

84. Заявник вимагав 30 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
85. Уряд стверджував, що ця вимога є необґрунтованою.
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86. Суд вважає, що заявник мав зазнати страждань та хвилювань
внаслідок встановленого порушення. Здійснюючи оцінку на засадах
справедливості, як це вимагається статтею 41 Конвенції, Суд присуджує заявникові 2400 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

87. Заявник також вимагав 2872 євро компенсації судових та інших витрат, понесених під час провадження у Суді.
88. Уряд вважав цю вимогу необґрунтованою та надмірною.
89. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі
витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій справі, беручи до уваги наявні документи та вищенаведені критерії, Суд вважає за належне присудити заявникові за
цим пунктом суму в розмірі 700 євро та додатково суму будь-яких
податків, що можуть нараховуватись. Цю суму має бути сплачено
безпосередньо на банківський рахунок адвоката заявника п. Михайла Тарахкала (див., наприклад, рішення у справі «Хрістови проти
Болгарії» (Hristovi v. Bulgaria), заява № 42697/05, п. 109, від 11 жовтня
2011 року, та рішення у справі Singartiyski and Others v. Bulgaria, заява
№ 48284/07, п. 54, від 18 жовтня 2011 року).
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу щодо відсутності доступу до захисника
(пункт 1 та підпункт «c» пункту 3 статті 6 Конвенції) прийнятою,
а решту скарг у заяві — неприйнятими.
2. Постановляє, що у цій справі було порушення пункту 1
та підпункту «c» пункту 3 статті 6 Конвенції.
3. Постановляємо:
a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
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держава-відповідач має сплатити заявнику наступні суми,
що мають бути конвертовані в українські гривні за курсом
на день здійснення платежу:
i) 2400 (дві тисячі чотириста) євро відшкодування моральної шкоди, разом з будь-якими податками, що можуть
нараховуватись;
ii) 700 (сімсот) євро компенсації судових та інших витрат,
разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись, які мають бути сплачені на банківський рахунок захисника заявника п. М. Тарахкала;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 листопада 2012 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту
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 «ЄРОХІНА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 12167/04)
Рішення
Страсбург
15 листопада 2012 року
ОСТАТОЧНЕ
15 лютого 2013 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Єрохіна проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, п. М. Віллігер,
п. К. Юнґвірт,		
п. Б. М. Зупанчіч,
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пані А. Нуссбергер,
п. П. Лемменс,
п. С. Шевчук, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 16 жовтня 2012 року
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 12167/04), яку 10 березня
2004 року подала до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі —
Конвенція) громадянка України пані Олена В’ячеславівна Єрохіна
(далі — заявниця).
2. Заявницю представляв п. Г. М. Авраменко, юрист, який практикує у м. Чернігові. Уряд України (далі — Уряд) представляв його
Уповноважений — п. Н. Кульчицький.
3. Заявниця стверджувала, зокрема, що її було піддано психологічному жорстокому поводженню та що у зв’язку з цим не було
здійснено ефективного розслідування. Заявниця також скаржилась
на порушення її права мати захисника та права на справедливий судовий розгляд.
4. 12 січня 2010 року про заяву було повідомлено Уряд. Пані Г. Юдківська, суддя, обрана від України, не могла брати участь у розгляді
справи (правило 28 Регламенту Суду). Голова палати вирішив призначити пана Станіслава Шевчука в якості судді ad hoc (підпункт «b» пунк
ту 1 правила 29).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
A. Події, що передували справі

5. Заявниця народилася у 1963 році та проживає у м. Чернігові.
Вона — одинока жінка та протягом багатьох років підтримувала
дружні стосунки із З. та її батьками.
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6. У 1999 році квартиру, в якій проживала зі своїми батьками
З., було пограбовано, а мати З. — вбито. Після встановлення того,
що злочин вчинили особи чоловічої статі, слідство було зупинене,
оскільки осіб злочинців встановити не було можливим.
B. Вбивство З.
та наступне кримінальне провадження

7. 10 серпня 2001 року З. була знайдена у своїй квартирі мертвою
з кількома ножовими ранами.
8. 11 серпня 2001 року прокуратура м. Чернігова (далі — прокуратура) порушила кримінальну справу за фактом вбивства З.
9. 17 серпня 2001 року заявниця була допитана як свідок у зв’язку
із вбивством. Заявниця зазначила, що вона була подругою З. та що не
знає, хто міг її вбити.
10. 3 листопада 2001 року заявниця була затримана за підозрою
у вчиненні вбивства З. Між 11:10 та 15:15 її допитував слідчий прокуратури, після чого було складено протокол допиту на двох аркушах.
Згідно з протоколом заявниці було роз’яснено її право за статтею 63
Конституції України не давати показання щодо себе, після чого вона
заперечила свою причетність до злочину.
11. О 15:30 було складено протокол затримання. При цьому слідчий повідомив заявницю про її право на захисника та право не давати показання щодо себе. Заявниця підписала протокол та дописала:
«на даний момент від послуг адвоката відмовляюсь». Слідчий прийняв цю відмову, склавши окрему постанову.
12. Після допитів заявницю було поміщено у місцевий ізолятор тимчасового тримання, де вона, за її словами, страждала
у зв’язку з відсутністю належних санітарно-гігієнічних умов: камера була темною, вологою та брудною, водопостачання — нерегулярним.
13. У період між 3 та 5 листопада 2001 року заявницю регулярно відвідував слідчий та працівники міліції, які, як стверджувалося, примушували її зізнатися у вчиненні вбивства. Згідно з твердженнями заявниці вони пояснювали їй, що якщо вона
зізнається у вчиненні злочину та співпрацюватиме зі слідством,
вони організують її звільнення під підписку про невиїзд, її не
звільнять з роботи та зроблять так, щоб вона уникнула позбавлен-
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ня волі. Інакше, якщо вона продовжуватиме наполягати на своїй
невинуватості, її все одно обвинуватять у вбивстві, оскільки за
відсутності в неї алібі ніхто їй не повірить. Вони також організують для неї найгіршу камеру в СІЗО, а потім у колонії. Перевезення до місця позбавлення волі стане найжахливішим випробуванням у її житті.
14. Під час цих розмов заявниці було дозволено зателефонувати своєму другу M. Заявниця попросила M. знайти адвоката. Після
цієї розмови M. разом з П. (родичем заявниці) найняли для заявниці
захисника.
15. 5 листопада 2001 року захисник подав до прокуратури клопотання дозволити йому побачення із заявницею. Оскільки він не
міг знайти слідчого, який вів кримінальну справу заявниці, він передав відповідний ордер юридичної консультації іншому слідчому
та попросив останнього передати його слідчому, який вів справу
заявниці.
16. 5 листопада 2001 року заявниця, вважаючи, що її друг не
знайшов адвоката, написала явку з повинною, зізнавшись у вбивстві
З. Згідно з твердженнями заявниці вона вигадала обставини вчинення злочину разом з працівниками міліції після того, як поступилася
їхнім вимогам взяти вину на себе.
17. Того ж дня зізнання було включено до протоколу допиту,
проведеного слідчим прокуратури за відсутності захисника. Перед допитом заявниці пояснили її права за статтею 63 Конституції
України.
18. 6 листопада 2001 року заявниця підтвердила свої визнавальні показання під час відтворення обстановки і обставин події, яке
також було проведене за відсутності захисника.
19. Того ж дня суд продовжив строк тримання заявниці у місцевому ІТТ до десяти діб. Заявниця також була оглянута судово-медичним експертом, який не виявив на її тілі будь-яких тілесних ушкоджень.
20. 7 листопада 2001 року заявницю було повідомлено, що її
друг знайшов для неї захисника. За клопотанням заявниці слідчий
допустив захисника до справи та йому було дозволено вперше побачитися із заявницею.
21. Того ж дня заявниця відмовилась від свого зізнання та подала до прокуратури скаргу про те, що її визнавальні показання та від-
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мова від права на захисника були отримані під психологічним тиском з боку працівників міліції та прокуратури. Вона також стверджувала, що слідчий не повідомив її про те, що M. знайшов для неї
захисника та що захисник намагався побачитися з нею з 5 листопада 2001 року.
22. 9 листопада 2001 року начальник слідчого відділу прокуратури повідомив заявницю про те, що її скарга про психологічний
тиск з боку слідчого була необґрунтованою, а її твердження про те,
що на неї чинився тиск з боку працівників міліції, будуть розглянуті
під час досудового слідства.
23. Того ж дня захисник заявниці подав до прокуратури скаргу
на те, що у період між 5 та 7 листопада 2001 року йому незаконно
перешкоджали зустрітися із заявницею.
24. Того ж дня заявниця подала до слідчого клопотання про
звільнення з-під варти. Вона стверджувала, що не вчиняла жодного
злочину та що надала визнавальні показання внаслідок психологічного тиску, який чинили на неї працівники міліції. Слідчий відповів,
що її доводи будуть розглянуті під час досудового слідства.
25. 13 листопада 2001 року місцевий суд Деснянського району
м. Чернігова (далі — районний суд) постановив взяти заявницю під
варту строком на 2 місяці. Заявницю було доправлено до Чернігівського слідчого ізолятора.
26. 14 листопада 2001 року начальник слідчого відділу прокуратури у відповідь на скаргу від 9 листопада 2001 року зазначив, що
прокуратура не вбачає порушень у зв’язку із запізнілим допуском
захисника до заявниці. Він зазначив, що 5 листопада 2001 року захисник передав ордер юридичної консультації слідчому, який не
вів справу заявниці, та останній зміг знайти відповідного слідчого
тільки 7 листопада 2001 року; того ж дня захисника було допущено
до справи. 23 листопада 2001 року захисник отримав таку саму відповідь від прокуратури м. Чернігова.
27. 14 грудня 2001 року слідчий порушив щодо заявниці кримінальну справу за фактом крадіжки у З. ювелірних виробів та об’єднав
обидві справи щодо заявниці в одне провадження.
28. 18 грудня 2001 року заявниця замінила захисника.
29. 28 грудня 2001 року слідчий прокуратури виніс постанову
про відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників
міліції за фактом зловживання владою у зв’язку з твердженнями
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заявниці про психологічний тиск та порушення її права на захист.
Слідчий дійшов висновку, що твердження заявниці щодо працівників міліції були спробою уникнути кримінальної відповідальності. Він також зазначив, що працівники міліції допомагали слідчому на законних підставах, а наявні дані медичного огляду свідчать про те, що заявниця у зазначені дати не зазнавала тілесних
ушкоджень.
30. 31 січня 2002 року районний суд продовжив строк тримання
заявниці під вартою до чотирьох місяців.
31. 11 лютого 2002 року слідчий прокуратури допитав слідчого,
який вів справу заявниці у листопаді 2001 року. На час допиту зазначений слідчий був переведений у тій самій прокуратурі на посаду
старшого помічника прокурора. Допитуваний пояснив, що 3 листопада 2001 року він вирішив затримати заявницю, оскільки на той час
він зібрав достатньо доказів, які свідчили про її причетність до вчинення злочину. Під час допиту він не чинив на заявницю будьякого
фізичного або психологічного тиску та вона власноруч написала явку з повинною.
32. 13 березня 2002 року слідчий допитав двох працівників
міліції, які заперечили твердження заявниці про те, що вони чинили на неї психологічний тиск.
33. 18 березня 2002 року слідчий прокуратури виніс постанову
про відмову в порушенні кримінальної справи щодо слідчого, який
попередньо вів справу заявниці, у зв’язку з твердженнями заявниці. Постанова ґрунтувалась на поясненнях, наданих цим слідчим
та працівниками міліції.
34. У березні 2002 року слідство у справі заявниці було закінчене та матеріали справи були передані до районного суду для розгляду по суті.
35. 31 липня 2002 року районний суд повернув справу на додаткове розслідування, дійшовши висновку, що розслідування не було
ретельним та що твердження заявниці про порушення її прав не були належним чином розглянуті.
36. 4 листопада 2002 року Верховний Суд скасував ухвалу від
31 липня 2002 року як необґрунтовану та зазначив, що вказані судом
першої інстанції процесуальні питання могли бути вирішені під час
судового розгляду. Отже, справу було направлено до суду першої інстанції на новий судовий розгляд.
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37. Під час судового розгляду заявниця заперечила будьяку причетність до інкримінованих їй злочинів. Вона скаржилась на психологічне жорстоке поводження та порушення її прав на захист на
початковому етапі слідства. Суд допитав відповідних працівників
міліції та слідчого, які заявили, що заявниця зізналась у вчиненні
вбивства без жодного тиску з їхнього боку.
38. 21 квітня 2003 року районний суд визнав заявницю винною
у вбивстві та крадіжці та призначив їй покарання у вигляді десяти
років позбавлення волі. Суд ґрунтував своє рішення на визнавальних
показаннях, наданих заявницею за відсутності захисника 5 та 6 листопада 2001 року. Суд також посилався на деякі непрямі докази. Суд
відхилив твердження заявниці про психологічне жорстоке поводження, взявши до уваги результати перевірок, проведених прокуратурою, та свідчення, надані у суді працівниками міліції та слідчим.
Суд також констатував, що на початковому етапі слідства не було порушено права заявниці на захист, оскільки на той час заявниця відмовилась від захисника.
39. Заявниця оскаржила вирок, стверджуючи, inter alia, що її визнавальні показання були отримані внаслідок психологічного тиску
та за відсутності захисника.
40. 11 вересня 2003 року апеляційний суд Чернігівської області
(далі — апеляційний суд) залишив вирок заявниці без змін, зазначивши, inter alia, що районний суд обґрунтовано поклав визнавальні
показання, надані заявницею 5 та 6 листопада 2001 року, в основу
вироку. Вивчивши усі наявні матеріали справи та знову допитавши
слідчого й працівників міліції, апеляційний суд відхилив твердження заявниці про психологічне жорстоке поводження. Стосовно відсутності юридичної допомоги під час написання явки з повинною
апеляційний суд зазначив, що заявниці було надано доступ до захисника, як тільки вона подала відповідне клопотання та було надано
ордер юридичної консультації.
41. До ухвали апеляційного суду додавалась окрема думка одного з суддів, що розглядали справу. Згідно з твердженнями заявниці
її захиснику не було надано копії окремої думки.
42. 15 березня 2005 року Верховний Суд України залишив вирок
від 21 квітня 2003 року без змін як обґрунтований. Твердження заявниці про психологічне жорстоке поводження та порушення її права
на захист були відхилені як необґрунтовані.
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II. ВІДПОВІДНе НАЦІОНАЛЬНЕ законодавство
A. Конституція України від 28 червня 1996 року

43. Відповідні положення Конституції України передбачають таке:

Стаття 59
«Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених
законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.
Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання
правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних
органах в Україні діє адвокатура».

Стаття 63
«Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або
пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом.
Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.
Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду».
В. Кримінально-процесуальний кодекс України
від 28 грудня 1960 року

44. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу
України наведені в рішенні у справі «Давидов та інші проти України»
(Davydov and Others v. Ukraine), заяви №№ 17674/02 та 39081/02, п. 112,
від 1 липня 2010 року.

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
45. Заявниця скаржилась на те, що у період між 3 та 6 листопада
2001 року вона зазнала психологічного тиску та погроз з боку право-
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охоронних органів та що у цьому зв’язку не було проведено ефективного розслідування.
46. Заявниця не посилалась на будь-яке положення Конвенції.
Суд вирішив розглянути цю скаргу за статтею 3 Конвенції, яка перед
бачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Доводи сторін

47. Уряд зазначив, що скарги заявниці за статтею 3 Конвенції
є неприйнятними. Уряд стверджував, що заявниця повинна була оскаржити постанови слідчого від 28 грудня 2001 року та 18 березня
2002 року про відмову в порушенні кримінальної справи у зв’язку з її
твердженнями про психологічне жорстоке поводження в порядку,
передбаченому статтею 2361 Кримінально-процесуального кодексу
України. Уряд також стверджував, що хоча вищезазначені постанови були винесені у 2001 та 2002 роках, заявниця звернулася із заявою
до Суду у 2004 році. Відповідно її скарги мають бути відхилені на
підставі невичерпання національних засобів юридичного захисту
та недотримання шестимісячного строку подання заяви.
48. Уряд також зазначив, що твердження про психологічне жорстоке поводження були явно необґрунтованими та що стаття 3 Конвенції була незастосовна з огляду на те, що стверджуване жорстоке
поводження не досягло мінімального рівня жорстокості, який вимагається вищезазначеним положенням Конвенції. У цьому зв’язку
Уряд зауважив, що заявниця не описала докладно спосіб, в який чинилося стверджуване психологічне жорстоке поводження, його міру та наслідки. А той факт, що працівники правоохоронних органів
пояснили їй негативні юридичні наслідки вчиненого злочину, не може тлумачитися як поводження, заборонене Конвенцією. Крім того,
національними органами, які здійснювали ретельну перевірку цього
питання, не було виявлено жодних ознак жорстокого поводження.
49. Заявниця не погодилась із зауваженнями Уряду. Вона стверджувала, що засіб юридичного захисту, вказаний Урядом, був для
неї недоступний, оскільки копії постанов про відмову в порушенні
кримінальної справи за твердженнями про жорстоке поводження
їй надані не були. Заявниця також стверджувала, що порушувала
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питання про жорстоке поводження у судах, які розглядали її кримінальну справу. Вона наполягала на тому, що зазнала поводження,
забороненого статтею 3 Конвенції. В якості доказу своїх тверджень
заявниця посилалась на процесуальні недоліки, допущені державними органами у той період, наголошуючи на тому, що вони не забезпечили їй захисника.
В. Оцінка Суду

50. Суду не потрібно розглядати питання, чи дотрималась заявниця правила вичерпання національних засобів юридичного захисту та шестимісячного строку подання заяви, оскільки її скарги за
статтею 3 Конвенції у будь-якому разі є неприйнятними з причин,
що наводяться нижче.
51. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції категорично забороняє
катування та нелюдське або таке, що принижує людську гідність,
поводження. Жорстоке поводження підпадає під дію статті 3 Конвенції лише у разі, якщо досягнуто певного мінімального рівня жорстокості. Оцінка такого рівня є відносною; вона 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 (див. рішення у справі «Лабіта проти України» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, пп. 119–120,
ECHR 2000-IV).
52. При оцінці доказів Суд зазвичай керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом» (див. рішення від 18 січня
1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v.
the United Kingdom), Серія A, № 25, с. 64–65, п. 161). Проте така доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою (див. рішення у справах «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria), від 4 грудня
1995 року, Серія A, № 336, п. 34, та «Салман проти Туреччини» (Salman
v. Turkey) [ВП], заява № 21986/93, п. 100, ECHR 2000-VII).
53. У цій справі скарга на жорстоке поводження обмежується питаннями психологічного впливу, який, як стверджувалось, чинився
на заявницю працівниками правоохоронних органів. Хоча за певних обставин такий вид впливу на особу може становити жорстоке
поводження, заборонене Конвенцією (див. рішення у справі «Гефген
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проти Німеччини» (Gafgen v. Germany) [ВП], заява № 22978/05, пп. 91
та 108, ECHR 2010), Суд не має в своєму розпорядженні документальних доказів того, що заявницю було піддано психологічному тиску
або що його наслідки для неї були настільки серйозними, щоб досягти необхідного рівня, якого вимагає стаття 3 Конвенції. Стверджувана відсутність захисника у зазначений проміжок часу — питання,
яке Суд розгляне окремо за статтею 6 Конвенції,— не може беззаперечно підтвердити ці твердження. Отже, скарга заявниці про жор
стоке поводження є явно необґрунтованою.
54. Суд також вважає, що заявниця не подала до національних
органів небезпідставної скарги про жорстоке поводження, яка б потягнула за собою процесуальне зобов’язання держави за статтею 3
Конвенції здійснити ефективне розслідування за твердженнями
про жорстоке поводження.
55. Отже, ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як
явно необґрунтована у розумінні підпункту «а» пункту 3 та пункту
4 статті 35 Конвенції.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 ТА ПІДПУНКТУ «С»
ПУНКТУ 3 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
56. Заявниця скаржилась за пунктом 1 статті 6 Конвенції на те,
що на початковому етапі кримінального провадження щодо неї їй
не було надано доступ до захисника та що це вплинуло на справедливість вищезазначеного провадження.
57. Суд вирішив розглянути ці скарги за пунктом 1 та підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідні положення яких передбачають таке:
«1. Кожен має право на справедливий … розгляд його справи … судом, …, який … встановить обґрунтованість будь-якого висунутого
проти нього кримінального обвинувачення».
«3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права: ...
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя;…».
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A. Щодо прийнятності

1. Доводи сторін
58. Уряд зазначив, що заявниця подала цю скаргу до прокуратури, яка винесла постанови від 28 грудня 2001 року та 18 березня
2002 року про відмову в порушенні кримінальної справи, зокрема, у зв’язку з цими твердженнями. Проте заявниця не оскаржила
зазначені постанови за статтею 2361 Кримінально-процесуального
кодексу України, а отже, не вичерпала національні засоби юридичного захисту. В якості альтернативи Уряд стверджував, що заявниця пропустила шестимісячний строк подання заяви з огляду на те,
що вищезазначені постанови були винесені у 2001 та 2002 роках,
а заяву до Суду заявниця подала у 2004 році. Уряд також стверджував, що ця скарга є явно необґрунтованою, оскільки заявниця відмовилась від свого права на захист 3 листопада 2001 року
та не зверталась щодо надання юридичної допомоги до 7 листопада 2001 року.
59. Заявниця стверджувала, що скарги були прийнятними.

2. Оцінка Суду
60. Суд зауважує, що заявниця подавала цю скаргу не тільки
до прокуратури, але також і до судів, що розглядали її кримінальну справу. Зокрема, вона подала цю скаргу до апеляційного суду
та до Верховного Суду України (див. пункти 39 та 42 вище). Немає
підстав вважати, що заявниця мала також використати ще один
засіб юридичного захисту, запропонований Урядом, який, окрім
того, вже був нещодавно підданий Судом критиці в іншій справі
(див. рішення від 15 травня 2012 року у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), заява № 23893/03, пп. 93–98). Так само
у цій справі не постає питання за правилом шестимісячного строку подання заяви. Отже, Суд відхиляє заперечення Уряду у цьому зв’язку.
61. Суд також зазначає, що скарга порушує серйозні питання,
які вимагають розгляду по суті. Отже, всупереч доводам Уряду ця
скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Вона не є неприйнятною з будь-яких інших
підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
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B. щодо суті

1. Доводи сторін
62. Уряд стверджував, що не було порушення пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції, наполягаючи на тому, що скарга
про відсутність доступу до захисника є неприйнятною.
63. Заявниця стверджувала, що слідчими органами не було забезпечено її право на захист. Зокрема, незважаючи на той факт, що
5 листопада 2001 року прокуратура отримала ордер юридичної консультації від захисника заявниці, перше побачення заявниці з ним
відбулося тільки 7 листопада 2001 року — тобто вже після того, як
вона надала визнавальні показання.

2. Оцінка Суду
a) Загальні принципи
64. Суд повторює, що пункт 1 статті 6 Конвенції вимагає, щоб
доступ до захисника надавався, як правило, з першого допиту підозрюваного працівниками міліції, за винятком випадків, коли за конкретних обставин відповідної справи буде продемонстровано, що
існують вагомі підстави для обмеження такого права. Проте, навіть
коли вагомі підстави можуть у виняткових випадках виправдовувати відмову у доступі до захисника, таке обмеження, незважаючи
на його підстави, не повинно порушувати права обвинуваченого за
статтею 6 Конвенції. Право на захист буде в принципі непоправно
порушено, якщо визнавальні показання, отримані під час допиту
правоохоронними органами без доступу до захисника, використовуватимуться з метою засудження (див. рішення від 27 листопада
2008 року у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП],
заява № 36391/02, п. 55).
65. Відмова від гарантованих Конвенцією прав у тій мірі, в якій
вона дозволяється, не повинна суперечити жодному важливому суспільному інтересу, має бути встановлена у спосіб, що не допускає
двозначності, та супроводжуватися мінімальними гарантіями, співмірними з важливістю такої відмови (див. рішення у справах «Сейдовіч проти Італії» (Sejdovic v. Italy) [ВП], заява № 56581/00, п. 86, ECHR
2006-II, та «Ермі проти Італії» (Hermi v. Italy) [ВП], заява № 18114/02,
п. 73, ECHR 2006-XII). Крім того, перед тим, як вважати обвинувачено-
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го таким, що відмовився від важливого права за статтею 6 Конвенції,
з огляду на непрямі ознаки його поведінки слід переконатися, що
він міг розумно передбачити наслідки своєї поведінки (див. рішення у справі «Талат Тунч проти Туреччини» (Talat Tunc v. Turkey), заява
№ 32432/96, п. 59, 27 березня 2007 року, та ухвалу щодо прийнятності
у справі «Джонс проти Сполученого Королівства» (Jones v. the United
Kingdom), заява № 30900/02, від 9 вересня 2003 року).
b) Застосування вищезазначених принципів у цій справі
66. Суд зазначає, що між 11:10 та 15:15 3 листопада 2001 року заявниця допитувалась в якості підозрюваної у справі. Перед допитом
заявниці було роз’яснено, що за статтею 63 Конституції України вона
має право не давати показань щодо себе. Проте, про право на захист
її повідомлено не було та допит проводився за відсутності захисника. До 15:30 того дня заявниця не підписувала відмову від юридичної допомоги.
67. Крім того, 5 та 6 листопада 2001 року слідчі органи отримали
від заявниці, яка все ще не мала захисника, визнавальні показання.
При цьому слідчі органи посилались на той факт, що о 15:30 3 листопада 2001 року заявниця відмовилась від свого права на отримання
юридичної допомоги та після цього її не вимагала.
i) Чи відмовилась заявниця від свого права на захист
5 та 6 листопада 2001 року
68. Суд зазначає, що відмова заявниці від 3 листопада 2001 року
була обмеженою у часі: заявниця зазначила, що вона відмовляється
від послуг захисника «на даний момент». Відповідно слідчі органи
не мали законних підстав посилатися на цю відмову при проведенні
слідчих дій 5 та 6 листопада 2001 року та були зобов’язані переконатися, чи заявниця все ще відмовляється від юридичної допомоги.
69. Тим не менш, 5 та 6 листопада 2001 року заявниця не була
повідомлена про своє право на юридичну допомогу, та її стверджувана відмова від юридичної допомоги у ці дні задокументована не
була. Крім того, заявницю не було повідомлено про те, що її друг найняв для неї захисника та що останній намагається отримати допуск
до справи з 5 листопада 2001 року, що могло б змінити її позицію.
70. З цих причин Суд доходить висновку, що 5 та 6 листопада
2001 року не було відмови від права на захисника.
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ii) Виправдання відсутності захисника у зазначений період
71. Суд не вбачає будь-якої вагомої причини, на підставі якої
право заявниці на доступ до захисника у зазначений період могло
бути обмежене. Варто зазначити, що, хоча захисник заявниці прибув до прокуратури 5 листопада 2001 року, повідомив про свій намір
бути допущеним до справи та надав ордер юридичної консультації,
його не допускали до справи до 7 листопада 2001 року.
72. Суд також зазначає, що визнавальні показання, отримані за
відсутності захисника, були покладені судами в основу обвинувального вироку (див. пункти 38 та 40 вище). За цих обставин права заявниці на захист були невиправно порушені.
73. У світлі міркувань, наведених вище, Суд констатує, що було
порушення пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції
у зв’язку з незабезпеченням державними органами права заявниці
на доступ до захисника на початковому етапі тримання її під вартою.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
74. Заявниця скаржилась за пунктом 1 статті 6 Конвенції на те,
що в основу обвинувального вироку щодо неї було покладено докази, отримані слідчими органами за допомогою жорстокого поводження.
75. Уряд зазначив, що ця скарга є неприйнятною, оскільки немає
свідчень про психологічне жорстоке поводження.
76. Заявниця доводила, що скарга є прийнятною.
77. Суд визнав твердження заявниці про жорстоке поводження неприйнятними. Відповідно у зв’язку з її скаргою на те, що вона
була засуджена на підставі доказів, отриманих за допомогою жор
стокого поводження, питання за статтею 6 Конвенції не постає. Отже, ця скарга є явно необґрунтованою та має бути визнана неприйнятною відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35
Конвенції.
IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
78. Суд розглянув решту скарг заявниці та вважає, що, враховуючи всі наявні у нього матеріали та у тій мірі, в якій оскаржувані
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питання належать до його компетенції, вони не виявляють будьяких ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією або
протоколами до неї.
79. Отже, згідно з підпунктом «а» пункту 3 і пунктом 4 статті 35
Конвенції ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як явно
необґрунтована.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
80. 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

81. Заявниця вимагала 70 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
82. Уряд стверджував, що ця вимога є необґрунтованою.
83. Суд вважає, що заявниця зазнала болю та страждань внаслідок констатованого порушення. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, як вимагається статтею 41 Конвенції, він присуджує заявниці 2400 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

84. Заявниця також вимагала 5000 гривень (близько 495 євро)
компенсації судових та інших витрат.
85. Уряд вважав цю вимогу необґрунтованою.
86. 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 цій
справі з огляду на наявні документи та вищезазначені критерії Суд
вважає за належне присудити 400 євро компенсації витрат за цим
пунктом.
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C. Пеня

87. 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 за пунктом 1 та підпунктом «с» пункту 3
статті 6 Конвенції (щодо відсутності юридичної допомоги на початковому етапі тримання заявниці під вартою) прийнятною, а решту
скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 та підпункту «с»
пункту 3 статті 6 Конвенції.
3. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач має сплатити заявниці наступні суми,
що мають бути конвертовані в національну валюту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу:
і) 2400 (дві тисячі чотириста) євро відшкодування моральної шкоди разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись;
іі) 400 (чотириста) євро компенсації судових та інших ви
трат разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного
розрахунку на зазначені 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.
4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 листопада 2012 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 «ЗАМФЕРЕСКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 30075/06)
Рішення
Страсбург
15 листопада 2012 року
ОСТАТОЧНЕ
15 лютого 2013 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Замфереско проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, п. М. Віллігер,
п. К. Юнґвірт,		
п. Б. М. Зупанчіч,
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пані А. Нуссбергер,
п. П. Лемменс,
п. С. Шевчук, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 16 жовтня 2012 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 30075/06) проти України, поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини та головних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, паном Віктором Борисовичем Замфереско (далі — «заявник»),
10 липня 2006.
2. Заявника, якому було забезпечено юридичну допомогу, представляла пані К. О. Білевич, адвокат, що практикує у Львові. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його уповноважений, п. Н. Кульчицький.
3. Заявник твердив, зокрема, що з ним жорстоко поводилися
у міліцейському відділку з метою змусити його зізнатися у певних
злочинах та що його право на адвоката та справедливий судовий
процес було порушено. Заявник також скаржився, що з ним жор
стоко поводилася група певних співробітників в’язниці під час його
тримання під вартою після засудження.
4. 23 листопада 2010 Суд повідомив Уряд про зазначені скарги
та оголосив решту заяви неприйнятною. Пані Г. Юдківська, суддя,
обрана стосовно України, не могла брати участь у засіданні у справі
(правило 28 Регламенту Суду). Голова Палати вирішив призначити
п. С. Шевчука спеціальним суддею (правило 29 §1(b)).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1982 р. й нині відбуває довічне ув’язнення
у в’язниці.
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6. У 1995 р. виявилося, що заявник страждав від шизофренії,
у 2001 та 2004 р. він пройшов різні види примусового лікування цієї
хвороби.
A. Кримінальні провадження проти заявника

7. У січні 2005 р. заявника та його друга було обвинувачено
у пограбуванні. Заявник залишався на волі протягом досудового
розслідування справи.
8. 7 квітня 2005 р. міліція порушила кримінальні провадження
щодо вбивства двох жінок, яке було вчинено напередодні.
9. Увечері 9 квітня 2005 р. заявника було заарештовано за підозрою у вчиненні вбивств. Відповідно до його слів, після того, як його привели до міліцейського відділку, міліціонери почали тиснути
на нього, щоб змусити його зізнатися в убивстві. Його запити шодо
надання йому адвоката ігнорувалися. Міліціонери показали йому
пістолет і натякнули, що зможуть легко застрелити його та сфабрикувати історію, буцімто він намагався втекти. Вони твердили, що,
беручи до уваги його погане психічне здоров’я, ніхто не сумніватиметься у їхній версії подій. Після цього вони вдарили його рукою
й почали бити биткою. Він почав захищатися від ударів руками, але
невдовзі здався й погодився написати зізнання, яке йому продиктували міліціонери.
10. 10 квітня 2005 р. міліціонери офіційно допитали заявника як
підозрюваного та здійснили реконструкцію подій на місці злочину
у присутності адвоката із системи правової допомоги, Г. Після цього
заявник зізнався в убивстві.
11. 11 квітня 2005 р. заявника обстежив медичний експерт. Після
експертизи експерт склав звіт, у якому було зазначено, що заявник
мав синці на обох руках і садна на правій руці, які було завдано тупими предметами й могли бути отримані 9 квітня 2005 р. Експерт
також зазначив, що заявник мав травму на правій руці, яка могла
бути отримана 6 квітня 2005 р.
12. 13 квітня 2005 р. заявник знову зізнався в убивствах і заперечував, що до нього застосовувався будь-який фізичний або психологічний тиск, коли він писав своє попереднє зізнання. Допит відбувався у присутності його адвоката.
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13. Пізніше заявник змінив свого адвоката під час досудового
розслідування, але згодом знову призначив Г. як свого адвоката.
Коли його допитували 14 червня 2005 р., у присутності нового адвоката, він заперечував будь-яку участь у вбивствах, визнаючи свою
вину в пограбуванні.
14. 14 червня 2005 р. слідчий відмовився порушувати кримінальні провадження у зв’язку з травмами заявника, задокументованими медичним експертом 11 квітня 2005 р., через відсутність доказів злочину. Слідчий дійшов висновку, що заявник сам завдав собі
травм. Це рішення було ухвалено слідчим за його власною ініціативою, без офіційної скарги заявника на жорстоке поводження.
15. 24 червня 2005 р. розслідування було закінчено. Після того, як сторони розглянули матеріали справи, її було передано до
Львівського обласного апеляційного суду, де мали судити заявника.
16. Під час суду заявник порушив питання заявленого жорстокого поводження. Він твердив, що скоїв пограбування, але заперечував будь-яку участь у вбивствах. Він наполягав, що співробітники
міліції незаконно змусили його зізнатися в убивствах.
17. 23 вересня 2005 р. Львівський обласний апеляційний суд ви
знав заявника винним у вбивствах та пограбуванні й засудив його
до довічного позбавлення волі. Суд ґрунтував свої висновки зокрема
на зізнанні заявника, зробленому 9 квітня 2005 р. Після оцінки міркувань, поданих експертами, суд дійшов висновку, що заявник був
психічно здоровим.
18. Суд також розглянув твердження заявника про жорстоке поводження. Він викликав усіх міліціонерів, які мали справу з заявником, і допитав їх у присутності заявника та його адвоката, а також
взяв до уваги інші докази, доступні в матеріалах справи. Суд дійшов
висновку, що твердження про жорстоке поводження були необґрунтованими, зазначивши зокрема, що не було свідків, окрім співробітників міліції, які заперечували використання тиску щодо заявника,
і, крім того, що згодом під час розслідування заявник знову зізнався
у вчиненні вбивств.
19. Заявник оскаржив висновок, твердячи зокрема, що він зізнався в убивствах під тиском і в результаті жорстокого поводження з боку міліції та що йому не надали адвоката одразу після арешту.
20. 10 січня 2006 р. Верховний Суд ухвалив засудження заявника, визнавши, що його вину було встановлено різними доказами, до
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яких входило його зізнання від 9 квітня 2005 р. Твердження про жорстоке поводження було відхилено як необґрунтовані. Заявника все
ще представляв Г.
21. 18 грудня 2009 р. на запит матері заявника київський Науково-дослідний інститут судово-медичної експертизи видав звіт,
у якому говорилося, що зізнання від 9 квітня 2005 р. було написано
заявником з активною участю іншої особи.
B. Проблеми’язані з триманням
під вартою після засудження

22. Після засудження заявника було переведено до Сокальскої
в’язниці № 47 для відбуття свого довічного вироку.
23. 17 листопада 2007 р. у тюремних камерах здійснювалися запобіжні обшуки.
24. За словами заявника, того дня група співробітників в’язниці
в масках увірвалася до його камери № 16, у якій заявник перебував разом з іншими ув’язненими, й почала бити їх. Співробітники
в’язниці наказали заявникові та іншим ув’язненим роздягтися до білизни. Після цього вони наказали їм присісти тридцять разів і вийти
до тюремного двору. Попри те, що температура становила –6 за шкалою Цельсія, заявник був змушений залишатися у тюремному дворі
протягом двох годин.
25. За словами заявника, того самого дня він звернувся за медичною допомогою до медичного відділення в’язниці, але не був
обстежений лікарем. Через кілька днів заявник зв’язався зі своїм адвокатом і розповів, що трапилося. Від заявника або його адвоката
згодом не надійшло жодних скарг до національних органів влади.
26. 20 листопада 2007 р. п’ятеро ув’язнених з камери № 9 тієї
ж в’язниці скаржилися до прокуратури, твердячи, що 17 листопада 2007 р. група спеціальних співробітників в’язниці побила їх та що
деякі з їхніх особистих речей зникли.
27. 23 та 24 листопада 2007 р. тих ж п’ятьох ув’язнених було обстежено лікарями, після чого у звіті було зазначено, що один із них
мав синці на лівій нозі.
28. 26 листопада 2007 р. прокуратура відмовилася розпочати
розслідування стосовно тверджень п’ятьох ув’язнених після досягнення висновку, що їхні твердження були необґрунтованими.
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29. Виявляється, що інший ув’язнений з камери № 9 також скаржився на жорстоке поводження, що, як він твердив, відбулося 17 листопада 2007 р. Однак пізніше цей ув’язнений не наполягав на своїх твердженнях. Заявник подав копію аргументів цього ув’язненого до Суду.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Кримінально-процесуальний кодекс
від 28 грудня 1960 року

30. Відповідні положення Кодексу можна знайти в рішенні
у справі Davydov and Others v. Ukraine (№ 17674/02 і 39081/02, §112,
1 липня 2010).
B. Відповідна національна практика

31. Матеріали стосовно національної практики стосовно осіб,
що трималися міліцією, можна знайти у рішенні за справою Kaverzin
v. Ukraine (№ 23893/03, §§55–60, 15 травня 2012).
III. ВІДПОВІДНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МАТЕРІАЛ
32. Відповідний міжнародний матеріал стосовно дотримання
прав осіб, затриманих правоохоронними органами України, можна
знайти в рішенні у справі Kaverzin (там же, §§63, 64, 67, 74–79).

ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ЖОРСТОКИМ ПОВОДЖЕННЯМ
У МІЛІЦЕЙСЬКОМУ ВІДДІЛКУ
33. Заявник скаржився, що з ним психологічно та фізично
жорстоко поводилася міліція з метою отримання його зізнання
в убивствах. Він спирався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
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Стаття 3
(заборона катування)
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. щодо Прийнятності

1. Аргументи сторін
34. Уряд твердив, що скарга була неприйнятною на підставі невичерпання національних засобів правового захисту. Він вказав,
що заявник не порушив питання жорстокого поводження в прокуратурі, й слідчий скористався власною ініціативою для проведення
перевірки у зв’язку з травмами заявника, задокументованими медичним експертом. Він також наполягав, що заявник не оскаржив
рішення від 14 червня 2005 р. (у якому слідчий відмовився порушувати кримінальні провадження у зв’язку з травмами заявника) відповідно до статті 236-1 Кримінально-процесуального кодексу.
35. Альтернативно Уряд наполягав, що заявник вичерпав шестимісячний термін, беручи до уваги, що рішення про відмову в розслідуванні заявленого жорстокого поводження було прийнято 14 черв
ня 2005 р. а заява до Суду було подано 10 липня 2006 р.
36. Уряд також твердив, що твердження про жорстоке поводження були явно необґрунтованими. На думку Уряду, аргументи заявника були непослідовними. Окрім того, твердження не підтримувалися належними доказами: звіт експерта від 11 квітня 2005 р. задокументував незначні травми, які могли бути отримані заявником
до його арешту. На думку Уряду, звіт, який описував метод, у який
заявник зробив свої зізнання в письмовій формі, не підтримує його
твердження про жорстоке поводження.
37. Заявник твердив, що скарга була прийнятною. Він твердив,
що через його проблеми зі здоров’ям та неналежну правову допомогу він не міг оскаржити рішення від 14 червня 2005 р. відповідно до
статті 236-1 Кримінально-процесуального кодексу. Однак він порушив питання про жорстоке поводження в національних судах, які
розглядали його кримінальну справу. Заявник також наполягав, що
не було підстав відхиляти скаргу відповідно до правила шести місяців, оскільки він очікував результату своєї кримінальної справи.
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38. Заявник також твердив, що фізичне та психологічне жорстоке поводження, на яке він скаржився, підтримувалося належними
доказами. Відповідно скарга не могла бути відхилена як явно необґрунтована.

2. Оцінка Суду
39. Що стосується тверджень Уряду про те, що заявник не вичерпав національних засобів правового захисту, Суд вважає, що заявника не можна критикувати за те, що він не подав офіційної скарги
про жорстоке поводження до органів влади. Такі питання є занадто важливими, щоб залишати їх розгляд на ініціативу жертв заявленого жорстокого поводження, і коли органи влади дізналися про
обставини, які спірно демонструють, що особа зазнала поводження,
яке суперечить вимогам статті 3 Конвенції, вони мали здійснити необхідні кроки для проведення ефективного розслідування питання.
У цій справі слідчий вдався до власної ініціативи саме через те, що
знав про такі обставини.
40. Що стосується того факту, що заявник не оскаржив рішення
від 14 червня 2005 р. відповідно до статті 236-1 Кримінально-процесуального кодексу, Суд уже раніше стикався з аналогічним запереченням у справі Kaverzin, (згад. раніше), і дійшов висновку, що засіб
правового захисту, вказаний Урядом, виявився нездатним забезпечити належне відшкодування стосовно скарг на жорстоке поводження з боку міліції та неефективне розслідування (там само, §§93–98).
Суд не вбачає жодних підстав для іншої ухвали в нинішній справі
та зазначає, що заявник не був зобов’язаний використовувати відповідну процедуру апеляції.
41. Суд також зазначає, що національні органи влади достатньо
знали про можливе жорстоке поводження із заявником. Після перевірки, яку здійснив слідчий з власною ініціативою, питання було порушено заявником у національних судах, які розглядали його
кримінальну справу. Відповідно органи влади мали належні можливості перевірити заявлене жорстоке поводження на національному
рівні. Тому скаргу не можна відхилити на підставі невичерпання
національних засобів правового захисту. Заявника також не можна
критикувати за вичерпання шестимісячного терміну, оскільки можна твердити, що він резонно очікував визначення цих питань під час
кримінальних проваджень проти нього (там само, §99).
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42. На підставі цього заперечення Уряду, що ґрунтуються на вичерпанні національних засобів правового захисту і шестимісячного
терміну, мають бути відхилені.
43. Суд також зазначає, що скарга на жорстоке поводження спричиняє серйозні питання, які вимагають розгляду по суті. Тому всупереч аргументам Уряду скарга не є явно необґрунтованою у сенсі
статті 35 §3 (a) Конвенції. Вона не є неприйнятною з будь-яких інших
підстав. Тому вона має бути оголошена прийнятною.
B. щодо суті

1. Встановлення фактів
a) Відповідні принципи
44. Суд повторює, що твердження про жорстоке поводження
мають підтримуватися належними доказами. Під час оцінки доказів Суд прийняв стандарт доведення «Поза розумним сумнівом».
Однак його метою ніколи не було використання підходів національних правових систем, які використовують цей стандарт. Його роль
полягає в прийнятті рішення не про кримінальну вину або цивільну відповідальність, а про відповідальність Договірних Держав відповідно до Конвенції. Специфічність його завдання відповідно до
статті 19 Конвенції — забезпечення дотримання Договірними Дер
жавами своїх зобов’язань захищати найважливіші права, закріплені у Конвенції — зумовлює його підхід до питань доказів і доведення. У провадженнях в Суді немає процесуальних перешкод для
прийнятності доказів або визначених формул для їхньої оцінки.
Він доходить висновків, які, на його думку, підтримуються вільною
оцінкою доказів, у тому числі висновками, які можуть випливати
з фактів та аргументів сторін. Відповідно до встановленого прецедентного права Суду, докази можуть випливати зі співіснування достатньо сильних, чітких та узгоджених висновків або аналогічних
незаперечних презумпцій факту. Окрім того, рівень переконання, необхідний для досягнення конкретного висновку й, у цьому
зв’язку, розподілення тягаря доведення, нерозривно пов’язаний із
специфічністю фактів, характеру зроблених тверджень і відповідного права Конвенції на кону (див., серед інших, Nachova and Others
v. Bulgaria [GC], №№ 43577/98 і 43579/98, §147, ECHR 2005-VII; Ilaşcu
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and Others v. Moldova and Russia [GC], № 48787/99, §26, ECHR 2004-VII;
Akdivar and Others v. Turkey, 16 вересня 1996, §168, Reports of Judgments
and Decisions 1996‑IV; і Ananyev and Others v. Russia, №№ 42525/07
і 60800/08, §121, 10 січня 2012).
45. Коли відповідні події цілковито або значною мірою перебувають в ексклюзивному знанні влади, як у справі з особами під її
контролем під вартою, сильні презумпції факту виникнуть стосовно травм, зазнаних протягом такого тримання під вартою. Справді, можна вважати, що тягар доведення лягатиме на владу для забезпечення задовільного та переконливого пояснення (див. Ribitsch
v. Austria, 4 грудня 1995, §34, Серія A, № 336, і Salman v. Turkey [GC],
№ 21986/93, §100, ECHR 2000-VII).
b) Застосування цих принципів до нинішньої справи
46. Заявник твердив, що 9 квітня 2005 р. його було заарештовано
міліцією за підозрою у вчиненні двох убивств, після чого міліціонери
почали погрожувати йому вбивством, якщо він не зізнається у злочинах, і били його з тією ж метою. Уряд наполягав, що твердження
про жорстоке поводження не підтримувалися жодними належними
доказами та що національні органи влади оголосили ці твердження
необґрунтованими.
47. При визначенні того, як має розподілятися тягар доведення
в цій справі, Суд повинен звернути увагу на характер тверджень заявника та особливі обставини справи. Зокрема, оскаржуване психологічне та фізичне жорстоке поводження, як твердилося, відбулося
за зачиненими дверима в міліцейському відділку за відсутності
будь-яких свідків. Відповідно, самотність, у якій відбулася подія, незалежно від того, чи була вона запланована міліціонерами навмисно, ще сильніше зменшила можливості встановлення фактів. Аналогічно не слід випускати з уваги те, що заявник був особою з довгою
історією психічних хвороб і його арешт та тримання під вартою без
доступу до лікаря та адвоката того вечора мали поставити його в дуже вразливе становище. Тому Суд доходить висновку, що за обставин
цієї справи національні органи влади мали спростувати твердження
заявника про психологічне та фізичне жорстоке поводження.
48. Суд зазначає, що відповідно до медичного звіту від 11 квітня 2005 р., заявник отримав, зокрема, синці на обох руках та садна
на правій руці, ці травми могли бути нанесені тупими предметами
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й могли бути отримані 9 квітня 2005 р. Це є датою арешту заявника та його першого зізнання. Звіт судово-медичної експертизи від
18 грудня 2009 р. говорить, що зізнання від 9 квітня 2005 р. було написано заявником з активною допомогою іншої особи. На відміну
від Уряду Суд вважає, що цей доказ, який необхідно оцінювати в загальному контексті поганого дотримання прав затриманих міліцією
України (див. відповідний матеріал, на який йде посилання у пунктах 31 та 32 раніше), підтримує твердження заявника про психологічне та фізичне жорстоке поводження з боку міліції.
49. Однак наведені докази не оцінювалися органами національної влади в контексті розгляду тверджень заявника про жорстоке
поводження. Також не було зроблено серйозних спроб розглянути
заявлені факти психологічного жорстокого поводження. Висновки
національних органів влади щодо цих питань ґрунтувалися переважно на твердженнях відповідних співробітників міліції. На думку
Суду, висновки національних органів влади стосовно цього є поверховими та непереконливими.
50. Відповідно, беручи до уваги доступні докази, які підтримують версію подій, наведену заявником, і нездатність органів влади
надати переконливі пояснення походження травм заявника та спростувати його твердження про психологічне жорстоке поводження,
Суд визнає, що заявлене фізичне та психологічне жорстоке поводження у міліцейському відділку відбулося.

2. Класифікація жорстокого поводження
a) Відповідні принципи
51. Для того, щоб жорстоке поводження потрапляло до сфери дії статті 3, воно має досягти мінімального рівня жорстокості.
Оцінка цього мінімуму залежить від усіх обставин справи, таких,
як тривалість поводження, його фізичний та психологічний вплив
й іноді стать, вік та стан здоров’я жертви (див. Jalloh v. Germany [GC],
№ 54810/00, §67, ECHR 2006-IX). Подальші фактори включають мету
застосування поводження, а також наміри або мотивацію в його основі (пор., зокрема, Aksoy v. Turkey, 18 грудня 1996, §64, Reports 1996-VI;
Egmez v. Cyprus, № 30873/96, §78, ECHR 2000‑XII; і Krastanov v. Bulgaria,
№ 50222/99, §53, 30 вересня 2004), а також його контекст, такий, як
атмосфера підвищеної напруги та емоцій (див., наприклад, Selmouni
v. France [GC], № 25803/94, §104, ECHR 1999‑V, і Egmez, loc. cit.).

263

Справи, які стосуються права на справедливий суд

52. Загроза поводження, забороненого статтею 3, якщо вона є достатньо реальною та негайною, може порушити це положення. Тому
загрози тортур можуть становити принаймні нелюдське поводження (див. Gäfgen v. Germany [GC], № 22978/05, §§91 і 108, ECHR 2010).
b) Застосування цих принципів до нинішньої справи
53. У цій справі заявникові погрожували вбивством. Погрози
супроводжувалися побиттям заявника, заподіянням йому фізичного болю. Цей психологічний і фізичний тиск був спрямований на те,
аби змусити його зізнатися у злочинах. Приймаючи загальну думку
щодо ситуації, Суд вважає, що поводження, якого зазнав заявник,
було нелюдським і принизливим у сенсі статті 3 Конвенції.
54. За цих обставин Суд визнає, що відбулося порушення статті 3
Конвенції в її матеріальному аспекті.
II. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 §§1 І 3 (c) КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
55. Заявник скаржився відповідно до статті 6 Конвенції, що йому не забезпечили доступ до адвоката, коли його вперше допитувала
міліція.
56. Суд розгляне скаргу відповідно до статті 6 §§1 і 3 (c) Конвенції, яка передбачає у відповідній частині:
«1. При визначенні ... будь-яких кримінальних обвинувачень проти
нього кожен має право на справедливий ... розгляд ... судом ...
«3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя; ...»
A. щодо Прийнятності

57. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у сенсі
статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприй-
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нятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути оголошена
прийнятною.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
58. Заявник твердив, що йому необхідно було забезпечити адвоката від моменту його потрапляння до міліцейського відділку — що
відповідало б вимогам статті 6 Конвенції та могло б ефективно запобігти жорстокому поводженню з ним та отриманню його зізнання
під тиском 9 листопада 2005.
59. Уряд твердив, що заявник мав доступ до адвоката від моменту його першого допиту як підозрюваного — що, на думку Уряду,
відбулося 10 квітня 2005 р. — і згодом протягом кримінальних проваджень.

2. Оцінка Суду
60. Суд повторює, що стаття 6 §1 вимагає, щоб, як правило, доступ до адвоката забезпечувався від моменту першого допиту підозрюваного міліцією, якщо у світлі конкретних обставин кожної
справи не продемонстровано, що наявні переконливі підстави обмежити це право. Навіть коли переконливі підстави можуть як виняток виправдати відмову в доступі до адвоката, таке обмеження —
попри його виправдання — не повинно неналежно перешкоджати
правам обвинуваченого відповідно до статті 6. Права захисту буде,
у принципі, безповоротно порушено, коли дані протягом допиту
міліцією без доступу до адвоката свідчення, що інкримінують вину
особи, буде використано для засудження (див. Salduz v. Turkey [GC],
№ 36391/02, §55, 27 листопада 2008).
61. Сторони не заперечували, що 9 квітня 2005 р. міліція привела заявника до міліцейського відділку, тому що підозрювала
його у вчиненні вбивств. Суд, зі свого боку, не вбачає нічого, що
вказувало б на те, що органи влади не розглядали заявника як
підозрюваного.
62. Далі Суд зауважує, що хоча офіційно допит заявника здійснювався наступного дня, 10 квітня 2005 р., фактично саме ввечері
9 квітня 2005 р. міліція витягла із заявника зізнання.
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63. Тому встановленим є те, що 9 квітня 2005 р. заявника вперше було допитано як підозрюваного стосовно вбивств. Проте немає
жодних доказів того, що того дня йому надали доступ до адвоката.
64. Тому питання полягає в тому, чи була відсутність адвоката
виправдана переконливими підставами. Однак, спираючись на факти, Суд не вбачає жодних переконливих підстав для недотримання
права заявника на адвоката протягом першого допиту як підозрюваного. Суд також зазначає, що попереднє зізнання заявника, отримане за відсутності адвоката, використовувалося судами як доказ
на підтримку вини заявника (див. пункти 17 і 20 раніше). За таких
обставин права заявника на захист було безповоротно порушено.
65. Відповідно відбулося порушення статті 6 §§1 і 3 (c) Конвенції
у цьому питанні.
III. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 §1 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОКАЗІВ,
ОТРИМАНИХ ВНАСЛІДОК ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ
66. Заявник також скаржився відповідно до статті 6 §1 Конвенції, що його право на справедливий судовий процес було порушено,
тому що суди засудили його на підставі зізнань, які інкримінували
вину заявника та які було отримано під тиском і внаслідок жорстокого поводження.
A. щодо Прийнятності

67. Суд зазначає, що 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

1. Аргументи сторін
68. Заявник твердив, що зізнання, які інкримінували його вину,
були безпосереднім наслідком жорстокого поводження з ним 9 квітня 2005 р. у поєднанні з його поганим психічним здоров’ям. Його подальшу відмову від цих тверджень не було належно взято до уваги.
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69. Уряд повторив свою позицію про те, що твердження про жорстоке поводження були необґрунтованими та що національні органи
влади не знайшли жодних доказів жорстокого поводження. Окрім
того, протягом розслідування заявник продовжував інкримінувати
себе у присутності адвоката. Не було жодних підстав вважати, що
його подальші зізнання було дано під тиском.

2. Оцінка Суду
70. Суд вирішив, що прийняття тверджень, отриманих унаслідок катувань або заявленого жорстокого поводження на порушення
статті 3 як доказів до встановлення відповідних фактів у кримінальних провадженнях, робить провадження як ціле несправедливими.
Цей висновок застосовується незалежно від доказової сили тверджень і незалежно від того, чи їх використання відігравало рішучу
роль для забезпечення засудження підсудного (див. Gäfgen, згад.
раніше, §166, із подальшими посиланнями).
71. У нинішній справі Суд, беручи до уваги свої раніше наведені
висновки, (див. пункти 53 і 54), зазначає, що зізнання від 9 квітня
2005 р. було зроблено заявником унаслідок жорстокого поводження,
забороненого статтею 3 Конвенції. Відповідно використання цього
зізнання для досягнення засудження заявника автоматично зробило кримінальні провадження проти нього несправедливими.
72. Тому Суд ухвалює, що відбулося порушення статті 6 §1 Конвенції також і в цьому питанні.
IV. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
ПРОТЯГОМ ТРИМАННЯ ЗАЯВНИКА ПІД ВАРТОЮ
ПІСЛЯ ЗАСУДЖЕННЯ
73. Заявник скаржився, що 17 листопада 2007 р. він зазнав
жорстокого поводження з боку групи спеціальних співробітників
в’язниці. Він спирався на статтю 3 Конвенції.
а. щодо прийнятності

1. Аргументи сторін
74. Уряд твердив, що заявник не вичерпав національних засобів
правового захисту у зв’язку з цією скаргою. Він наголосив, що заяв-
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ник не звертався з цією скаргою до будь-яких національних органів
влади.
75. Він також зазначив, що певні ув’язнені з іншої камери скаржилися до національних органів влади у зв’язку із запобіжними обшуками 17 листопада 2007 р. Цих ув’язнених було обстежено лікарями, й прокуратура здійснила всі необхідні заходи для розслідування
питання. Що стосується конкретної справи заявника, його твердження не підтримувалися жодними доказами й тому були цілковито необґрунтованими. Уряд надав медичні записи в’язниці, які демонстрували, що заявник не звертався за медичною допомогою ані
17 листопада 2007 р., ані в наступні дні. Він також надав твердження
співкамерників заявника, які не підтримували його твердження.
Тому Уряд твердив, що скарга була явно необґрунтованою.
76. Заявник заперечував проти аргументів Уряду. Він наполягав, що 17 листопада 2007 р. він звернувся до медичного відділення,
але йому відмовили в обстеженні. Він також твердив, що не скаржився до національних органів влади на жорстоке поводження, тому що
боявся репресій з боку співробітників в’язниці. Окрім того, скарги
ув’язнених з інших камер не було належно розглянуто.

2. Оцінка Суду
77. Фактичні питання, порушені в цій скарзі, належать до сфери
обізнаності національних органів влади. Відповідно можна прийняти, що заявник зазнав певних складнощів під час отримання доказів
для обґрунтування своїх тверджень. Однак у таких справах можна
очікувати, що заявник надасть принаймні детальний перелік оскаржуваних фактів і надасть — найбільшою можливою мірою — деякі
докази на підтримку своєї скарги (див., із необхідними змінами,
Visloguzov v. Ukraine, № 32362/02, §45, 20 травня 2010).
78. Однак скарга заявника переважно ґрунтується на його
власному описі подій, який є дуже коротким. Скарги про запобіжні обшуки інших ув’язнених, які перебували в іншій камері, обмежувалися їхніми індивідуальними обставинами та не містили жодних посилань на заявника й заявлене жорстоке поводження з ним.
Тим часом, твердження співкамерників заявника, надані Урядом, не
підтримують його скарги.
79. Аналогічно, медичні докази, надані Урядом, свідчать, що
заявник не звертався за допомогою до медичного відділення в той
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час. Його твердження про те, що йому відмовив у допомозі медичний персонал, необхідно оцінювати, беручи до уваги той факт, що
інші ув’язнені, які скаржилися в той самий час, отримали доступ до
лікаря. Окрім того, не слід забувати, що заявника представляв адвокат, який міг допомогти йому в цьому питанні та здійснити інші
необхідні заходи для того, щоб звернути увагу національних органів
влади на справу заявника.
80. За цих обставин Суд, беручи до уваги доступний матеріал,
вважає, що ця скарга не була належно обґрунтована заявником. Тому вона має бути відхилена відповідно до статті 35 §§3 (a) і 4 Конвенції як явно необґрунтована.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
81. 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

82. Заявник вимагав сплатити йому 1881 євро (EUR) та 5600 українських гривень (UAH) (приблизно EUR 486) як відшкодування матеріальної шкоди. Він також вимагав сплатити йому EUR 200 000 як
відшкодування моральної шкоди.
83. Уряд вважав ці вимоги необґрунтованими та надмірними.
84. Суд не вбачає жодного причинового зв’язку між визнаними
порушеннями та заявленою матеріальною шкодою; тому він відхиляє цю вимогу. З іншого боку, ухвалюючи рішення на підставах
справедливості, він присуджує заявникові EUR 11 000 в якості відшкодування моральної шкоди.
85. Суд також посилається на своє встановлене прецедентне право стосовно того, що коли заявник постраждав від порушення його
прав, гарантованих статтею 6 Конвенції, він повинен, у найбільшій
можливій мірі, потрапити до становища, в якому вимоги цього положення було б виконано, і що найбільш доречною формою відшкоду-
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вання, в принципі, буде поновлення проваджень за запитом (див., із
необхідними змінами, Ӧcalan v. Turkey [GC], № 46221/99, §210 у кінці,
ECHR 2005-IV, і Popov v. Russia, № 26853/04, §264, 13 липня 2006). Суд
зазначає в цьому зв’язку, що національне законодавство передбачає
підставу для поновлення проваджень, якщо Суд визнає порушення
Конвенції.
B. судові витрати

86. Заявник також вимагав сплатити йому UAH 2913 (близько
EUR 253) як відшкодування судових витрат, понесених в національних органах влади та в Суді. Ця сума складалася з поштових витрат
(EUR 32) та витрат на звіт судово-медичної експертизи від 18 грудня
2009 р. (EUR 221).
87. Уряд вважав, що тільки сума у EUR 32 була понесена у зв’язку
із цими провадженнями.
88. Відповідно до прецедентного права Суду заявник має право на відшкодування судових витрат тільки тією мірою, якою було
доведено, що вони справді відбулися, були необхідними та розумними за обсягом. У цій справі, беручи до уваги наявні в нього документи та зазначені критерії, Суд присуджує заявникові суму в повному обсязі.
C. Пеня

89. 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 (щодо заявленого жорстокого
поводження у відділку міліції) та скарги за статтею 6 Конвенції прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Ухвалює, що відбулося порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з жорстоким поводженням у відділку міліції;
3. Ухвалює, що відбулося порушення пунктів 1 та підпункту «с»
пункту 3 статті 6 Конвенції у зв’язку з відсутністю юридичної допомоги від моменту першого допиту;
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4. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції
у зв’язку з використанням доказів, отриманих унаслідок жорстокого
поводження, для засудження заявника;
5. Ухвалює, що:
a) що протягом трьох місяців від дня, коли це рішення набуде
статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава має сплатити заявникові зазначені далі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту дер
жави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:
i) 11 000 (одинадцять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди разом із будь-якими податками, які можуть
нараховуватися;
ii) 253 (двісті п’ятдесят три) євро відшкодування судових
та інших витрат разом із будь-якими податками, які можуть нараховуватися;
b) зі спливом зазначеного тримісячного терміну й до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий
відсоток (simple interest) у розмірі граничної кредитної ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 листопада 2012 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту
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 «НІКОЛАЄНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 39994/06)
Рішення
Страсбург
15 листопада 2012 року
ОСТАТОЧНЕ
15 лютого 2013 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Ніколаєнко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова,
п. М. Віллігер,
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п. Б. М. Зупанчіч,
пані А. Нуссбергер,
п. А. Потоцький,
п. П. Лемменс,
п. С. Шевчук, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 16 жовтня 2012 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 39994/06), яку 31 серпня
2006 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянин України пан В’ячеслав Іванович Ніколаєнко
(далі — заявник).
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Н. Кульчицький з Міністерства юстиції України.
3. Заявник стверджував, зокрема, що він зазнав жорстокого
поводження з боку працівників міліції на порушення статті 3 Конвенції. Він також скаржився за статтею 6 Конвенції на те, що були
порушені його право юридичну допомогу та його право не свідчити
щодо себе.
4. 23 березня 2011 року заяву було комуніковано Уряду. Пані Г. Юдківська, суддя, обрана від України, не могла брати участь у справі
(правило 28 Регламенту Суду). Голова палати вирішив призначити
пана С. Шевчука як суддю ad hoc (підпункт «b» пункту 1 правила 29).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
A. Події, що передували справі

5. Заявник, 1968 року народження, наразі відбуває покарання
у вигляді довічного позбавлення волі.
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6. Заявник закінчив п’ять класів середньої школи. У 1992 році
його було засуджено за вбивство та крадіжку. У 2000 році його було
звільнено.
B. Замах на вбивство пані М. М., вбивства пані Р. і пані Я.
та подальше кримінальне провадження

7. 5 лютого 2004 року прокуратура Глобинського району Полтавської області (далі — Глобинська прокуратура) порушила кримінальну справу за фактом вбивства пані Р., літньої самотньої жінки,
яку було знайдено задушеною та зі зв’язаними руками і ногами в її
домі у селищі Градизьк. Судово-медичний експерт виявив на тілі
пані Р. ушкодження, включаючи переломи ребер.
8. Того ж дня Світловодською міжрайонною прокуратурою Кіровоградської області (далі — Світловодська прокуратура) було порушено кримінальну справу за фактом вбивства пані Я., ще однієї літньої самотньої жінки. Пані Я. була знайдена мертвою та зі зв’язаними
руками і ногами у своєму домі у селищі Павлівка. Судово-медичний
експерт дійшов висновку, що смерть пані Я. настала внаслідок пневмотораксу, який було спричинено тяжкими ушкодженнями, включаючи переломи ребер та грудної клітки.
9. 20 травня 2004 року провадження у справі за фактом вбивства
пані Р. було зупинено у зв’язку з невстановленням особи, яка вчинила злочин.
10. 29 травня 2004 року слідчий Світловодської прокуратури
затримав пані Б., співмешканку заявника, за підозрою у вчиненні
вбивства пані Я. Після роз’яснення пані Б. її процесуальних прав вона попросила надати їй захисника. Того самого дня до провадження був допущений запрошений слідчим захисник, який допомагав
пані Б. під час допиту. Під час допиту пані Б. зізналась у тому, що вона
та заявник завітали до літньої жінки, що заявник побив та зв’язав цю
жінку, після чого він обшукав дім, щоб знайти гроші. Пані Б. наполягала на тому, що заявник змусив її піти з ним того дня та що вона
боялась не послухатись його наказів.
11. 31 травня 2004 року слідчий Світловодської прокуратури затримав заявника за підозрою у вчиненні вбивства пані Я. У той самий день слідчий запросив для нього захисника — пані Г.
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12. Згідно з твердженнями заявника, після затримання працівники міліції побили його з метою змусити зізнатись у вчиненні злочину.
13. 1 червня 2004 року заявника вперше допитали з приводу
вбивства пані Я. У присутності захисника заявник стверджував, що
пані Б. штовхнула літню жінку на підлогу та зв’язала її, у той час,
коли він шукав в домі гроші.
14. Того самого дня пані Б. та її захисник взяли участь у відтворенні обстановки та обставин події злочину, вчиненого щодо пані Я.
у селищі Павлівка. Б. показала присутнім, в якому місці в домі заявник побив та зв’язав пані Я.
15. 3 та 8 червня 2004 року Світловодський міськрайонний суд
Кіровоградської області обрав заявникові та пані Б. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
16. 9 червня 2004 року заявнику було пред’явлено обвинувачення у вчиненні вбивства пані Я. Також було проведено його допит
у присутності захисника. Заявник визнав, що вони з пані Б. завітали
до пані Я., але він заперечував, що завдавав потерпілій будь-яких
тілесних ушкоджень.
17. 14 червня 2004 року заявник та його захисник взяли участь
у відтворенні обстановки та обставин події злочину, вчиненого щодо пані Я. у селищі Павлівка. Прибувши у селище, заявник не зміг
вказати на дім, в якому мешкала літня жінка, стверджуючи, що не
пам’ятає, який це був дім.
18. 24 серпня 2004 року заявника, як стверджувалось, було побито з метою отримання від нього визнавальних показань.
19. 31 серпня 2004 року слідчий Глобинської прокуратури отримав від працівників міліції оперативну інформацію про те, що заявник та пані Б., можливо, мали відношення до вбивства пані Р. Він
відновив слідство за фактом вбивства пані Р. та вирішив допитати
заявника.
20. Того самого дня заявник у присутності свого захисника заперечив будь-яку причетність до вбивства пані Р. та відмовився відповідати на будь-які запитання. Він також висунув вимогу, щоб йому призначили іншого захисника.
21. Після зазначеного допиту заявник та пані Б. були доправлені
до ІТТ Глобинського РВ ГУМВС України з метою проведення подальшого розслідування.
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22. 2 вересня 2004 року слідчий Глобинської прокуратури ознайомив пані Б. з її процесуальними правами. Пані Б. заявила, що
з цього моменту бажає, щоб її інтереси представляв інший захисник.
23. 3 вересня 2004 року слідчий Глобинської прокуратури допитав пані Б. у присутності нового запрошеного слідчим захисника.
Пані Б. заявила, що до події з пані Я. заявник змусив її піти з ним до
іншої літньої жінки, пані Р. Заявник побив, зв’язав та задушив пані Р.
і забрав гроші та ювелірні вироби. Пані Б. повторила ці заяви під час
відтворення обстановки та обставин події. Цю слідчу дію було проведено у присутності її захисника.
24. 6 вересня 2004 року кримінальні справи щодо двох вбивств
були об’єднані в одне кримінальне провадження.
25. 9 вересня 2004 року заявникові було призначено нового захисника, пана В. М. Під час допиту того самого дня у присутності
захисника заявник стверджував, що пані Б. вбила пані Р.
26. 29 вересня 2004 року слідчий задовольнив клопотання заявника щодо призначення нового захисника та призначив в якості
нового захисника заявника пана Д., юриста з двадцятирічним досвідом.
27. 4 листопада 2004 року слідчий Глобинської прокуратури розпочав розслідування за фактом замаху на вбивство та пограбування
пані M. M., ще однієї літньої жінки. Слідчим було встановлено, що
25 січня 2004 року заявник та пані Б. увійшли в будинок пані M. M.,
штовхнули її на підлогу та почали бити. Вони зв’язали їй руки, накрили її матрацом та іншими речами, взяли гроші й пішли, вирішивши, що пані M. M. померла. Але через якийсь час пані M. M. прийшла
до тями та покликала на допомогу сусідів. Ця кримінальна справа
була приєднана до об’єднаної справи щодо заявника та пані Б.
28. У листопаді 2004 року слідство було завершено та справу було передано до апеляційного суду Полтавської області (далі — суд
першої інстанції) для розгляду по суті.
29. 6 січня 2005 року суд першої інстанції провів попередній
розгляд справи заявника та пані Б.
30. 3 лютого 2005 року суд першої інстанції відклав засідання
у зв’язку з неявкою захисників підсудних. Суд дав обласній колегії
адвокатів вказівку забезпечити підсудних захисниками.
31. 14 лютого 2005 року суд першої інстанції знову відклав засідання у зв’язку з неявкою захисника заявника.
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32. 17 лютого 2005 року суд першої інстанції провів засідання
у присутності захисників заявника та пані Б.
33. Під час розгляду справи заявник та пані Б. вказували одне
на одного як на особу, яка вчинила вбивства, та обоє намагались
зменшити свою роль у подіях. Заявник визнав, що це він зв’язував
мотузкою пані M. та пані Р. та бив пані Р. Він час від часу заперечував проти тверджень пані Б. щодо того, що це він зв’язав пані Я.
На одному із судових засідань пані M. M. упізнала в обох підсудних
осіб, які напали на неї та пограбували її. Захисники були присутні
у судових засіданнях та задавали запитання підсудним, потерпілим та свідкам.
34. 21 листопада 2005 року суд першої інстанції визнав заявника
та пані Б. винними у вчиненні вбивств пані Я. та пані Р. за обтяжуючих обставин, у замаху на вбивство пані M. M., а також у розбійних
нападах на цих потерпілих. Суд також визнав Б. винною у вчиненні
крадіжки. Він призначив заявникові покарання у вигляді довічного
позбавлення волі, а пані Б. — у вигляді п’ятнадцяти років позбавлення волі, з конфіскацією усього майна підсудних. Суд першої інстанції ґрунтував своє рішення на експертних висновках та документальних, усних і речових доказах, включаючи визнавальні показання пані Б. та заявника, отримані від них під час досудового слідства
та суду. У своєму вироку суд першої інстанції також зазначив, що
заявник виявляв ознаки недоумства, ступінь якого, однак, не був таким, щоб позбавляти його можливості в повній мірі усвідомлювати
свої дії та керувати ними.
35. 19 грудня 2005 року заявник подав касаційну скаргу, стверджуючи, що суд першої інстанції невірно оцінив факти, не допитав
усіх свідків та проігнорував порушення його права на захист. Пані Б.
касаційної скарги не подавала.
36. 14 лютого 2006 року заявник доповнив свою касаційну скаргу твердженнями про те, що він зазнав жорстокого поводження під
час досудового слідства. Він також скаржився на те, що більше не має
юридичної допомоги, внаслідок чого йому було важко належним чином підготувати свою касаційну скаргу.
37. 16 березня 2006 року Верховний Суд України залишив касаційну скаргу заявника без задоволення, зазначивши, що висновки
суду першої інстанції були належним чином обґрунтовані та підтверджені доказами, включаючи визнавальні показання підсудних,
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а жодних процесуальних порушень у справі виявлено не було. Верховний Суд України провів засідання у присутності прокурора та заявника, в якого не було захисника.
38. 11 вересня 2006 року заявник подав скаргу до Генеральної прокуратури України, стверджуючи, зокрема, що після затримання його
протягом наступних десяти днів били та катували працівники міліції
з метою змусити зізнатись у вчиненні злочину, якого він не вчиняв,
та що у серпні 2004 року його знову було побито з тією самою метою.
Своїм листом від 9 листопада 2006 року Генеральна прокуратура
повідомила заявника про те, що його скарга була необґрунтованою.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
39. Відповідні положення національного законодавства наведені у рішенні від 12 січня 2012 року у справі «Довженко проти України» (Dovzhenko v. Ukraine), заява № 36650/03, пп. 31 та 32.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
40. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції на те, що після його
затримання та згодом, у серпні 2004 року, під час його попереднього
ув’язнення, його було піддано катуванню працівниками міліції.
41. Стаття 3 Конвенції передбачає таке:

Стаття 3 (заборона катування)
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
a. щодо Прийнятності

1. Доводи сторін
42. Уряд стверджував, що заявник порушив питання про жорстоке поводження надто пізно та не надав національним органам
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належної можливості розслідувати стверджуване жорстоке поводження та виправити ситуацію на національному рівні. Ще одним
доводом Уряду було те, що заявник не дотримався шестимісячного
строку, який, на думку Уряду, повинен відраховуватися з дати оскаржуваної події.
43. Уряд також стверджував, що скарга заявника на жорстоке
поводження, подана до національних органів та до Суду, була надто розпливчастою та не містила чіткого опису деталей події. Вона
також не підтверджувалась жодними доказами. Більш того, у відповідний час заявнику допомагав захисник, який помітив би у заявника ознаки жорстокого поводження з ним та порушив би питання
у відповідному порядку. Уряд дійшов висновку, що скарга заявника
на жорстоке поводження була явно необґрунтованою.
44. Заявник стверджував, що він скаржився на жорстоке поводження до прокуратури у листопаді та грудні 2004 року, а також у лютому 2005 року, але зазначені скарги не були розглянуті. Заявник
стверджував, що він дотримався правила вичерпання національних
засобів юридичного захисту та шестимісячного строку подання заяви. Він також наполягав на тому, що його скарга була належним чином обґрунтованою.

2. Оцінка Суду
45. Суд зауважує, що у своїх листах від 14 лютого 2006 року до
Верховного Суду України заявник скаржився на жорстоке поводження, якого він зазнав з боку працівників міліції. Згодом, 11 вересня 2006 року, заявник подав таку саму скаргу до Генеральної прокуратури України. Проте у матеріалах справи немає свідчень щодо
того, що заявник раніше скаржився з цього питання до національних органів.
46. У цьому контексті Суд вважає, що на підставі вимог пунк
ту 1 статті 35 Конвенції заявник повинен був подати до національних органів свою скаргу на жорстоке поводження у розумний строк
та в такий спосіб дати їм змогу належним чином розглянути скаргу та забезпечити відповідне відшкодування. Проте заявник не
порушував цього питання протягом більше року та восьми місяців
з часу першого випадку стверджуваного жорстокого поводження
та одного року та п’яти місяців — з часу другого епізоду стверджуваного жорстокого поводження. Суд не знаходить будь-якого
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розумного пояснення такій затримці, зокрема, з огляду на те, що
заявник користувався допомогою захисників упродовж слідства
та суду.
47. З іншого боку, якщо заявник не вважав, що стосовно його
скарги існує ефективний засіб юридичного захисту, він повинен був
подати заяву до Суду протягом шести місяців з дат стверджуваних
подій. Проте він не зробив і цього.
48. Крім того, Суд вважає, що скарги на жорстоке поводження,
подані заявником до національних органів та Суду, не були достатньо докладними. Його розпливчасті та неточні твердження не підтверджувалися будь-якими медичними документами та іншими
доказами. Це особливо бентежить з огляду на твердження заявника
про те, що його катували протягом десяти днів у той період, коли,
як це вбачається з матеріалів справи, він мав побачення із захисником, який напевно помітив би ознаки стверджуваних катувань.
49. Суд також зауважує, що фактичні питання, порушені у цій
скарзі, відомі національним органам. Відповідно можна визнати,
що заявник мав певні труднощі з отриманням доказів на обґрунтування своїх тверджень. Однак у таких справах від заявників розумно очікувати подання принаймні детального викладу оскаржуваних фактів та надання — максимально можливою мірою — певних доказів на підтвердження своїх скарг (див., mutatis mutandis,
рішення від 20 травня 2010 року у справі «Віслогузов проти України»
(Visloguzov v. Ukraine), заява № 32362/02, п. 45). За обставин цієї справи вбачається, що заявник належним чином не виклав та не обґрунтував свою скаргу.
50. З огляду на наведені вище міркування, Суд доходить ви
сновку, що зазначена скарга має бути визнана неприйнятною відповідно до пункту 1, підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35
Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 ТА ПІДПУНКТУ «С»
ПУНКТУ 3 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
51. Заявник скаржився за пунктом 1 та підпунктом «с» пункту 3
статті 6 Конвенції на те, що:
а) протягом досудового слідства та судового розгляду він не отримував юридичної допомоги, за винятком деяких періодів;
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b) призначені йому слідством захисники не надавали ефективної допомоги;
с) він не отримував юридичної допомоги під час провадження
у Верховному Суді України.
52. Пункт 1 та підпункт «с» пункту 3 статті 6 Конвенції у відповідних частинах передбачає таке:
«1. Кожен має право на справедливий … розгляд його справи … судом, …, який … встановить обґрунтованість будь-якого висунутого
проти нього кримінального обвинувачення. …»
«3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя;
...»

A. Щодо прийнятності

1. Доводи сторін
53. Уряд заперечив твердження заявника про те, що протягом
більшої частини слідства та суду йому не надавалася допомога захисника. Уряд надав усі томи кримінальної справи на підтвердження того, що впродовж слідства та суду заявник був представлений захисником. Уряд наголошував на тому, що, з огляду на тяжкість вчинених злочинів, національне законодавство передбачає обов’язкову
участь захисника на етапі досудового слідства та розгляду справи
заявника судом.
54. Уряд також заперечив твердження заявника про те, що призначені слідством захисники не надали йому належної юридичної
допомоги. Уряд стверджував, що заявник мав трьох захисників, яких
замінювали за його клопотаннями. До того, як скласти свої повноваження, всі вони належним чином представляли його.
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55. Заявник не погодився та заявляв, що захисники представляли його інтереси неефективно.

2. Оцінка Суду
56. Що стосується стверджуваної відсутності доступу до юридичної допомоги під час більшості слідчих дій та впродовж судового
розгляду, Суд зауважує, що матеріали, надані Урядом, спростовують
це твердження. Видається, що впродовж слідства та суду заявникові
постійно надавалася допомога захисників. Ця частина скарги має
бути відхилена як явно необґрунтована.
57. Що стосується стверджуваної неефективності юридичної
допомоги, наданої національними органами заявнику, Суд нагадує, що держава не може нести відповідальності за кожен недолік
у роботі захисника, призначеного з метою надання юридичної
допомоги, або обраного обвинуваченим. Незалежність представників юридичної професії від держави передбачає, що здійснення захисту є по суті відносинами між підсудним та його захисником незалежно від того, чи призначається захисник для надання
юридичної допомоги, чи його послуги оплачуються з приватного
джерела (див. рішення від 24 вересня 2002 року у справі «Кускані
проти Сполученого Королівства» (Cuscani v. the United Kingdom), заява
№ 32771/96, п. 39). Згідно з підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції втручання компетентних національних органів вимагається лише у тому випадку, коли нездатність захисника ефективно
представляти інтереси підзахисного є очевидною або у достатній
мірі доведена до їхнього відома якимось іншим способом (див. рішення від 19 грудня 1989 року у справі «Камазінскі проти Австрії»
(Kamasinski v. Austria), Серія А, № 168, та рішення від 21 квітня
1998 року у справі «Дауд проти Португалії» (Daud v. Portugal), п. 38,
Reports 1998-II). Що стосується цієї заяви, то Суд вважає, що матеріали справи не містять свідчень того, що юридична допомога,
яка надавалась заявникові призначеними слідством захисниками, була явно неналежною — настільки, щоб від національних органів вимагалося втручання. Отже, ця частина скарги також є явно
необґрунтованою.
58. Що стосується ненадання заявникові юридичної допомоги на стадії касаційного провадження, Суд вважає, що ця частина
скарги не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пунк-
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ту 3 статті 35 Конвенції. Вона також не є неприйнятною з будь-яких
інших підстав. Отже, вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Доводи сторін
59. Уряд стверджував, що суд першої інстанції призначив заявникові найвищу можливу міру покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією усього майна, а отже, розгляд справи
Верховним Судом України не міг призвести до погіршення його
становища. Відповідно на підставі частини 2 статті 45 Кримінально-процесуального кодексу України надання юридичної допомоги
заявникові у Верховному Суді України (який діяв у справі як суд
апеляційної інстанції) не було обов’язковим. Крім того, у Верховному Суді України заявник цього питання не порушував.
60. Заявник не погодився та стверджував, що було порушення
пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції.

2. Оцінка Суду
61. Суд зауважує, що підпункт «с» пункту 3 статті 6 Конвенції
додає до права обвинуваченого на юридичну допомогу дві умови.
Перша, «брак достатніх коштів для оплати юридичної допомоги
захисника», у цій справі не є предметом спору. Отже, єдиним питанням, яке залишається з’ясувати Суду, є те, чи вимагали «інтереси правосуддя» надання заявникові безоплатної юридичної
допомоги.
62. Спосіб, в який мають застосовуватись пункт 1 та підпункт «с»
пункту 3 статті 6 Конвенції щодо провадження в судах апеляційної
або касаційної інстанцій, залежить від конкретних рис: провадження, проведене в рамках національного правопорядку, слід розглядати в цілому, та враховуючи роль у ньому апеляційного або касаційного суду (див. рішення у справах «Тваліб проти Греції» (Twalib v.
Greece), від 9 червня 1998 року, п. 46, Reports 1998-IV, та «Грейнджер
проти Сполученого Королівства» (Granger v. the United Kingdom), від
28 березня 1990 року, п. 44, Серія A, № 174).
63. Суд вже констатував, що коли особі призначено тяжке покарання, і під час провадження у суді найвищої апеляційної інс-
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танції вона залишається без юридичної допомоги, це не відповідає
вимогам статті 6 Конвенції (див. рішення від 28 жовтня 1994 року
у справі «Максвелл проти Сполученого Королівства» (Maxwell v. the
United Kingdom), п. 40, Серія A, № 300C).
64. У цій справі не ставиться під сумнів те, що після засудження
заявника судом першої інстанції він був позбавлений юридичної допомоги захисника. Засідання Верховного Суду України проводилося
за відсутності захисника, який представляв інтереси заявника. Суд
не може прийняти твердження Уряду, що заявник не порушив це питання перед Верховним Судом України. У його заявах до Верховного
Суду України чітко сказано, що він бажає отримати юридичну допомогу на цьому етапі провадження (див. пункт 36 вище).
65. Посилаючись на частину 2 статті 45 Кримінально-процесуального кодексу України, Уряд стверджував, що на цьому етапі
юридична допомога не була обов’язковою для заявника, оскільки
йому була призначена найвища міра покарання, та питання про
погіршення його становища не ставилось. Цей аргумент є для Суду
неістотним, оскільки навіть якщо припустити, що заявник не мав
права на безоплатну юридичну допомогу згідно з національним законодавством, питання полягає у тому, що він мав право на таку
допомогу згідно з Конвенцією.
66. Згідно з кримінально-процесуальними нормами (див. пункт 32
вище) у випадку, якщо апеляційний суд діє у кримінальному провадженні як суд першої інстанції, юрисдикція Верховного Суду України при розгляді справи у касаційному провадженні поширюється як на питання права, так і на питання фактів. Верховний Суд
України також мав повноваження розглядати додаткові аргументи,
що не розглядались під час провадження у суді першої інстанції.
З огляду на тяжкість обвинувачень щодо заявника та суворість
призначеного йому судом першої інстанції покарання Суд вважає,
що юридична допомога захисника на цьому етапі була необхідною
для заявника.
67. За цих обставин Суд доходить висновку, що інтереси правосуддя вимагали надання заявникові доступу до юридичної допомоги
у Верховному Суді України. Отже, Суд констатує, що було порушення
підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції у поєднанні з пунктом 1
статті 6 Конвенції.
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III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
68. Заявник також скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції на
те, що було порушено його право не свідчити щодо себе, оскільки
протягом слідства він зазнав жорстокого поводження, метою якого
було отримання від нього зізнання у вчиненні злочинів.
а. щодо Прийнятністі

69. Уряд стверджував, що протягом кримінального провадження до заявника не застосовувались будь-які насильницькі дії, та немає жодних свідчень того, що його право не свідчити проти себе
було порушено. Уряд стверджував, що ця скарга є явно необґрунтованою.
70. Заявник не погодився.
71. Суд визнав неприйнятною скаргу заявника за статтею 3
Конвенції стосовно стверджуваного жорстокого поводження під час
розслідування у кримінальній справі. Відповідно немає підстав для
розгляду за пунктом 1 статті 6 Конвенції твердження заявника про
те, що його право не свідчити щодо себе було порушено внаслідок
стверджуваного жорстокого поводження. Отже, ця частина заяви
має бути визнана неприйнятною згідно з підпунктом «а» пункту 3
та пунктом 4 статті 35 Конвенції.
IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
72. Заявник скаржився за пунктом 2 статті 5 та підпунктом «а»
пункту 3 статті 6 Конвенції на те, що провадження здійснювалося
українською мовою, якої він, за його твердженнями, не розумів.
Він також скаржився за пунктом 1 та підпунктом «d» пункту 3 статті 6 Конвенції на те, що суди були упередженими та що вони не допитали усіх свідків і не оцінили докази належним чином. Насамкінець,
заявник скаржився на порушення статей 7, 8, 13, 17 та 18 Конвенції,
не наводячи будь-яких деталей.
73. Суд розглянув скарги та вважає, що, враховуючи всі наявні
у нього матеріали та у тій мірі, в якій оскаржувані питання належать
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до його компетенції, вони не виявляють будь-яких ознак порушень
прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї. Тому відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції Суд відхиляє ці скарги як явно необґрунтовані.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
74. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

75. Заявник стверджував, що у зв’язку зі стверджуваними порушеннями він зазнав серйозної шкоди. Він також просив Суд визначити суму справедливої сатисфакції на власний розсуд.
76. Уряд стверджував, що ця вимога була необґрунтованою.
77. Суд не знаходить підстав для присудження справедливої
сатисфакції щодо відшкодування матеріальної шкоди. З іншого
боку, Суд вважає, що заявник зазнав болю та страждань внаслідок
констатованого порушення. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує заявникові 2400 євро відшкодування
моральної шкоди разом з будь-якими податками, які можуть нараховуватись.
B. Судові витрати

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

79. 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. Оголошує скаргу заявника за пунктом 1 та підпунктом «с»
пункту 3 статті 6 Конвенції щодо ненадання юридичної допомоги
під час провадження у Верховному Суді України прийнятною, а решту скарг у заяві — неприйнятною.
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 та підпункту «с»
пункту 3 статті 6 Конвенції.
3. 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 заявникові 2400 (дві
тисячі чотириста) євро відшкодування моральної шкоди разом з будь-якими податками, які можуть нараховуватись; ця
сума має бути конвертована у національну валюту державивідповідача 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, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 листопада 2012 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту
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 «ХАЙРОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 19157/06)
Рішення
Страсбург
15 листопада 2012 року
ОСТАТОЧНЕ
15 лютого 2013 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Хайров проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, п. М. Віллігер,
п. К. Юнґвірт,		
п. Б. М. Зупанчіч,
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пані А. Нуссбергер,
п. П. Лемменс,
п. С. Шевчук, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 16 жовтня 2012 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня.

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 19157/06) проти України, поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини та головних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, паном Рамілем Камільйовичем Хайровим (далі — «заявник»),
26 квітня 2006 р.
2. Заявника представляв його брат, п. Раїль Хайров. Уряд України
(далі — «Уряд») представляв його уповноважений, п. Н. Кульчицький.
3. Заявник твердив, зокрема, що з ним жорстоко поводилися після арешту та що стосовно цього не відбулося ефективного розслідування. Він також скаржився на порушення права не свідчити проти
себе, права на адвоката та права на допит свідка. Заявник також скаржився на відсутність лікування протягом тримання під вартою.
4. 14 лютого 2011 р. Уряд було повідомлено про заяву. Пані Г. Юдківська, суддя, яка займається заявами проти України, не змогла
взяти участі в розгляді цієї справи (Правило 28 Регламенту Суду). Голова Палати ухвалив рішення призначити пана Станіслава Шевчука
спеціальним суддею (Правило 29 §1(b)).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1968 р. і нині відбуває тюремний вирок.
A. Кримінальні провадження проти заявника

6. Увечері 3 березня 2004 р. заявник та двоє його знайомих, Х.
та Л., мали вечірку у квартирі Л. Вони пили багато алкоголю. У певний
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момент серед них розпочалася бійка, яка призвела до того, що Х. було
зарізано й задушено.
7. Близько 22:00 того вечора поліція знайшла тіло Х. у квартирі. Вона також знайшла у квартирі заявника, який був п’яним і спав.
Поліція вирішила заарештувати заявника за підозрою у вбивстві Х.
8. У поліцейському відділку заявнику пояснили положення статті 63 Конституції, після чого його було допитано щодо інциденту. Заявник твердив, що протягом вечірки його декілька разів принизив Х.
У якийсь момент заявник втратив терпіння й почав бити Х., до того,
що Х. знепритомнів. Проте Л. твердив, що цього було недостатньо,
і вбив Х. Після цього Л. вийшов з квартири, а заявник заснув. Допитування проводилося поліцейськими без адвоката.
9. О 2:30 ранку 4 березня 2004 р. слідчий з прокуратури підготував звіт про арешт заявника. Права заявника на захист були пояснені йому слідчим, у тому числі право мовчати та право на адвоката.
Заявник підписав відповідний пояснювальний папір, де зазначав,
що він не потребував адвоката. Слідчий визнав відмову від правової
допомоги, склавши окрему постанову. Постанова передбачала, що
заявник відмовився від правової допомоги, тому що він її не потребував і цілковито довіряв слідчим органам.
10. За словами заявника, цю відмову він підписав внаслідок
психологічного тиску, здійснюваного міліціонерами.
11. Від 9:30 до 10:55 ранку 4 березня 2004 р. заявника допитав
слідчий. Заявник твердив, що Л. вбив Х.
12. О 0:50 4 березня 2004 р. слідчий заарештував Л. за підозрою
у вбивстві Х. Під час допитування Л. пояснив, що він вийшов із квартири, щоб купити більше алкоголю, і що за його відсутності заявник
вбив Х.
13. За словами заявника, 6 березня 2004 р. його вперше побила
міліція з метою змусити його зізнатися у вбивстві Х. Заявник погано
почувався і тому вимагав медичного обстеження.
14. Того ж дня судово-медичний експерт обстежив заявника.
Відповідно до звіту ІТТ, складеного експертом, заявник мав синці
на грудях, що вважалися легким ушкодженням, яке могло бути отримано за сім-десять днів до обстеження, і що протягом обстеження
заявник твердив, що в нього відбулася бійка з Х. і що після арешту
його ніхто не бив.
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15. Також того самого дня Бахчисарайський районний суд
(далі — «районний суд») видав наказ про досудове тримання заявника під вартою протягом двох місяців.
16. 7 березня 2004 р. заявник зізнався у вбивстві. За словами
заявника, він написав зізнання після того, як вдруге був побитий
міліцією.
17. Того самого дня слідчий провів очну ставку між заявником
та Л., під час якої заявник визнав свою вину. Після слідчого заходу
Л. було звільнено.
18. Слідчий також допитав знайомих Л., продавця алкоголю
та інших осіб, які могли щось знати про відповідні події. Здійснювалися експертизи. На ножі відбитків пальців не було.
19. 13 березня і 26 квітня 2004 р. заявника було допитано як обвинуваченого. Він твердив, що не потребував адвоката на той час
і посилався на свої твердження, дані під час очної ставки з Л.
20. 27 квітня 2004 р. розслідування закінчилося, і справу було
скеровано до районного суду для судового розгляду.
21. 14 червня 2004 р. заявник поскаржився до прокуратури щодо
жорстокого поводження з боку поліції. У своїй скарзі заявник твердив, що одразу після арешту його побили співробітники міліції, які
до того ж погрожували вбити його. Є підозра, що вони також змусили його зізнатися у вбивстві.
22. 6 липня 2004 р., на прохання заявника, його брата було допущено до проваджень як захисника.
23. Під час розгляду справи районним судом заявник заперечував будь-яку причетність до злочину. Він твердив, що з ним жорстоко поводилися та що його право на адвоката було порушено.
За словами заявника, він також усно попрохав, щоб суд допитав Л.
Прохання було відхилено.
24. Під час суду районний суд розглянув докази в матеріалах
справи. Він не допитав Л., але зачитав його твердження, дані на
стадії досудового розслідування.
25. 8 липня 2004 р. районний суд визнав заявника винним
у вбивстві Х. і засудив його до десяти років позбавлення волі. У своїх
висновках районний суд спирався на зізнання заявника та інші
свідчення заявника проти себе, дані ним протягом розслідування.
Він також спирався на свідчення Л., дані протягом розслідування,
у тому числі ті, які були дані на очній ставці із заявником, на судо-
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во-медичну експертизу, яка встановила причину смерті Х., та інші
непрямі докази.
26. Заявник оскаржив рішення, твердячи, що районний суд не
зміг оцінити докази належно і неправильно зрозумів факти. Зокрема заявник твердив, що районний суд не звернув увагу на той факт,
що його аргументи протягом судового розгляду суперечили твердженням Л. і що суд не розглянув, чи міг Л. вчинити злочин. Заявник
також твердив, що його зізнання були отримані внаслідок жорстокого поводження та через порушення його права на правову допомогу.
Він твердив, що доказом жорстокого поводження з ним був звіт судово-медичної експертизи від 6 березня 2004 р.
27. 5 жовтня 2004 р. Апеляційний суд Автономної Республіки
Крим (далі — «Апеляційний суд») розглянув скаргу заявника й відхилив її як необґрунтовану. За словами заявника, протягом проваджень щодо апеляції йому допомагав, окрім його брата, адвокат із
системи правової допомоги.
28. У своєму рішенні Апеляційний суд зазначив, що вину заявника було встановлено районним судом, а його твердження про жорстоке поводження з боку міліції було необґрунтованим. Зокрема,
звіт судово-медичної експертизи від 6 березня 2004 р. свідчив про
те, що синці на грудях було отримано до його арешту. Щодо відсутності юридичної допомоги протягом розслідування, суд зазначив,
що матеріали справи містили відмови від права на юридичну допомогу, підписані заявником.
29. Заявник скаржився з питань права, твердячи, зокрема, що
його побила міліція для того, щоб змусити його зізнатися у вбивстві;
його права на захист не було захищено протягом розслідування;
суди нижчих інстанцій не допитали всіх свідків і не розглянули всі
матеріали та документальні докази; і суди не перевірили, чи міг Л.
вчинити злочин.
30. 17 липня 2005 р. прокуратура відмовилася розпочати розслідування щодо заявленого жорстокого поводження із заявником.
31. 22 листопада 2005 р. Верховний Суд розглянув скаргу заявника з питань права і відхилив її як необґрунтовану. Він визнав, що суд
першої інстанції законно засудив заявника на підставі його зізнань,
які також були підтверджені свідченнями Л. та іншими непрямими
доказами. Верховний Суд не визнав будь-яких процесуальних пору-
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шень, які могли б дати підстави для скасування рішень судів нижчих
інстанцій.
32. 6 червня 2006 р. заявник попрохав Верховний Суд про позачерговий розгляд справи.
33. 22 червня 2006 р. прохання було відхилено.
B. Лікування туберкульозу заявника
протягом тримання під вартою

34. Після свого арешту 3 березня 2004 р. заявника було поміщено
у Бахчисарайському ізоляторі тимчасового тримання (далі — «ІТТ»),
де його, як твердилося, тримали з іншими затриманими, які хворіли
на туберкульоз.
35. 10 березня 2004 р. в заявника діагностували інфільтративний туберкульоз верхньої частини правої легені.
36. 16 березня 2004 р. заявника було переведено до Сімферопольського слідчого ізолятора (далі — «СІЗО»).
37. 5 квітня 2004 р. в заявника діагностували туберкульоз правої легені й зареєстрували його як пацієнта в туберкульозному диспансері.
38. 27 квітня 2004 р. лікар порекомендував забезпечити заявникові протитуберкульозне лікування у спеціалізованій лікарні. Заявник залишився в СІЗО, де його обстежували та лікували в медичному відділенні.
39. 23 листопада 2004 р. заявника було переведено до Сімферопольської в’язниці № 102 (далі — «Сімферопольська в’язниця»), де
він регулярно проходив рентгенівське обстеження й отримував таке
лікування:
— від 1 квітня до 31 травня 2005 р. (лікування ізоніазідом);
— від 20 вересня до 10 жовтня 2005 р. (лікування ізоніазідом);
— від 3 березня до 31 травня 2006 р. (лікування ізоніазідом);
— від 1 вересня до 30 листопада 2006 р. (лікування ізоніазідом
та піразінамідом);
— від 3 березня до 31 травня 2007р. (лікування ізоніазідом
та піразінамідом);
— від 3 вересня до 30 листопада 2007 р. (лікування ізоніазідом
та піразінамідом);
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— від 3 березня до 30 травня 2008 р. (лікування ізоніазідом
та етамбутолом);
— від 1 вересня до 28 листопада 2008 р. (лікування ізоніазідом
та етамбутолом);
— від 2 березня до 29 травня 2009 р. (лікування ізоніазідом
та етамбутолом);
— від 3 вересня до 30 листопада 2009 р. (лікування ізоніазідом
та етамбутолом);
— від 3 березня до 31 травня 2010 р. (лікування ізоніазідом
та етамбутолом); а також
— від 1 жовтня до 28 листопада 2010 р. (лікування ізоніазідом
та етамбутолом).
40. За словами Уряду, заявник пройшов рентгенівське обстеження 5 серпня 2010 р, і у його грудях не було жодних слідів хвороби.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Конституція від 28 червня 1996 року

41. Відповідні положення Конституції передбачають:
Стаття 59
«Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках,
передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен
є вільним у виборі захисника своїх прав.
Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання
правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних
органах в Україні діє адвокатура.»

Стаття 63
«Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або
пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом.
Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.
Засуджений користується всіма правами людини і громадянина,
за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.»
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ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЖОРСТОКИМ ПОВОДЖЕННЯМ З БОКУ МІЛІЦІЇ
42. Заявник скаржився відповідно до статті 3 Конвенції, що після його арешту з ним жорстоко поводилися співробітники міліції
та що стосовно цього не було ефективного розслідування.
43. Стаття 3 Конвенції говорить:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. Аргументи сторін

44. Уряд твердив, що заявник не вичерпав національних засобів
правового захисту, тому що він не оскаржив у суді або вищій прокуратурі рішення від 17 липня 2005 р., у якому прокуратура відмовилася розпочати розслідування у зв’язку з його твердженнями про
жорстоке поводження.
45. Уряд також твердив, що скарга на матеріальне порушення
статті 3 Конвенції не підтримувалася жодними доказами. Посилання заявника на звіт судово-медичної експертизи від 6 березня
2004 р. не стосувалося справи, оскільки звіт свідчив тільки про легке ушкодження, яке було отримано до арешту та тримання заявника
під вартою. Окрім того, його скарги національним органам влади
та Суду були нечіткими та непослідовними.
46. Що стосується процесуального аспекту статті 3 Конвенції,
Уряд твердив, що заявник не подав спірну скаргу про жорстоке поводження до органів національної влади, яка б змусила їх провести
ефективне розслідування відповідно до статті 3 Конвенції. Уряд наголосив, що заяви, подані до органів національної влади, були дуже
загальними та зовсім необґрунтованими. Окрім того, відсутність
будь-яких доказів жорстокого поводження була пізніше підтверджена розслідуваннями, які здійснювалися прокуратурою та національними судами.
47. Заявник не погодився із твердженнями Уряду. Він твердив,
що не міг оскаржити рішення від 17 липня 2005 р., оскільки його не
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повідомили про нього. Він також твердив, що подав багато скарг до
національних органів влади щодо жорстокого поводження з ним.
Він не описав заявленого жорстокого поводження, тому що вважав
це неважливим. Однак в органів національної влади виникло питання, і правило вичерпання національних засобів правового захисту
було виконано.
48. Заявник також твердив, що з ним жорстоко поводилися
6 і 7 березня 2004 р. та що експертиза від 6 березня 2004 помилково
визначила час, коли він отримав ушкодження грудей.
49. Він також твердив, що органи національної влади не виконали свого зобов’язання щодо проведенню ефективного розслідування цього питання.
B. Оцінка Суду

50. Що стосується тверджень Уряду про те, що заявник не оскаржив рішення від 17 липня 2005 р., у якому прокуратура відмовилася розпочати розслідування стосовно його тверджень про жорстоке поводження, Суд зазначає, що немає жодних доказів того, що
заявника було повідомлено про це рішення або що він отримав його
копію. Тому він сумнівається, що заявник міг подати апеляцію проти цього рішення. Окрім того, Суд раніше стикався з аналогічним
запереченням і дійшов до висновку, що засоби правового захисту,
вказані Урядом, виявилися нездатними забезпечити належного відшкодування стосовно скарг на жорстоке поводження з боку міліції
(див. Kaverzin v. Ukraine, № 23893/03, §§93–98, 15 травня 2012). Суд
не вбачає жодних підстав ухвалити інше рішення у нинішній справі
та визнає, що заявник не був зобов’язаний використати відповідну
процедуру апеляції. Тому заперечення Уряду стосовно цього має
бути відхилено.
51. Суд також вважає, що спірні питання, порушені в цій скарзі, потрапляють до сфери компетенції національних органів влади.
Відповідно можна визнати, що заявник зазнав певних складнощів
під час отриманні доказів для підтвердження своїх заяв. Однак у таких справах можна очікувати, що заявник надасть хоча б детальний
опис оскаржуваних фактів і забезпечить — у найбільшій можливій
мірі — деякі докази на підтримку своїх скарг (див., із необхідними змінами, Visloguzov v. Ukraine, № 32362/02, §45, 20 травня 2010).
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Суд також нагадує, що процедурне зобов’язання відповідно до статті 3 Конвенції з розслідування тверджень про жорстоке поводження
виникає тільки тоді, коли особа подає спірну заяву про те, що вона зазнала жорстокого поводження, забороненого цим положенням
(див., серед багатьох інших, Assenov and Others v. Bulgaria, 28 жовтня
1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, §§102 і далі).
52. Суд насамперед вважає, що скарга заявника на жорстоке поводження не була достатньо деталізована у його аргументах у Суді.
Він не описав характер психологічного тиску, якого зазнав, і чому він
був достатньо серйозним, щоб дорівнювати жорстокому поводженню відповідно до статті 3 Конвенції. Він також не виклав точної по
слідовності подій 6 і 7 березня 2004 р., дати, коли з ним нібито жорстоко поводилися. Заявник не описав достатньо детально методів
фізичного жорстокого поводження, які використовувалися проти
нього, і не згадав конкретних обставин, у яких відбулося заявлене
жорстоке поводження.
53. Окрім того, ця туманна скарга до Суду не відповідає його
скаргам на жорстоке поводження, поданим до національних органів
влади, яким також не вистачало точності та деталізації. Зокрема,
у своїй скарзі до прокуратури 14 червня 2004 р., яка видається найдетальнішою, заявник твердив, що його побили одразу після арешту,
тобто 3 березня 2004 р., хоча в Суді заявник твердив, що його побили
6 і 7 березня 2004 р.
54. Окрім того, деякі невідповідні твердження не підтримуються жодними доказами. З іншого боку, медичне обстеження від 6 березня 2004 р., яке відбулося за запитом заявника одразу після заявленого побиття того самого дня, зареєструвало тільки легке ушкодження, у якому не можна було обвинуватити державу, тому що воно
явно відбулося до арешту заявника. Суд не вбачає жодних підстав
сумніватися в достовірності висновків експерту, особливо беручи до
уваги, що заявник не ставив під сумнім неупередженість експерта
на національному рівні. Окрім того, не можна випускати з уваги те,
що заявник, як видавалося, мав серйозну бійку з Х. до того, як по
трапив до рук міліції.
55. Нарешті, матеріали справи свідчать про те, що тільки 14 черв
ня 2004 р. заявник вперше поскаржився національним органам влади на жорстоке поводження. Ця затримка більш ніж на три місяці
підірвала шанси зібрати будь-які докази фізичного, а тим більше
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психологічного жорстокого поводження. Однак немає розумного
виправдання того, чому заявник подав свою скаргу тільки після спливу такого довгого часу.
56. За цих обставин Суд, беручи до уваги наявні матеріали, вважає, що ця скарга є занадто нечіткою, непослідовною, і не підтримується жодними доказами. Вона не була належно обґрунтована
й розвинута заявником, і має бути відхилена як явно необґрунтована. Суд також вважає, що заявник не подав спірної скарги на жорстоке поводження органам національної влади, яка могла б активувати процесуальне зобов’язання держави відповідно до статті 3
Конвенції щодо проведення ефективного розслідування жорстокого поводження.
57. Відповідно скарга має бути відхилена як неприйнятна відповідно до статті 35 §§3 (a) і 4 Конвенції.

II. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
ЩОДО ВІДСУТНОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ПРОТЯГОМ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ
58. Заявник скаржився, що лікування його туберкульозу було
недостатнім протягом його перебування під вартою.
59. Суд ухвалив рішення розглянути скаргу відповідно до статті 3 Конвенції.
A. Аргументи сторін

60. Уряд твердив, що заявник не подав прокуророві скаргу про
недостатнє медичне піклування й тому не вичерпав національні засоби правового захисту.
61. Уряд також твердив, що заявнику було забезпечено належне
лікування протягом його тримання під вартою, і надав медичні записи на підтримку своїх тверджень. Він наголосив, що заявник не
міг інфікуватися туберкульозом в ІТТ, де йому вперше діагностували туберкульоз, оскільки інкубаційний період туберкульозної палички триває від семи тижнів до декількох років, тоді як заявникові
діагностували цю хворобу через кілька днів після арешту.
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62. Заявник твердив, що він виконав правило вичерпання національних засобів правового захисту, тому що звернувся із цим питанням до тюремної адміністрації. Він також твердив, що протягом
його тримання під вартою в ІТТ та СІЗО йому не забезпечували належного лікування.
B. Оцінка Суду

63. Що стосується заяви Уряду про невичерпання, Суд зазначає, що він відхиляв аналогічні заперечення в низці інших справ,
де скарги стосувалися проблем структурного характеру у відповідній національній тюремній системі (див., наприклад, Melnik
v. Ukraine, № 72286/01, §§69–71, 28 березня 2006 р.; Koktysh v. Ukraine,
№ 43707/07, §86, 10 грудня 2009 р.; Pokhlebin v. Ukraine, № 35581/06,
§§41–42, 20 травня 2010 р.; і Logvinenko v. Ukraine, № 13448/07, §§57–
58, 14 жовтня 2010). Аналогічно в нинішній справі Суд не вважає, що
відповідний національний засіб правового захисту міг ефективно
розв’язати питання скарги заявника. Водночас органи національної
влади достатньою мірою знали про проблеми зі здоров’ям заявника.
Відповідно, скарга не може бути відхилена на підставі невичерпання
національних засобів правового захисту. Заперечення Уряду стосовно цього має бути відхилено.
64. Суд також зазначає, що скарга заявника стосовно відсутності
медичної допомоги в ІТТ та СІЗО стосується періоду, який закінчився його переведенням до Сімферопольської в’язниці. Тому період
тримання заявника під вартою до 23 листопада 2004 р. виходить
за межі шестимісячного терміну, протягом якого заявник повинен
подати скаргу (див., наприклад, Malenko v. Ukraine, № 18660/03, §40,
19 лютого 2009, і Belyaev and Digtyar v. Ukraine, №№ 16984/04 і 9947/05,
§29, 16 лютого 2012).
65. Суд також зазначає, що заявник не поширив свою скаргу
на питання достатності лікування у Сімферопольській в’язниці.
У будь-якому разі Суд задоволений аргументами Уряду щодо цього,
й не вбачає нічого, що говорило би про порушення статті 3 Конвенції
протягом тримання заявника під вартою у цій в’язниці.
66. У світлі всіх міркувань Суд відхиляє скаргу як неприйнятну
відповідно до статті 35 §§1, 3 (a) і 4 Конвенції.
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III. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 §§1 І 3 (c) КОНВЕНЦІЇ
67. Заявник скаржився відповідно до статті 6 §§1 і 3 (c) Конвенції,
що йому не забезпечили адвоката на початковій стадії проваджень.
68. Відповідні частини статті 6 передбачають:
«1. При визначенні ... будь-якого кримінального обвинувачення проти нього, кожен має право на справедливий ... розгляд ... судом ...
«3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя; ...»
A. Щодо прийнятності

69. 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

1. Аргументи сторін
70. Уряд твердив, що коли заявникові пояснювали його права
відповідно до статті 63 Конституції 3 березня 2003 р., він не попрохав надати йому адвоката. Окрім того, протягом допитування того
дня заявник не давав свідчення проти себе.
71. Уряд також твердив, що 4 березня 2003 р. заявник явно відмовився від юридичної допомоги після того, як його права на захист
йому детально пояснили. Після цього протягом розслідування він
підтвердив свою відмову від права на адвоката. Тільки-но він по
прохав органи національної влади допустити його юридичного радника, цей запит було негайно виконано.
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72. Заявник не погодився і твердив, що його відмова від юридичної допомоги не була правдивою. Він твердив, що йому необхідно було забезпечити адвоката з моменту першого допитування
міліцією.

2. Оцінка Суду
73. Суд повторює, що стаття 6 §1 вимагає, щоб, як правило, доступ до адвоката забезпечувався від моменту першого допитування
підозрюваного міліцією, якщо у світлі конкретних обставин кожної
справи не демонструється, що були переконливі підстави обмежити це право. Навіть якщо переконливі підстави можуть виключно
виправдати відмову в доступі до адвоката, таке обмеження — хай
яким є його виправдання — не має неналежно обмежувати права
обвинуваченого відповідно до статті 6. Права захисту буде, у принципі, незворотно порушено, коли свідчення проти себе, отримані
під час допитування міліцією за відсутності адвоката використовуються для засудження (див. Salduz v. Turkey [GC], № 36391/02, §55,
27 листопада 2008).
74. Сторони не заперечували того, що 3 березня 2004 р. міліція
доправила заявника до міліцейського відділку, тому що підозрювала його у вчиненні вбивства. Суд, зі свого боку, не вбачає нічого, що
вказувало б на те, що органи влади розглядали заявника як когось,
окрім підозрюваного (на відміну від Smolik v. Ukraine, № 11778/05,
§54, 19 січня 2012).
75. Далі Суд зауважує, що 3 березня 2004 р. органи міліції вперше допитали заявника щодо вбивства.
76. Відповідно внаслідок згаданих принципів прецедентного
права Суду, заявник мав право на доступ до адвоката з моменту допиту, який відбувся 3 березня 2004 р. Однак ніщо не вказує на те, що
йому забезпечили доступ до адвоката того дня.
77. Суд також повторює, що відмова від права, гарантованого Конвенцією — тією мірою, якою вона дозволяється — має бути
однозначно встановлена й забезпечена мінімальними запобіжниками, співмірними з вагомістю відмови (див. Sejdovic v. Italy [GC],
№ 56581/00, §86, ECHR 2006-II, і Hermi v. Italy [GC], № 18114/02, §73,
ECHR 2006-XII). Однак 3 березня 2004 р. заявник не підписав жодного документа про відмову від права на адвоката. Той факт, що заявника було повідомлено про загальні принципи, закріплені у статті 63
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Конституції, які переважно стосуються права мовчати, є недостатнім для припущення, що заявник, не закріпивши явно своє право на
адвоката, відмовився від нього.
78. Тому питання полягає в тому, чи була відсутність адвоката
виправдана переконливою причиною. На підставі фактів Суд не вбачає жодних переконливих підстав для обмеження права заявника
на адвоката протягом його першого допитування як підозрюваного
3 березня 2004 р. Тим часом протягом цього допитування заявник
дав свідчення, які забезпечили серйозні підстави вважати його щонайменше співучасником вбивства. Зокрема його свідчення говорили, що він мав мотив вбити Х., а жорстокі дії заявника стосовно Х.
підтверджували наявність цього мотиву. Тому в контексті розповіді
заявника його остаточне зауваження про те, що Л. вирішив вбити
Х., не може захистити заявника. Звідси випливає, що початкові свідчення, дані заявником без адвоката, вплинули на його позицію в подальших кримінальних провадженнях. Окрім того, через відсутність
будь-якої судової постанови щодо ролі цих тверджень, які не були
явно виключені з матеріалів справи, Суд вважає, що вони вплинули
на засудження заявника.
79. Зазначених міркувань достатньо для того, щоб Суд міг дійти висновку, що відбулося порушення статті 6 §§1 і 3 (c) Конвенції
у цьому аспекті. У світлі цього висновку Суд не вважає необхідним
розглядати, чи було право заявника на юридичну допомогу порушено на подальших стадіях проваджень.
IV. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 §§1 І 3 (d) КОНВЕНЦІЇ
80. Спираючись на статтю 6 §§1 і 3 (d), заявник скаржився, що
суди не викликали й не розглядали Л. як свідка.
81. Відповідні частини статті 6 передбачають:
«1. При визначенні ... будь-якого кримінального обвинувачення проти нього, кожен має право на справедливий ... розгляд ... судом...
«3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права: ...
d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; ...»
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A. Щодо прийнятності

82. Уряд твердив, що скарга була несумісна з компетенцією Суду ratione personae, оскільки заявник не продемонстрував, що він був
жертвою заявленого порушення. Уряд твердив, що ніщо не вказувало, що заявник попрохав суд першої інстанції викликати та допитати Л. як свідка. Навіть якщо заявник міг вважатися жертвою заявленого порушення, він не скаржився до судів вищих інстанцій, що суд
першої інстанції не викликав і не допитав Л. Тому скарга була також
неприйнятною на підставі невичерпання національних засобів правового захисту.
83. Заявник не погодився і твердив, що він був жертвою заявленого порушення, і що він достатньою мірою довів цю скаргу до уваги
національних судів.
84. Суд повторює, що слово «жертва» в контексті статті 34 Конвенції означає особу, на яку прямо вплинув відповідний недолік,
та що наявність порушення Конвенції може бути мислима навіть
за відсутності кривди (Brumărescu v. Romania [GC], № 28342/95, §50,
ECHR 1999‑VII). У нинішній справі заявник скаржився, що національні суди не допитали Л., який міг надати чимало подробиць про
інцидент, який привів до переслідування та засудження заявника.
Матеріали справи говорять про те, що Л. не був допитаний судами
особисто. Тому Суд задоволений тим, що заявник може твердити,
що став жертвою заявленого порушення його прав відповідно до
статті 6 §§1 і 3 (d) Конвенції.
85. Суд також зазначає, що з апеляцій заявника, поданих до судів
вищих інстанцій випливає, що він був незадоволений тим фактом,
що Л. не було допитано в суді. В Апеляційному Суді заявник конкретно твердив, що суд першої інстанції не звернув увагу на той факт,
що його аргументи протягом судового розгляду суперечили твердженням Л., і що він не розглянув, чи міг Л. вчинити вбивство (див.
пункт 26). У своїй скарзі з питань права до Верховного Суду заявник скаржився, що суди нижчих інстанцій не допитали всіх свідків
(див. пункт 29). Беручи до уваги суть апеляцій заявника, Суд вважає,
що заявник достатньо подав цю скаргу до вищих судів, і тому вичерпав національний засіб правового захисту в цьому аспекті.
86. На цих підставах Суд відхиляє заперечення Уряду. Він також
зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у сенсі статті 35
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§3 (a) Конвенції. Вона також не є неприйнятною з будь-яких інших
підстав. Тому вона має бути оголошена прийнятною.
B. щодо суті

87. Уряд твердив, що заявникові було забезпечено можливість
допитати Л. на досудовій стадії підчас очної ставки, яка відбулася
7 березня 2004 р. Тому право заявника на допит цього свідка не було
порушено.
88. Заявник не погодився.
89. Суд повторює, що право викликати свідків не є абсолютним
і може бути обмеженим в інтересах належного відправлення правосуддя. Стаття 6 §3 (d) не вимагає присутності та допиту кожного свідка з боку обвинуваченого; її головна мета, як вказують слова «на тих
самих умовах», полягає у повній рівності в цьому питанні (див. Vidal
v. Belgium, 25 березня 1992, §33, Серія А, № 235-B). Заявник, що говорить про порушення його прав на присутність і допит свідка від захисту, має продемонструвати, що допит цієї особи був необхідний
для встановлення правди та що відмова викликати цього свідка порушувала його права на захист (див. Guilloury v. France, № 62236/00, §55,
22 червня 2006). Хоча національні суди зазвичай оцінюють доступні
їм докази, а також вагомість доказів, які заявник бажає додати, можуть трапитися виняткові обставини, що можуть змусити Суд дійти
висновку, що нездатність вислухати особу як свідка була несумісна
зі статтею 6 (див. Destrehem v. France, № 56651/00, §41, 18 травня 2004,
і Bricmont v. Belgium, 7 липня 1989, §89, Серія А, № 158).
90. У нинішній справі Суд зазначає, що Х. було вбито у квартирі,
де він вживав алкоголь із заявником та Л. Тоді у квартирі більше нікого не було. Тому докази, представлені Л., мали особливу вагомість
для встановлення правди.
91. Попри важливість цього свідка національні суди не викликали й не допитали його і спиралися на його свідчення, дані протягом
досудового розслідування. Водночас суди не надали жодних підстав
того, чому Л. не було необхідно допитувати в суді. За відсутності
будь-яких таких підстав Суд не може дійти висновку, що нездатність
допитати Л. особисто була виправдана.
92. Окрім того заявник, заперечуючи будь-яку участь у злочині,
скаржився в національні суди, що Л. міг бути справжнім злочинцем.
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Це твердження, яке стосувалося справи, вимагало, щоб національні суди розглянули його детально й розвіяли будь-які сумніви щодо
надійності тверджень Л. Однак суди це проігнорували, не надавши
жодного задовільного пояснення.
93. Навіть якщо припустити, що суди відмовилися допитати Л.
на підставі того, що заявникові надали можливість провести перехресний допит цього свідка під час очної ставки, проведеної слідчим, Суд зазначає, що ця очна ставка проводилася на ранній стадії
проваджень, коли заявникові не допомагав юридичний радник.
Очну ставку було задокументовано тільки на папері, що не давало
суддям змоги оцінити поведінку сторін очної ставки та належною
мірою сформувати власну думку щодо достовірності тверджень, даних протягом цього слідчого заходу (див., із необхідними змінами,
Vladimir Romanov v. Russia, № 41461/02, §105, 24 липня 2008).
94. Зазначених міркувань достатньо для того, щоб Суд міг дійти
висновку, що відбулося порушення статті 6 §§1 і 3 (d) Конвенції.
V. ІНШІ ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
95. Заявник скаржився відповідно до статті 6 §1 Конвенції, що
суди засудили його на підставі доказів, отриманих за допомогою
жорстокого поводження. Заявник також скаржився, що йому не дали
достатньо часу підготуватися до суду, що його адвокат із системи
юридичної допомоги представляв його неефективно та що його запит стосовно позачергового перегляду справи було несправедливо
відхилено. Заявник спирався на статтю 6 §§1 і 3 (b) і (c) Конвенції.
96. Суд відхилив твердження заявника про жорстоке поводження як неприйнятні. Відповідно питання за статтею 6 Конвенції не
може виникнути у зв’язку з його твердженням про те, що його було
засуджено на підставі доказів, отриманих за допомогою жорстокого
поводження. Тому ця скарга є явно необґрунтованою.
97. Суд розглянув решту скарг заявника і вважає, що у світлі всіх
наявних у нього матеріалів і тією мірою, якою оскаржувані питання перебувають у його компетенції, вони не розкривають наявності
будь-якого порушення прав і свобод, закріплених у Конвенції або
Протоколах до неї. Відповідно Суд відхиляє їх як явно необґрунтовані відповідно до статті 35 §§3 (a) і 4 Конвенції.
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VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
98. 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

99. Заявник вимагав сплатити йому 100 000 євро (EUR) як відшкодування нематеріальної шкоди.
100. Уряд твердив, що вимога була необґрунтованою та надмірною.
101. Суд вважає, що страждання та лиха, яких зазнав заявник, не
можуть бути компенсовані самим лише визнанням порушення статті 6 §§1 і 3 (c) і (d) Конвенції. Беручи до уваги характер питань у даній
справі та ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує заявникові EUR 3000 як відшкодування нематеріальної шкоди, плюс будь-який податок, який може бути стягнутий.
B. судові витрати

102. Заявник також вимагав сплатити йому EUR 200 як відшкодування судових витрат, понесених у національних органах та Суді.
103. Уряд вважав цю вимогу необґрунтованою.
104. У цій справі не було надано жодних доказів щодо заявлених
судових витрат. Тому Суд відхиляє цю вимогу.
C. Пеня

105. 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 відсутності доступу до захисника
(пункт 1 і підпункт «c» пункту 3 статті 6 Конвенції) та непроведення
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судом допиту свідка (пункт 1 і підпункт «d» пункту 3 статті 6 Конвенції) прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 та підпункту «c»
пункту 3 статті 6 Конвенції;
3. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 та підпункту «d»
пункту 3 статті 6 Конвенції;
4. Ухвалює:
a) що впродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде
статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має виплатити заявникові 3000 (три
тисячі) євро відшкодування моральної шкоди разом із будьяким податком, що може нараховуватися; ця сума має бути
конвертована в національну валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку 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, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливого відшкодування.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 листопада 2012 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 «Агрокомплекс ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 23465/03)
Рішення
Справедлива сатисфакція
Страсбург
25 липня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
9 грудня 2013 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Агрокомплекс проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані А. Нуссбергер,
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п. Б. М. Зупанчіч,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 2 липня 2013 року
постановляє таке рішення, що було ухвалене цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа була розпочата за заявою (№ 23465/03), яку 23 черв
ня 2003 року подало до Суду проти України на підставі статті 34
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) ПРАТ «НВО «Агрокомплекс» (далі — підприєм
ство-заявник).
2. Підприємство-заявника представляли у різний час французька компанія «Cabinet Lucas-Delvolve», українська юридична компанія
«Салком» та французька юридична компанія «Trillat and Associes».
На останніх етапах провадження Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, пан Н. Кульчицький.
3. Рішенням від 6 жовтня 2011 року (далі — основне рішення)
Суд встановив кілька порушень статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу щодо провадження у справі про банкрутство, ініційованого підприємством-заявником стосовно державного нафтопереробного заводу «ЛиНОС». Суд постановив, що національні суди,
що розглядали справу, не можна вважати незалежними або безсторонніми з огляду на кричуще втручання вищих органів державної
влади у хід провадження. Він також постановив, що принцип юридичної визначеності, закріплений у статті 6 Конвенції, було порушено скасуванням остаточної судової ухвали від 2 липня 1998 року, якою визначалася сума заборгованості заводу «ЛиНОС» перед
підприємством-заявником. Крім того, тривалість провадження
у справі про банкрутство, про яку йдеться, була визнана надмірною.
Насамкінець, Суд встановив порушення статті 1 Першого протоколу у зв’язку з вищезазначеними питаннями, оскільки провадження,
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про яке йдеться, мало безпосередній вплив на майнові інтереси підприємства-заявника.
4. Оскільки питання застосування статті 41 Конвенції не було готове для вирішення, Суд відклав його розгляд та запропонував Уряду та підприємству-заявнику надати протягом трьох місяців з дати,
коли рішення набуло статусу остаточного, свої письмові зауваження з цього питання та, зокрема, повідомити Суд про будь-яку угоду,
якої вони могли досягти (див. основне рішення, п. 178 та пункт 7 резолютивної частини).
5. 8 березня 2012 року колегія у складі п’яти суддів Великої Палати відхилила клопотання Уряду щодо передачі справи на розгляд
Великої Палати. Тому рішення набуло статусу остаточного.
6. Строк, відведений для досягнення сторонами угоди, сплинув
без укладення такої угоди. Підприємство-заявник та Уряд подали
зауваження щодо застосування статті 41 Конвенції.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВНИИ СПРАВИ
7. Підприємство-заявник є підприємством приватної форми
власності, зареєстрованим в Україні. Воно належить до групи кількох підприємств (відомої як «Група «Агрокомплекс»), господарська
діяльність яких охоплює виробництво продуктів харчування, різноманітного пакування та виробів із пластмаси, друк, оптові продажі продуктів харчування та напоїв і тютюнових виробів, а також
інші види оптової торгівлі. На час подій підприємство-заявник вело справи з підприємствами Російської Федерації, включаючи обмін сировини для продуктів харчування з України на сиру нафту
з Російської Федерації та подальший продаж готових продуктів
нафтопереробки.
A. Події та документи, що передували ухваленню
основного рішення

8. У 1991–1993 роках підприємство-заявник поставило 375 000 тонн
сирої нафти для переробки на завод «ЛиНОС» (на той час — Лиси-
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чанський НПЗ), найбільше нафтопереробне підприємство в Україні,
67,41% акцій якого належали державі. Назад воно отримало лише невелику частину нафтопродуктів із тих, які мало отримати.
9. Рішеннями від 18 листопада 1994 року, 5 квітня 1995 року,
19 липня 1996 року та 3 березня 1997 року національні арбітражні
суди задовольняли позовні вимоги підприємства-заявника до НПЗ
(детальний виклад цих рішень наведено у пп. 11, 13, 15 та 18 основного рішення).
10. 9 серпня 1996 року було розпочато провадження у справі про
банкрутство заводу «ЛиНОС».
11. 20 серпня 1997 року підприємство-заявник підписало із заводом «ЛиНОС» угоду щодо сплати останнім заборгованості, що
виникла через невиконання його договірних зобов’язань перед
підприємством-заявником, як це було встановлено у кількох судових рішеннях. При підписанні цієї угоди боржник визнав свою заборгованість у сумі 225 355 355 грн., що мала бути виплачена згідно
з узгодженим графіком у натуральній формі впродовж п’яти років.
В угоді містився детальний опис сум, які становлять загальну суму
заборгованості. Вона складалася з таких сум:
a) грошова заборгованість у розмірі 29 441 292 грн. відповідно
до рішення Вищого арбітражного суду України (далі — ВАСУ)
від 5 квітня 1995 року, що обчислювалась на основі цін на нафтопродукти станом на 1 квітня 1995 року;
b) 26 370 434 грн. — вартість непоставлених нафтопродуктів,
а саме: 13 670 тонн бензину A-80, 37 135 тонн дизельного
пального та 26 997 тонн мазуту, що належали підприємствузаявнику згідно з рішенням ВАСУ від 18 листопада 1994 року, за підрахунками на основі цін станом на дату укладення
угоди (20 квітня 1997 року);
c) виплати у розмірі 219 909 грн. у зв’язку з фінансовими санкціями і судовими та іншими витратами, які завод «ЛиНОС»
мав сплатити підприємству-заявнику згідно з рішенням
ВАСУ від 19 липня 1996 року; та
d) відшкодування фінансових втрат на суму 169 323 720 грн.
згідно з рішенням арбітражного суду Полтавської області
від 3 березня 1997 року.
12. Щодо вищезазначеної заборгованості за пунктом (a) в угоді
також зазначалося, що вона має бути сплачена в натуральній формі
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в розмірі, обчисленому на основі цін на нафтопродукти станом на
дату укладення угоди (20 серпня 1997 року), включаючи ПДВ (20%).
Було вказано такі ціни: бензин A-80 — 486,61 грн. за тонну; дизельне
пальне — 411,04 грн. за тонну та мазут — 165 грн. за тонну. Боржник
міг поставити підприємству-заявнику піропропілен замість вищезазначених нафтопродуктів.
13. З вересня до грудня 1997 року завод «ЛиНОС» поставив підприємству-заявнику 3999 тонн бензину A-80 та 1976 тонн піропропілену. З січня до червня 1998 року він поставив деякі інші нафтопродукти вартістю 9 204 810 грн.
14. 2 липня 1998 року ВАСУ розглянув клопотання підприємствазаявника щодо визначення остаточної суми невиплаченої заборгованості боржника. Він зазначив, що підприємство-заявник спочатку
оцінювало заборгованість у 660 000 000 грн., але після проведення
переговорів з боржником ця сума була зменшена до 225 355 355 грн.
відповідно до угоди від 20 серпня 1997 року. Після часткового виконання цієї угоди з боку заводу «ЛиНОС» з вересня 1997 року до
червня 1998 року, що суд вважав підтвердженням того, що завод
«ЛиНОС» прийняв її умови, несплачена заборгованість становила
216 150 544 грн. ВАСУ також запропонував сторонам провадження
погодити графік виплати заборгованості на основі цієї ухвали та угоди від 20 серпня 1997 року. Ухвала ВАСУ набрала законної сили.
15. У липні 2000 року частку держави у статутному фонді заводу
«ЛиНОС» було продано підприємству «ТНК-Україна», новоствореному дочірньому підприємству російської холдингової компанії «Тюменская нефтяная компания» в Україні.
16. 27 червня 2001 року ВАСУ за клопотанням заводу «ЛиНОС»
переглянув вищезазначену ухвалу у зв’язку з нововиявленими обставинами та зменшив остаточну суму невиплаченої заборгованості
заводу «ЛиНОС» перед підприємством-заявником до 97 406 920 грн.
17. 29 жовтня 2001 року Донецький апеляційний господарський
суд додатково зменшив суму боргу до 90 983 077 грн.
18. 24 грудня 2001 року Київський науково-дослідний інститут
судових експертиз Міністерства юстиції України надав висновок судово-бухгалтерської експертизи щодо вимог підприємства-заявника до заводу «ЛиНОС». Експертиза проводилася у рамках окремого
провадження за цивільним позовом, поданим фізичною особою-акціонером заводу «ЛиНОС» до підприємства-заявника, щодо якого
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подальша інформація відсутня. Також невідомо і те, чи використовувався цей висновок експертизи, а якщо і так, то де саме.
19. У висновку експертизи розглядалися такі питання:
«1. Яку кількість нафтопродуктів і на яку суму ВАТ «ЛиНОС»
повинен був передати [підприємству-заявнику] за угодою від
20.08.1997 року?
2. Чи змінилися ціни на нафтопродукти, які ВАТ «ЛиНОС» зобо
в’язаний передати [підприємству-заявнику], з часу виникнення боргу до цього часу?
3. Як зміна цін на нафтопродукти вплинула на розмір боргу
ВАТ «ЛиНОС» перед [підприємством-заявником]?
4. Яка вартість вказаних нафтопродуктів станом на час подання позовної заяви [червень 2001 року]?
5. За рахунок якої складової — основного боргу чи пені відбулося
збільшення вимог [підприємства-заявника]?»

20. У відповідь на перше запитання експерт стверджував, що
завод «ЛиНОС» мав передати підприємству-заявнику нафтопродукти вартістю 225 355 355 грн. на основі таких цін: бензин A-80 —
486,61 грн. за тонну; дизельне пальне — 411,04 грн. за тонну; мазут —
165 грн. за тонну.
21. Щодо другого запитання, то було зроблено висновок, що ціни
на нафтопродукти підвищилися.
22. У відповідь на третє запитання експерт зазначив, що від
заводу «ЛиНОС» вимагалося сплатити заборгованість підприєм
ству-заявнику в натуральній формі (нафтопродуктами). Відповідно
підвищення цін на нафтопродукти призвело до збільшення суми
основного боргу. Отже, ціна попередньо встановленого обсягу нафтопродуктів на день надання висновку становила 574 012 812 грн.
23. У відповідь на четверте запитання експерт зазначив такі
ціни:
— бензин A-80 — між 1037 та 1238 грн. за тонну;
— дизельне пальне — 1106 грн. за тонну; та
— мазут — 500 грн. за тонну.
24. Насамкінець, щодо п’ятого запитання було зроблено висновок, що з огляду на зобов’язання заводу «ЛиНОС» сплатити заборго-
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ваність у натуральній формі та з урахуванням цін на нафтопродукти
сума основного боргу збільшилась.
25. 21 листопада 2003 року між комітетом кредиторів, з одного
боку, та заводом «ЛиНОС» як боржником, з іншого боку, було підписано мирову угоду, за якою вимоги кредиторів мали бути врегульовані шляхом обміну їх на майно боржника. Підприємство-заявник
мало отримати 90 983 077 акцій (при вартості однієї акції 1 грн.),
якими володів завод «ЛиНОС» в акціонерному капіталі ЗАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» (далі — «ЛиНІК»), заснованому незадовго до цього, та головним акціонером якого була
«ТНК-Україна».
26. Підприємство-заявник безуспішно намагалось оскаржувати
в національних судах зазначену угоду як дискримінаційну та несправедливу.
B. Аудит та інші висновки,
замовлені підприємством-заявником
після ухвалення основного рішення

27. Після ухвалення Судом 6 жовтня 2011 року основного рішення підприємство-заявник замовило низку експертиз з огляду на свої
вимоги щодо справедливої сатисфакції. На відміну від нього Уряд не
проводив жодних експертиз.

1. Відомості «УкрПетрол-Консалтинг» та «Держзовнішінформ»
щодо цін на нафтопродукти
28. 5 квітня 2012 року ТОВ «УкрПетрол-Консалтинг» («UPECO»),
українська компанія, що спеціалізується у сфері нафтового та газового консалтингу, надало відповідь на запит підприємства-заявника, в якій зазначалося, що «середні розцінки на нафтопродукти
у секторі великоооптової торгівлі» становили:
— станом на 7 березня 2012 року: бензин A-76/80 — 12 498 грн.
за тонну; дизельне паливо (L-3-0.2-62) — 10 675 грн. за тонну
та мазут M-100 — 6100 грн. за тонну (казахстанського походження) або 6300 грн. за тонну (українського походження);
— станом на 12 березня 2012 року: бензин A-76/80 — 12 479 грн.
за тонну; дизельне пальне (L-3-0.2-62) — 10 700 грн. за тонну
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та мазут M-100 — 6150 грн. за тонну (казахстанського походження) або 6300 (українського походження).
29. 11 квітня 2012 року ДП «Держзовнішінформ» (далі — «ДЗІ»),
інформаційно-аналітичний та експертний центр при Міністерстві
зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, у відповідь на запит підприємства-заявника надало такі ціни на нафтопродукти:
— станом на 7 березня 2012 року: бензин A-80 — між 12 400
та 12 600 грн. за тонну; дизельне пальне — між 10 380
та 10 900 грн. за тонну та мазут M-100 — між 5800 та 6500 грн.
за тонну;
— станом на 12 березня 2012 року: A-80 бензин — між 12 400
та 12 600 грн. за тонну; дизельне пальне — між 10 380
та 10 950 грн. за тонну; та мазут M-100 — між 5800 та 6500 грн.
за тонну.

2. Висновок ТОВ «Спецоцінка-Україна»
щодо інвестиційної привабливості
та ймовірної ринкової вартості акцій «ЛиНІК»,
що знаходяться у володінні підприємства-заявника
30. 27 квітня 2012 року «Об’єднане підприємство з оцінки та експертизи спеціальних об’єктів та інвестицій», ТОВ «Спецоцінка-Україна», у відповідь на запит підприємства-заявника склало висновок
стосовно 90 983 077 акцій «ЛиНІК», якими володіло підприємствозаявник та які дорівнювали 4,78% акціонерного капіталу «ЛиНІК»
при номінальній вартості 1 грн. за акцію.
31. Заявленою метою «експертизи» було визначення «ступеня
інвестиційної привабливості та можливої ринкової вартості» акцій.
У висновку, зокрема, містилися такі зауваження та висновки:
«Результати експертизи планується використати у процесі прийняття рішень керівництвом.
Результати експертиз не можуть бути використані в інших цілях, окрім тих, які попередньо узгоджені з Клієнтом.
Формат цієї роботи включає у себе тільки надання консультаційних
послуг та, як погоджено з Клієнтом, вона не включає визначення
вартості. [...]
Розглядається базова ринкова вартість [акцій], яка дозволить Клієнту робити висновки у процесі прийняття рішень.
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Ринкова основа визначає використання [акцій] відповідно до принципу найкращого та найбільш ефективного використання.
Ринкова вартість визначається як розрахована сума, за якою на дату
оцінки при операції між незалежними сторонами після належних
торгів має обмінюватися актив між зацікавленими покупцем та продавцем за умови, що кожна зі сторін діяла, маючи усю необхідну інформацію, розумно та без примусу. …
Експертиза проводилася з 25 до 27 квітня 2012 року. …
Як зазначалося вище, формат роботи не включає оцінку вартості.
Оцінка базової ринкової вартості [зазначених акцій] ускладнювалася браком адекватних вихідних даних та не може вважатися можливою (отриманий результат може містити значні похибки). …
Як погоджено з Клієнтом, роботу проведено за обмежений проміжок
часу, та вона ґрунтувалась на обмежених даних…, огляду [акцій] не
проводилося, а тому межі експертизи були омежені.
Характер обмежень, джерела та адекватні дані, їхній ймовірний
вплив на результати були узгоджені з Клієнтом.»
32. Що стосується інвестиційної привабливості, то «СпецоцінкоюУкраїна» було зазначено що «ЛиНІК», будучи нафтопереробним заводом, безперервно зазнавав економічних втрат, як і усі інші підприємства нафтопереробної промисловості в Україні. Очікувалося,
що ця ситуація не зміниться у найближчому майбутньому, та нафтопереробка для ринків України і Росії залишатиметься неприбутковою. Було зроблено загальний висновок, що інвестування у нафтопереробні заводи за існуючого інвестиційного клімату в принципі не
є доцільним. Внаслідок цього для потенційних інвесторів не існувало стимулу придбавати акції «ЛиНІК».

3. Висновок «Тетра-аудит» щодо витрат,
пов’язаних з банківськими позиками,
взятими підприємствами групи «Агрокомплекс»
33. 14 травня 2012 року аудиторська фірма ТОВ «Компанія «Тетра-аудит», зареєстрована Аудиторською палатою України 30 жовтня
2003 року, за запитом підприємства-заявника оприлюднила незалежний аудиторський висновок. Метою висновку було визначення
«суми витрат, зазнаних в якості прямих видатків при мобілізації
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кредитного капіталу, включаючи відсотки на кредитні кошти та комісію за позиковими угодами підприємств групи «Агрокомплекс»
у період з 2 липня 1998 року до 1 травня 2012 року».
34. У висновку зазначалось, що група «Агрокомплекс» була
зобов’язана мобілізувати кредитні кошти, зокрема, у зв’язку з нездатністю підприємства-заявника стягнути на свою користь заборговані йому кошти відповідно до ухвали від 2 липня 1998 року.
35. Компанія «Тетра-аудит» перерахувала усі позики, отримані
підприємствами групи «Агрокомплекс» протягом вищезазначеного
періоду. Згідно з її підрахунками витрати, безпосередньо зазнані
внаслідок мобілізації кредитних коштів, становили на дату висновку 44 213 247 євро.

4. Висновок компанії «SORGEM» Evaluation»
щодо матеріальної шкоди, завданої підприємству-заявнику
у зв’язку з порушеннями, встановленими Судом
в основному рішенні
36. Для оцінки матеріальної шкоди, що виникла внаслідок порушень гарантованих Конвенцією прав, встановлених Судом в основному рішенні, підприємство-заявник запросило компанію «SORGEM»
Evaluation» (далі — «SORGEM»), дочірню компанію «SA Sorgem
Holding» (Париж), що спеціалізується на оцінці фінансових втрат.
37. 5 червня 2012 року «SORGEM» закінчила свій висновок. У ви
сновку йшлося про те, що відшкодування підприємству-заявнику
матеріальної шкоди має складатися, по-перше, з повернення заборгованості згідно з ухвалою суду від 2 липня 1998 року, а подруге, з відшкодування за затримку повернення зазначеної заборгованості.
38. Щодо зазначеної заборгованості «SORGEM» вказувала, що ухвала від 2 липня 1998 року недвозначно посилалася на угоду між підприємством-заявником та заводом «ЛиНОС» від 20 серпня 1997 року,
згідно з яким грошовий еквівалент суми заборгованості повинен був
ґрунтуватися на цінах на нафтопродукти станом на серпень 1997 року. Угодою також передбачалося, що заборгованість буде сплачена
підприємству-заявнику в натуральній формі.
39. З огляду на це «SORGEM» зазначила, що першим варіантом
для Уряду держави-відповідача може стати здійснення відшкодування підприємству-заявнику в натуральній формі (нафтопродук-
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тами) згідно з ухвалою від 2 липня 1998 року. На думку експертів
це не було неможливим, беручи до уваги численні нафтопереробні
заводи, що знаходяться у власності держави.
40. У разі обрання такого варіанту було запропоновано нижченаведену формулу, де V — обсяг нафтопродуктів, цифри — ціни на
нафтопродукти, визначені в угоді від 20 серпня 1997 року, та результат — остаточна заборгованість згідно з ухвалою від 2 липня
1998 року:
V × 486,61 + V × 411,04 + V × 165,00 = 216 150 544.
41. За цією формулою підприємство-заявник повинно було отримати 610221,27 тонн нафтопродуктів.
42. Кількість бензину A-80, дизельного пального та мазуту мали бути однаковими або в таких пропорціях: 14,7% — бензин A-80
(89702,53 тонни), 32,5% — паливо (198321,91 тонн), та 52,8% — нафтові
залишки (322196,83 тонн, з урахуванням втрат, неминучих у процесі
нафтопереробки).
43. У висновку «SORGEM» також розглядався інший варіант —
погашення боргу перед підприємством-заявником грошовими коштами, якщо погашення у натуральній формі виявиться надто
складним.
44. Виходячи з поточних цін на нафтопродукти згідно з відомостями «UPECO» та ДЗІ (див. пункти 28 та 29 вище), «SORGEM» запропонувала такі можливі суми:
a) якщо використовувати відомості «UPECO»: від 5 271 280 000
або 5 996 240 000 грн. — залежно від того, чи розподіляти нафтопродукт трьома рівними частками або за зазначеними
відсотками; та
b) якщо використовувати відомості ДЗІ: від 5 217 900 000 або
5 962 880 000 грн. — залежно від комбінації зазначених нафтопродуктів.
Насамкінець «SORGEM» підрахувала на основі вищезазначених
сум середню величину, яка становила 5 612 070 000 грн. При конвертації в євро за курсом обміну станом на 30 травня 2012 року ця сума
відповідала 560 700 000 євро.
45. «SORGEM» також здійснила розрахунок матеріальної шкоди, якої зазнало підприємство-заявник у зв’язку з тривалою неможливістю для нього користуватися своїм майном.
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46. «SORGEM» зазначила, що заборгованість перед підприєм
ством-заявником згідно з остаточним судовим рішенням, яку можна вважати власністю підприємства-заявника, на 2 липня 1998 року
становила 216 150 544 грн. Відповідно до обмінного курсу, оприлюдненого Національним банком України, зазначена сума дорівнювала
96 081 000 Європейських грошових одиниць (ЕКЮ). Із заміною ЕКЮ
на євро 1 січня 1999 року за курсом один до одного ця сума стала
дорівнювати 96 081 000 євро.
47. На думку експертів строк, протягом якого порушувалося
право підприємства-заявника на мирне володіння своїм майном,
розпочався 2 липня 1998 року. Хоча технічно було неможливо встановити граничну позичкову ставку Європейського центрального
банку (ЄЦБ) до запровадження євро 1 січня 1999 року, «SORGEM»
запропонувала, що розрахунок має ґрунтуватися на припущенні,
що станом на 1 січня 1999 року гранична позичкова ставка застосовується ретроспективно до періоду з 2 липня 1998 року з урахуванням курсу ЕКЮ до євро один до одного.
48. У висновку «SORGEM» надавалася таблиця, в якій наводилися граничні позичкові ставки ЄЦБ з 1 січня 1999 року до грудня
2011 року. На основі наведених в ній ставок із додаванням 3% компанія оцінила шкоду, завдану внаслідок упущеної вигоди за період
з 2 липня 1998 року до 8 червня 2012 року, у сумі 88 094 431 євро.
49. «SORGEM» також підрахувала суму шкоди за вищезазначений період на основі облікової ставки Національного банку України. Загальна сума становила 504 677 469 грн. Зазначена сума при
конвертації її в євро за офіційним обмінним курсом Національного
банку України становила 50 422 326 євро.
50. «SORGEM» оцінила суму компенсації, що мала бути стягнута на користь підприємства-заявника за упущену вигоду, на суму 216 150 544 грн. як середню величину між сумами у 50 422 326
та 88 094 431 євро, що становила 69 000 000 євро.
51. У підсумку відшкодування матеріальної шкоди, яке мало бути сплачене підприємству-заявнику згідно з розрахунками
«SORGEM», було таким:
— 610 221,27 тонн нафтопродуктів або, в якості альтернативи,
560 700 000 євро; та
— 69 000 000 євро відшкодування шкоди, завданої упущеною
вигодою.
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ПРАВО
52. 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

1. Доводи сторін
a) Підприємство-заявник
53. Підприємство-заявник зазначало, що по суті воно було незаконно позбавлене нафтопродуктів, які йому належали. Відповідно,
воно вважало, що Уряд держави-відповідача повинен компенсувати
йому за таке позбавлення або надавши йому цих продуктів у натуральній формі за цінами 1997 року, або сплати за них за їхньою теперішньою вартістю, а також відшкодувати шкоду, завдану упущеною
вигодою. Більш детально, підприємство-заявник вимагало: по-перше, 610 221,27 тонн нафтопродуктів (у різних можливих співвідношеннях — див. пункти 40–42 вище) або їхню вартість, оцінювану
в 561 000 000 євро; та, по-друге, 50 422 326 або 8 809 4431 євро (залежно від використаного методу розрахунку) відшкодування шкоди, завданої упущеною вигодою. Воно ґрунтувало свої вимоги на висновку «SORGEM» (див. пункти 48–49 вище). На додаток підприємствозаявник вимагало 250 000 євро відшкодування моральної шкоди.
54. Підприємство-заявник вважало, що відновлення попереднього юридичного стану, тобто виплата йому у натуральній формі
(нафтопродуктами), є, в принципі, можливим. Воно зазначило, зокрема, що держава володіє в Україні низкою нафтопереробних заводів.
Крім того, нафтопродукти, зазначені в ухвалі від 2 липня 1998 року
та у попередній угоді від 20 серпня 1997 року, все ще існують.
55. Проте, якщо це видаватиметься неможливим, грошовий
еквівалент цих продуктів, який підлягатиме сплаті підприємствузаявнику, становитиме 561 000 000 євро.
56. Підприємство-заявник наголошувало на тому, що розрахунок цієї суми компанією «SORGEM» узгоджувався з висновком
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судово-бухгалтерської експертизи Київського науково-дослідного
інституту від 24 грудня 2001 року (див. пункти 18–24 вище). Зазначений висновок було складено урядовою установою та його правильність не піддавалась сумніву. Навіть якщо експертиза проводилась
в рамках іншого провадження, вона, тим не менш, надавала оцінку
шкоди, завданої підприємству-заявнику. Крім того, висновок експертизи ґрунтувався на методах розрахунку, надійність яких також
сумніву не піддавалась. Отже, буде абсолютно логічним застосувати такий самий метод розрахунку до матеріальної шкоди, завданої
підприємству-заявнику, що й було належним чином зроблено компанією «SORGEM».
57. Підприємство-заявник зазначило, що запитання, поставлені експерту Міністерства юстиції України, знаходилися в межах
його компетенції та безумовно не стосувалися жодних юридичних
питань. Відповідно, підприємство-заявник вважало, що відсутність
посилання у висновку від 24 грудня 2001 року посилання на ухвалу
від 2 липня 1998 року не має значення.
58. Підприємство-заявник також зазначило, що той факт, що
деякі з акцій «ЛиНІК» були передані йому, не може вважатися підставою для зменшення суми матеріальної шкоди. Підприємство-заявник наполягало на тому, що ці акції мали нульову вартість та що
вони були нав’язані йому в результаті численних порушень його
прав, констатованих Судом в основному рішенні. Підприємство-заявник також наголошувало на тому, що на час передання зазначених
акцій підприємству-заявнику їхня вартість не була належним чином оцінена. Крім того, з посиланням на висновок «Спецоцінки-Україна» воно зазначало, що до 2012 року акції повністю знецінилися
(див. пункти 30–32 вище).
59. Підприємство-заявник також зазначило, що за умови повної
сплати відшкодування матеріальної шкоди в якості акту доброї волі
воно готове передати у володіння держави на неоподатковуваній
основі та безоплатно акції «ЛиНІК», якими воно володіє, в їхньому
поточному юридичному статусі та стані.
60. При розрахунку компенсації за упущену вигоду (див. пунк
ти 45–50 вище) підприємство-заявник також ґрунтувалося на ви
сновку «SORGEM».
61. Підприємство-заявник також зазначило, що на національному рівні не існувало ефективних юридичних механізмів, за допомо-
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гою яких воно могло вимагати компенсацію за порушення його конвенційних прав. Підприємство-заявник у зв’язку з цим посилалося
на Закон України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини», згідно з яким виконання таких
рішень не може залежати від будь-якого рішення національних судів
і не вимагає їхнього схвалення та згоди.
62. На обґрунтування своєї вимоги щодо відшкодування моральної шкоди на суму 250 000 євро підприємство-заявник наголошувало на тому, що воно завжди діяло добросовісно та з розумінням
ставилося до труднощів, яких зазнавав завод «ЛиНОС» у постачанні
нафтопродуктів за договором. Проте замість сплати заборгованості
сума була незаконним чином зменшена, а підприємству-заявнику
була нав’язана невигідна мирова угода.
63. Підприємство-заявник стверджувало, що воно залишалося у стані невизначеності щодо того, коли йому буде повернуто його майно та, отже, не могло планувати або розвивати свою господарську діяльність. Крім того, несправедливі дії державних органів
мали негативний вплив на його репутацію.
64. Насамкінець підприємство-заявник зазначило, що його
керівництво знаходилося у стані тривоги та змушене було витрачати значні час та ресурси на тривалі судові провадження та пов’язані
з цим формальності.
b) Уряд
65. Уряд вважав, що вимоги підприємства-заявника за цим пунктом повинні бути відхилені у повному обсязі.
66. Уряд зазначив, що підприємство-заявник могло заявити новий позов на національному рівні на підставі рішення Суду по суті
справи. На думку Уряду, той факт, що завод «ЛиНОС» більше не існував, не мав особливого значення, оскільки у відповідному провадженні на національному рівні його місце могли зайняти його юридичні правонаступники.
67. Щодо вимоги підприємства-заявника про надання 610 221,27
тонн нафтопродуктів Уряд зазначив, що основне рішення стосувалось скасування остаточного судового рішення від 2 липня 1998 року та зменшення суми заборгованості перед підприємством-заявником з 216 150 544 до 90 983 077 грн. Уряд наголошував на тому, що
в рішенні Суду не розглядалося жодного питання щодо погашення

322

Агрокомплекс проти України

заборгованості, а тому їх не можна піднімати зараз. Отже, Уряд вважав, що підприємство-заявник не має підстав вимагати відшкодування матеріальної шкоди в натуральній формі.
68. Щодо розрахунків грошового еквівалента матеріальної шкоди, наданих підприємством-заявником, Уряд вважав, що застосування декількох методів розрахунків, які призвели в результаті до
різних сум, має розглядатися як «маніпулювання сумами».
69. Уряд зазначив, зокрема, що висновок судово-бухгалтерської
експертизи від 24 грудня 2001 року, на якому ґрунтувалося підприємство-заявник при розрахунку матеріальної шкоди, не має жодного стосунку до цієї справи, оскільки, по-перше, його було складено
в рамках не пов’язаного з цим провадження та, по-друге, поставлені
експерту запитання не стосувались ухвали від 2 липня 1998 року.
70. Уряд також зазначив, що заборгованість заводу «ЛиНОС»
перед підприємством-заявником відповідно до ухвали Донецького апеляційного господарського суду від 29 жовтня 2001 року була
сплачена в повному обсязі акціями «ЛиНІК». Уряд зазначив, що питання вартості цих акцій не розглядалося в основному рішенні Суду.
Крім того, висновок експертизи «Спецоцінки-Україна», замовленої
підприємством-заявником, не визначав вартості акцій, а скоріш
оцінював їхню «ринкову привабливість» станом на 2012 рік — тобто
на момент, коли строк володіння ними підприємством-заявником
становив близько восьми років.
71. Уряд стверджував, що навіть якщо прийняти остаточну суму заборгованості перед підприємством-заявником відповідно до
ухвали ВАСУ від 2 липня 1998 року, як наполягає підприємство-заявник, все-одно, воно не має підстав вимагати будь-яке відшкодування матеріальної шкоди, більше за різницю між вищезазначеною
сумою у 216 150 544 грн. та вартістю акцій «ЛиНІК», які воно згодом
отримало на суму в 90 983 077 грн. Іншими словами, на думку Уряду,
максимальна сума відшкодування матеріальної шкоди, яку могло
вимагати підприємство-заявник на підставі ухвали ВАСУ від 2 липня 1998 року, становила 125 167 468 грн.
72. Уряд також звернув увагу Суду на контекст прийняття зазначеної ухвали. Він зазначив, що ця ухвала просто встановлювала
суму заборгованості перед кредитором в рамках провадження про
банкрутство. З огляду на характер вищезазначеного провадження
не було гарантій того, що після завершення провадження про бан-
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крутство підприємство-заявник зможе у повному обсязі повернути
цю заборгованість. Крім того, зазначена заборгованість не повинна
була бути негайно сплачена підприємству-заявнику, а тільки після
завершення процедури банкрутства (у 2003 році).
73. Насамкінець, що стосується вимоги щодо справедливої сатисфакції у зв’язку із завданням моральної шкоди, Уряд вважав, що підприємство-заявник не надало жодних доказів на її підтвердження.

2. Оцінка Суду
74. Суд знову нагадує, що рішення, в якому він встановлює порушення, покладає на державу-відповідача правове зобов’язання
припинити порушення та відшкодувати збитки в такий спосіб, щоб
відновити, наскільки це можливо, стан, який існував до порушення
(див., наприклад, рішення щодо справедливої сатисфакції у справі
«Брумареску проти Румунії» (Brumarescu v. Romania), [ВП], заява
№ 28342/95, п. 19 та у справі «Ятрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece),
заява № 31107/96, п. 32).
75. Договірні держави, які є сторонами у справі, є вільними
у виборі заходів, яких вони будуть вживати для виконання рішення,
в якому Суд встановив порушення. Ця свобода дій стосовно способу
виконання рішення відображає свободу вибору, пов’язану з першочерговим зобов’язанням договірних держав в рамках Конвенції щодо
забезпечення гарантованих прав і свобод (стаття 1). Якщо характер
порушення допускає restitutio in integrum, завданням держави-відповідача є її забезпечення. З іншої сторони, якщо національне право
не дозволяє або передбачає лише часткове відшкодування внаслідок
порушення, тоді стаття 41 Конвенції дає Суду можливість присудити потерпілій стороні таке відшкодування, яке він вважатиме за належне (див. згадане вище рішення щодо справедливої сатисфакції
у справі «Брумареску проти Румунії» (Brumarescu v. Romania), п. 20).
76. Характер і розмір справедливої сатисфакції, яка призначатиметься Судом відповідно до статті 41 Конвенції, прямо залежить
від характеру порушення (див. рішення від 20 вересня 2011 року
у справі «Shesti Mai Engineering OOD» та інші проти Болгарії» (Shesti Mai
Engineering OOD and Others v. Bulgaria), заява № 17854/04, пункт 101,
з подальшими посиланнями). Більше того, практика Суду передбачає, що має бути чіткий причинно-наслідковий зв’язок між збитками, заявленими заявником, та порушенням Конвенції (див., серед
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іншого, рішення від 24 червня 2003 року у справі «Стретч проти Сполученого Королівства» (Stretch v. the United Kingdom), заява № 44277/98,
пункт 47).
77. Таким чином, для присудження відшкодування матеріальної шкоди, заявник повинен довести, що існує причинний зв’язок
між порушенням та будь-якими стверджуваними фінансовими
втратами (див., наприклад, рішення щодо справедливої сатисфакції
у справі «Druzstevni zalozna Pria» проти Чеської Республіки» (Druzstevni
zalozna Pria and Others v. the Czech Republic), заява № 72034/01, пункт 9
від 21 січня 2010 року).
78. Однак іноді точному розрахунку суми, необхідної для повного відшкодування матеріальної шкоди, яку поніс заявник, може
заважати невизначений характер збитків, що випливають з порушення (див. рішення щодо справедливої сатисфакції у справі «Сміт
та Грейді проти Сполученого Королівства» (Smith and Grady v. the United
Kingdom), заяви №№ 33985/96, 33986/96, п. 18 та рішення від 20 січня 2011 року щодо справедливої сатисфакції у справі «Basarba OOD»
проти Болгарії» (Basarba OOD v. Bulgaria), заява № 77660/01, п. 20).
79. Що стосується грошового відшкодування моральної шкоди,
то Суд може присудити її комерційному підприємству, здійснюючи оцінку на засадах справедливості, оскільки її точний розрахунок
в принципі неможливий.
80. Якщо один або кілька видів збитків неможливо точно вирахувати або різницю між матеріальною та моральною шкодою важко
встановити, Суд може вирішити зробити загальну оцінку (див. рішення у справі «Comingersoll S.A.» проти Португалії» (Comingersoll S.A.
v. Portugal), заява № 35382/97, п. 29).
81. Для визначення справедливої сатисфакції Суд враховує
особливості кожної справи, які можуть вимагати присудження суми, меншої від фактичного розміру шкоди або понесених витрат,
або навіть взагалі не вимагати такого присудження (див. рішення
від 20 травня 2010 року щодо справедливої сатисфакції у справі
«Україна-Тюмень» проти України» (Ukraine-Tyumen v. Ukraine), заява
№ 22603/02, п. 22). Слід також зазначити, що Суд має певну свободу
у здійсненні повноважень, передбачених статтею 41 Конвенції, що
в її тексті підтверджується прикметником «обґрунтований» та словами «якщо необхідно» (див. рішення від 6 листопада 1980 року
у справі «Гуццарді проти Італії» (Guzzardi v. Italy), п. 114).

325

Справи, які стосуються права на справедливий суд

82. Повертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що він встановив
порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до неї, головним чином у зв’язку з: по-перше, зменшенням, в порушення принципу юридичної визначеності, остаточної заборгованості державного заводу «ЛиНОС» перед підприємством-заявником;
та, по-друге, прямим втручанням вищих державних органів в процедуру банкрутства за участю підприємства-заявника в якості кредитора та прямим впливом на її майнові інтереси. Суд також встановив порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з тривалістю
вищезгаданих проваджень.
83. При визначенні розміру матеріальної шкоди, яка випливає
з порушень пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу,
у зв’язку зі скасуванням остаточного судового рішення, винесеного
на користь підприємства-заявника всупереч принципу res judicata,
традиційним підходом Суду було присудження підприємству-заявнику суми, яку би воно отримало, якби рішення не було скасовано,
з вирахуванням подальших національних виплат, якщо такі мали
місце (див., наприклад, рішення від 15 березня 2007 року у справі
«Станіслав Волков проти Російської Федерації» (Stanislav Volkov v. Russia),
заява № 8564/02, п. 40; рішення від 9 червня 2011 року у справі «Желтяков проти України» (Zheltyakov v. Ukraine), заява № 4994/04, п. 73;
та рішення від 10 травня 2012 року у справі «Безрукови проти Російської Федерації» (Bezrukovy v. Russia), заява № 34616/02, п. 53).
84. Враховуючи вищезазначене, Суд вважає, що в цій справі підприємство-заявник повинно мати право повернути гроші, які йому
були присуджені постановою Вищого арбітражного суду України від
2 липня 1998 року, з вирахуванням вартості акцій заводу «ЛиНОС»,
переданих йому в рахунок погашення боргу в 2003 році (див. для
порівняння рішення від 12 лютого 2008 року щодо справедливої сатисфакції у справі «Oferta Plus SRL» проти Молдови» (Oferta Plus SRL v.
Moldova), заява № 14385/04, п. 71).
85. Суд зазначає, що сторони оспорюють як питання щодо характеру та розміру коштів, присуджених вищевказаною судовою
ухвалою, так і питання щодо вартості відповідних акцій заводу
«ЛиНОС». За твердженнями підприємства-заявника, ухвала Вищого арбітражного суду України ґрунтувалась на попередній угоді від
20 серпня 1997 року і, таким чином, хоча вона визначила остаточний розмір заборгованості перед підприємством-заявником в сумі
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216 150 544 грн., ця сума включала в себе певну кількість нафтопродуктів за ціною 1997 року. Враховуючи постійне зростання цін на
нафтопродукти, підприємство-заявник вважає, що розмір заборгованості, визначеної судом, відповідно виріс. На обґрунтування цієї
позиції підприємство-заявник посилалось, зокрема, на висновок
судово-бухгалтерської експертизи Міністерства юстиції від 24 грудня 2001 року та висновок компанії «SORGEM» від 5 червня 2012 року
(див. вище пункти 18–24 та 36–51). Проте Уряд наполягав, що сума,
про яку йде мова, була точно встановлена в грошовому еквіваленті.
86. Суд вважає, що вказані експертні висновки не можуть бути
прийняті в якості всебічної, переконливої та достатньої підстави
для визначення точної суми збитків у цій справі, зокрема, у зв’язку
з недостатністю відомостей, на яких вони ґрунтувались (див. для
порівняння рішення від 26 червня 2012 року у справі «Дечева та інші проти Болгарії» (Decheva and Others v. Bulgaria), заява № 43071/06,
пункт 69). А саме, оцінка висновку Міністерства юстиції обмежувалась угодою між підприємством-заявником та заводом «ЛиНОС» від
20 серпня 1997 року. Як випливає з його змісту, цей висновок не брав
до уваги ані подальше часткове виконання цієї угоди, ані висновки
ухвали Вищого арбітражного суду України від 2 липня 1998 року.
Що стосується висновку компанії «SORGEM», то він повністю проігнорував передачу акцій заводу «ЛиНОС» у володіння підприєм
ства-заявника.
87. На думку Суду, ухвала від 2 липня 1998 року була однозначною у визначенні остаточної заборгованості перед підприємствомзаявником в сумі 216 150 544 грн. Практичні способи її погашення
залишились поза оцінкою суду, який у зв’язку з цим послався на угоду від 20 серпня 1997 року. Відповідно, Суд вважає необґрунтованим
просто відображати заборгованість за цією ухвалою у вигляді певних видів та кількостей нафтопродуктів.
88. Крім того, Суд не може прийняти тлумачення підприємствазаявника висновку ТОВ «Спецоцінка-Україна» щодо встановлення
«нульової» вартості відповідних акцій для заводу «ЛиНОС». Експерти чітко вказали на те, що це завдання є неможливим і що їхні
висновки стосуються тільки інвестиційної привабливості акцій на
момент складання висновку (див. вище пункт 31).
89. Таким чином, єдиним орієнтиром для встановлення вартості акцій є їхня заявлена номінальна вартість станом на листопад
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2003 року — 1 грн. за акцію (див. вище пункт 25). Вбачається неможливим перевірити достовірність цієї оцінки. Суд також зазначає, що
не було проведено жодних подальших оцінок, про які йому було б
відомо. У той же час Суд не може вважати встановленим те, що, як
стверджує підприємство-заявник, акції заводу «ЛиНОС» були та залишаються такими, що втратили свою вартість.
90. Суд також вважає за потрібне наголосити, що скасування остаточного судового рішення від 2 липня 1998 року, постановленого
на користь підприємства-заявника, було не єдиним порушенням,
яке Суд встановив в основному рішенні. Були й інші аспекти, такі як
відсутність безсторонності та незалежності національних судів, що
мало негативний вплив на майнові інтереси підприємства-заявника, які неможливо визначити у кількісному виразі.
91. Суд визнає, що тривала неможливість для підприємства-заявника користуватись грошима, на які воно мало право, мала негативні наслідки для його підприємницької діяльності. Проте, Суд
вважає в рівній мірі неможливим точно вирахувати збитки від упущеної вигоди, особливо враховуючи, що ця справа стосується комерційної діяльності підприємства, що передбачає ризики та певний ступінь невизначеності щодо використання та прибутковості
майна, про яке йдеться (див. вищезгадане рішення у справі «Basarba
OOD» проти Болгарії» (Basarba OOD v. Bulgaria), пункт 26).
92. Суд також вважає, що порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції, які були констатовані у цій справі, створили для підприємства-заявника ситуацію
тривалої невизначеності у здійсненні ним підприємницької діяльності (див. рішення щодо справедливої сатисфакції у справах «Rock
Ruby Hotels Ltd» проти Туреччини» (Rock Ruby Hotels Ltd v. Turkey), заява № 46159/99, пункт 36, від 26 жовтня 2010 року, та «Centro Europa 7
S.R.L.» та Ді Стефано проти Італії» (Centro Europa 7 S.R.L. and di Stefano
v. Italy) [ВП], № 38433/09, пункт 221, ECHR 2012).
93. Беручи до уваги сплив часу, велику кількість питань, які не
підлягають точній оцінці, та неможливість точно визначити у кількісному виразі моральну та матеріальну шкоду, завдану підприємству-заявнику, Суд вважає, що він має здійснити оцінку на засадах
справедливості та зробити загальну оцінку, взявши за відправну
точку суму, присуджену ухвалою Вищого арбітражного суду України
від 2 липня 1998 року (див. вище пункт 84).
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94. З огляду на вищевказане, Суд вважає за належне присудити
підприємству-заявнику в сукупності суму у розмірі 27 000 000 євро,
що включає в себе всі види шкоди, плюс будь-який податок, що може
нараховуватись на цю суму.
95. Суд вирішив дозволити виплату цієї суми частинами та, відповідно, встановив строк для виплат (пункт 3 правила 75 Регламенту Суду).
B. Судові витрати

1. Доводи сторін
96. Підприємство-заявник вимагало 490 395,15 євро відшкодування витрат на юридичну допомогу, надану йому юристами з України та Франції. Ця сума включала таке:
— оплата наданої юридичної допомоги — 468 294,94 євро;
— витрати на відрядження — 16 883,33 євро;
— інші пов’язані витрати (телефонні розмови, поштові послуги
тощо) — 5216,88 євро.
97. На обґрунтування цих вимог підприємство-заявник надало
рахунки юридичних фірм, які представляли його інтереси в провадженні щодо банкрутства заводу «ЛиНОС» у 2000–2004 роках, на
загальну суму 568 054,20 грн. (станом на грудень 2004 року — еквівалент 76 435 євро). Підприємство-заявник також надало рахунки підприємств «Cabinet Lucas-Delvolve», «Salkom» і «Trillat and Associes», які
представляли його інтереси у провадженні в Суді з 2003 до 2012 року, на загальну суму 390 388,76 євро. Згідно з актом відпрацьованих
годин, юристи підприємства-заявника витратили на справу понад
1200 робочих годин.
98. Уряд вказав на те, що різниця між спочатку заявленою підприємством-заявником у 2010 році сумою судових та інших витрат
(253 878,95 євро — див. п. 176 основного рішення) та сумою, яку воно вимагало у 2012 році, становить 200 000 євро. На думку Уряду,
підприємство-заявник не могло понести ці витрати лише у зв’язку
з підготовкою вимог щодо справедливої сатисфакції.
99. Крім того, Уряд стверджував, що вимоги підприємства-заявника були надмірними та не підкріплювались належними документальними доказами.
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2. Оцінка Суду
100. Суд нагадує, що для того, щоб компенсація судових та інших витрат була включена до присуджуваної за статтею 41 суми,
необхідно встановити, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим (див., наприклад, рішення у справі «Аміхалакіоайє проти Молдови» (Amihalachioaie v. Moldova),
заява № 60115/00, п. 47, ECHR 2004-III).
101. У цій справі Суд вважає, що не всі заявлені витрати на юридичну допомогу були фактичними і неминучими, враховуючи, що
робота, яку виконували іноземні та вітчизняні юристи, певним чином дублювалась, як це вбачається з відповідних актів відпрацьованих годин. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує підприємству-заявнику 30 000 євро відшкодування судових
та інших витрат.
C. Пеня

102. 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. Постановляє, що
a) держава-відповідач має сплатити підприємству-заявнику
двома частинами 270 00 000 (двадцять сім мільйонів) євро відшкодування матеріальної та моральної шкоди плюс
будь-який податок, який може нараховуватись на цю суму;
вона має бути конвертована в національну валюту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу. Зазначена сума має бути сплачена наступним чином:
i) 13 500 000 (тринадцять мільйонів п’ятсот тисяч) євро —
протягом дванадцяти місяців,
ii) решта 13 500 000 (тринадцять мільйонів п’ятсот тисяч) євро — протягом 24 місяців з дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44
Конвенції;
b) із закінченням зазначених строків і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток
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(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
2. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців з дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції
держава-відповідач має сплатити підприємству-заявнику
30 000 (тридцять тисяч) євро компенсації судових та інших
витрат плюс будь-який податок, який може нараховуватись
на цю суму; вона має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу;
b) із закінченням 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, до якої має бути додано три відсоткові
пункти;
3. Відхиляє решту вимог підприємства-заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 25 липня
2013 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік

М. Віллігер

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 «Головань ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 41716/06)
Рішення
Страсбург
5 липня 2012 року
ОСТАТОЧНЕ
5 жовтня 2012 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 «Головань проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова,
п. М. Віллігер,
п. К. Юнґвірт,
п. Б. М. Зупанчіч,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 12 червня 2012 року
постановляє таке рішення, що було ухвалене цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 41716/06) проти України,
поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини та головних свобод (далі — «Конвенція») двома громадянами України, п. Ігорем Володимировичем Голованєм (далі — «перший
заявник») та п. Іриною Миколаєвною Головань (далі — «другий заявник») 25 вересня 2006 року.
2. Український уряд (далі — «Уряд») представляв його уповноважений, п. В. Лутковська.
3. Заявники твердили зокрема що влада порушила їхні права
відповідно до статті 8 Конвенції під час проведення обшуку в їхніх
приміщеннях та вилучення матеріалів, що підпадають під привілей
адвокат-клієнт. Вони також скаржилися, що внаслідок порушення
статті 13 Конвенції вони не мали доступу до ефективних засобів
правового захисту в цьому плані.
4. 28 квітня 2011 року Уряд було повідомлено про цю заяву.
5. Письмові матеріали було отримано від Міжнародної асоціації
юристів (Union Internationale des Avocats), яка отримала дозвіл Голови на участь як третя сторона (стаття 36 §2 Конвенції та Правило 44
§3 Регламенту Суду).
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ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
A. Передісторія

6. Заявники є подружжям. Вони народилися в 1968 та 1965 роках відповідно та мешкають у Донецьку. Перший заявник є адвокатом, який практикує в Україні. Він є президентом юридичної фірми
«Правіс», згодом перейменованої в «Головань і Партнери».
7. Заявники спільно володіють квартирою, яку на той момент
використовував перший заявник як офіс. Акт на право власності було видано на ім’я другого заявника.
8. У лютому та квітні 2005 року перший заявник уклав із фірмою
К. угоду про надання юридичних послуг. Відповідно до цієї угоди,
фірма К. передала першому заявникові певні документи стосовно її
комерційної діяльності.
B. Обшук в офісі першого заявника та супутні питання

9. 4 квітня 2005 року слідчий податкової інспекції м. Сло
в’янська порушив крмінальну справу проти посадових осіб компанії К. з обвинувачення в ухилянні від сплати податків та підробці документів.
10. 19 квітня 2005 року слідчий видав ордер на обшук в офісі першого заявника з метою виявлення документів компанії К. Ордер було затверджено прокурором Краматорська. У мотивувальній частині
ордеру на обшук слідчий зазначив, що, як було встановлено під час
попереднього слідства, низка бухгалтерських, податкових та інших
документів зберігається в адвокатській конторі першого заявника.
11. Ордер санкціонував пошук та вилучення таких матеріалів:
«Договірні документи, документи бухгалтерського обліку, первинні та зведені документи бухгалтерського, податкового обліку та інші документи, що стосувалися стосунків між [К.] та [компанією Д.]
щодо поставок електроенергії компанією Д. компанії К. в період від
1 січня 2001 року; рішення та інші процесуальні документи, ухвалені
в той самий період комерційними судами під час розгляду спорів
між цими двома компаніями».
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12. 5 травня 2005 року слідчий податкової поліції, а також двоє
понятих прибули до офісу першого заявника для обшуку. Перший
заявник заперечував проти обшуку. Він заявив, що квартира є приватною власністю, та, відповідно, будь-який обшук в ній може здій
снюватися лише на підставі рішення суду, як вмагає стаття 177
Кримінально-процесуального кодексу. Він також заявив, що документи, яких вимагає слідчий, було передано йому як адвокату компанії К., і внаслідок статті 10 Закону про адвокатуру, вони не можуть
бути вилучені без його згоди.
13. Слідчий проігнорував заперечення першого заявника та почав обшук. Під час обшуку було вилучено низку документів компанії К., в тому числі за період до 2001 року.
14. Двоє понятих підписали протокол обшуку, складений слідчим. Поняті народилися в 1984 році й на той час навчалися в Донбаській академії машинобудування. Згодом, під час «попереднього
дізнання», ці поняті підтвердили, що перший заявник неодноразово повідомляв слідчому, що обшукуване приміщення є приватною
власністю фізичних осіб.
15. 6 травня 2005 року вилучені документи було приєднано до
кримінальної справи як речові докази.
16. 2 серпня 2005 року рішення від 4 квітня 2005 року про порушення кримінальної справи стосовно посадових осіб компанії К.
було скасовано як необґрунтоване.
C. Запити про порушення кримінальної справи
у зв’язку з обшуком у приміщеннях заявників

17. 6 та 11 травня 2005 року заявники подали скарги до прокуратури різних рівнів стосовно обшуку їхніх приміщень. Вони просили
порушити кримінальні справи проти тих, хто здійснював обшук.
18. 25 травня та 8 липня 2005 року, 23 лютого, 4 квітня та 25 серп
ня 2006 року, 23 березня та 15 червня 2007 року, 28 березня, 5 вересня та 3 жовтня 2008 року, 20 квітня 2009 року, 19 березня, 9 квітня
та 9 серпня 2010 року та 4 березня 2011 року прокуратура ухвалила
рішення про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно
слідчого та співробітників міліції, які брали участь в обшуку. Зідно
з цими рішеннями, не було виявлено жодних ознак вчинення кримінальних злочинів, передбачених статтями 162, 364, 365 та 397 Кримі-
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нального кодексу. В останньому рішенні зокрема зазначалося, що
під час обшуку квартира використовувалася як офісне приміщення,
а вилучені документи були доказами в кримінальній справі, а отже,
не підпадають під привілей адвокат-клієнт.
19. Усі ці рішення було скасовано як необґрунтовані прокурорами вищих інстанцій або судом. Скасовуючи оскаржувані рішення,
наглядові органи спиралися на положення Кримінально-процесуального кодексу, що вимагають попередньої санкції суду на обшук
особистих приміщень, а також на положення Закону про адвокатуру
стосовно захисту професійної таємниці адвокатів.
20. Зокрема 27 грудня 2011 року суд Ворошиловського району
Донецьку скасував рішення прокуратури від 4 березня 2011 про відмову в порушенні кримінальної справи та встановив, що прокуратура не взяла до уваги той факт, що обшукувана квартира була власністю приватних осіб та що відповідно до національного законодавство
будь-який обшук у цій квартирі можна було здійснювати лише на
підставі рішення суду. Окрім того, матеріали дізнання демонструють, що вилучені документи було передано першому заявникові
в рамках його діяльності як адвоката та що вони підпадали під привілей адвокат-клієнт. Суд дійшов висновку, що обшук та вилучення
документів було здійснено незаконно. Суд скерував справу на додаткове «попереднє дізнання» для ухвалення правильного рішення
відповідно до статті 97 Кримінально-процесуального кодексу.
21. 23 січня 2012 року апеляційний суд залишив чинним це рішення суду першої інстанції, додавши, що слідчі органи не вивчили
питання, чи було слідчим вилучено документи, що не стосуються
кримінальної справи щодо посадових осіб компанії K.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція україни від 28 червня 1996 року

22. Стаття 30 Конституції говорить:
Стаття 30
«Кожному гарантується недоторканність житла.
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим
рішенням суду.
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У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей
та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший встановлений законом порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».
B. Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 року

23. Стаття 162 Кодексу говорить:
«1. Незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне
виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян, — караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені службовою особою… — караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років».

24. Стаття 364 Кодексу, в редакції, що була чинною у відповідний час, говорила:
«1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне,
з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах
третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового
становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну
шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, — карається виправними роботами на строк до
двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням
волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, — карається
... позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років ((немає в тексті кодексу)).
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо
вони вчинені працівником правоохоронного органу, — караються
позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з позбав-
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ленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльні
стю на строк до трьох років та з конфіскацією майна».

25. Стаття 365 §1 Кодексу, в редакції, що що була чинною у відповідний час, говорила:
«Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне
вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду
охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян,
або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, — карається виправними роботами на строк до двох
років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, із позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до трьох років».

26. Стаття 397 Кодексу говорить:
«1. Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню
правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці — карається штрафом
від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, — караються штрафом від трьохсот до
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до
трьох років».
C. Кримінально-процесуальний кодекс
від 28 грудня 1960 року

27. Стаття 4 Кодексу говорить:
«Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах своєї
компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку ви-
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явлення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до
встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх
покарання».

28. Відповідно до статті 28 Кодексу, особа, якій було заподіяно
шкоду внаслідок вчинення кримінального злочину, може подати
цивільний позов проти обвинуваченого на будь-якій стадії кримінального процесу до початку розгляду справи в суді по суті. Цивільний позивач у кримінальному процесі звільняється від сплати судового мита за подання цивільного позову.
29. Відповідна частина статті 97 Кодексу говорить:
«Прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані приймати
заяви і повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, в тому числі і в справах, які не підлягають їх віданню.
По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган
дізнання або суддя зобов’язані не пізніше триденного строку прийняти одне з таких рішень:
1) порушити кримінальну справу;
2) відмовити в порушенні кримінальної справи;
3) направити заяву або повідомлення за належністю.
…
Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до
порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором, слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом
відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або
витребування необхідних документів».

30. Стаття 114 Кодексу говорить, що під час розслідування
«всі рішення про спрямування розслідування і про провадження слідчих дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання згоди від суду чи про
курора...».
31. Стаття 127 Кодексу передбачає зокрема, що під час обшуку
повинні бути присутніми мінімум двоє понятих. Поняті мають бути неупереджденими. Поняті не можуть бути обрані з числа жертв,
їхніх родичів, родичів підозрюваного або обвинуваченого, або посадових осіб органу дізнання чи досудового слідства.
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32. Стаття 177 Кодексу говорить:
«Обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних випадків, проводиться лише за вмотивованою постановою судді… Постанова судді про проведення обшуку обскарженню не підлягає. На постанову судді про відмову в проведенні обшуку протягом
трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція
до апеляційного суду.
У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя та майна
чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, обшук житла чи іншого володіння особи може бути
проведено без постанови судді. При цьому в протоколі зазначаються причини, що обумовили проведення обшуку без постанови судді. Протягом доби з момента проведення цієї дії слідчий направляє
копію протоколу обшуку прокуророві».

33. Стаття 236-1 Кодексу говорить:
«Скарга на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про відмову в порушенні кримінальної справи подається особою, інтересів
якої вона стосується, або її представником до районного (міського)
суду… протягом семи днів з дня отримання копії постанови чи повідомлення прокурора про відмову в скасуванні постанови».

34. Стаття 236-2 Кодексу говорить:
«Скарга на постанову прокурора, слідчого, органу дізнання про
відмову в порушенні кримінальної справи розглядається суддею... одноособово не пізніше десяти днів з дня її надходження
до суду.
Суддя витребує матеріали, на підставі яких було відмовлено в порушенні справи, знайомиться з ними і повідомляє прокурора та особу,
яка подала скаргу, про час її розгляду. В разі необхідності суддя заслуховує пояснення особи, яка подала скаргу. При розгляді скарги
ведеться протокол судового засідання.
… суддя ... приймає одне з таких рішень:
1) скасовує постанову про відмову в порушенні справи і повертає
матеріали для проведення додаткового «попереднього дізнання»
((в кодексі — перевірки));
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2) залишає скаргу без задоволення.
На постанову судді прокурором, особою, яка подала скаргу, протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до апеляційного суду».
D. Закон про адвокатуру від 19 грудня 1992 року

35. Стаття 10 Закону передбачає, що документи, пов’язані з професійнюю діяльністю адвоката, не можуть вивчатися, розголошуватися чи вилучатися без згоди адвоката.

ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 8 І 13 КОНВЕНЦІЇ
36. Заявники скаржилися на те, що обшук у їхніх приміщеннях
та вилучення документів органами влади 5 травня 2005 року були
несумісними з принципами статті 8 Конвенції. Вони також скаржилися на порушення статті 13 Конвенції у зв’язку з тим, що їхні скарги
на це не було належно розглянуто національними органами влади.
37. Статті 8 та 13 Конвенції говорять:
Стаття 8 (право на повагу особистого та сімейного життя)
«1. Кожна людина має повагу її особистого та сімейного життя, недоторканності її житла і таємниці кореспонденції.
2. Не допускається втручання з боку державних органів у здійснення
цього права, за винятком втручання, передбаченого законом і необхідного в демократичному суспільстві в інтересах державної безпеки та суспільного спокою, економічного добробуту країни, з метою
попередження безладів або злочинів, для охорони здоров’я чи моралі або захисту прав і свобод інших осіб».

Стаття 13 (право на ефективні засоби правового захисту)
«Кожна людина, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, порушено, має право на ефективні засоби правового захисту перед дер
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жавним органом навіть у тому разі, коли таке порушення здійснено
особами, що діяли як офіційні».
A. Щодо прийнятності

1. Аргументи сторін
38. У своїх письмових запереченнях від 14 жовтня 2011 року Уряд
твердив, що заявники не виконали вимоги про вичерпання внутрішніх засобів правового захисту, оскільки вони не оскаржили рішення
прокуратури від 4 березня 2011 про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно слідчого та співробітників податкової поліції,
які здійснювали обшук. Уряд вказав, що відповідно до внутрішнього законодавства заявники могли оскаржити рішення прокуратури
про відмову в порушенні кримінальної справи вищому прокуророві
або суду.
39. Окрім того, Уряд заперечує статус жертви другого заявника
відповідно до статті 8 Конвенції, твердячи, що хоча другий заявник
був власником квартири, в якій проводився обшук, квартира використовувалася лише першим заявником для його професійної діяльності. Жодні особисті речі чи інші предмети, пов’язані з господарчою діяльністю другого заявника, не дають змоги припустити, що
її особисте життя було якось пов’язане з квартирою. Уряд зрештою
твердив, що за відсутності обґрунтованої скарги відповідно до статті 8 Конвенції, питання щодо статті 13 Конвенції стосовно другого
заявника не виникають.
40. Заявники оскаржили аргументи Уряду. Стосовно невичерпання засобів правового захисту, вони твердили, що не мали доступу до ефективних засобів правового захисту стосовно рішення
прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи. Вони
зазначили, що чотирнадцять попередніх рішень було скасовано вищими органами, але це не завадило прокуратурі ухвалити ще одне
аналогічне рішення, порушивши вказівки суду. Тому вони повважали, що справа ніколи не закінчиться ухваленням остаточного рішення, щоб виконати вимоги правила про вичерпання внутрішніх
засобів правового захисту. Потім заявники надали копії рішень суду від 27 грудня 2011 року та 23 січня 2012 року, відповідно до яких
рішення прокуратури, згадане Урядом, було скасовано як необґрун-
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товане, а справу було передано для подальшого «попереднього
дізнання».
41. Окрім того, заявники твердили, що другий заявник може
претендувати на статус жертви відповідно до Конвенції, та що її частина заяви є прийнятною.

2. Оцінка Суду
42. Стосовно заперечення Уряду, що ґрунтується на вимозі про
вичерпання внутрішніх засобів правового захисту, Суд вважає, що
тією мірою, якою це заперечення стосується першого заявника, воно
має бути розглянуто одночасно із суттю його скарги. Що стосується
другого заявника, Суд не вважає за необхідне розглядати ці заперечення, оскільки її скарги відповідно до статей 8 та 13 Конвенції
в кожному разі є неприйнятними через розглянуті далі підстави.
43. Скарга другого заявника за статтею 8 Конвенції по суті ґрунтується на тому, що вона мала право власності на квартиру, в якій
відбувався обшук. Проте ніхто не заперечує, що квартира використовувалася винятково першим заявником для його професійної
діяльності. Немає жодних підстав вважати квартиру «домівкою»
другого заявника у сенсі статті 8 Конвенції. Так само немає жодних
ознак того, що приватне життя другого заявника мало хоча б якийсь
матеріальний зв’язок з цією квартирою. Відповідно Суд вважає, що
другий заявник не зміг довести, що відбулося втручання в її права,
гарантовані статтею 8 Конвенції. Її скарга відповідно до цього положення Конвенції має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до статті 35 §§3 (а) та 4 Конвенції.
44. Оголосивши скаргу другого заявника відповідно до статті 8
Конвенції неприйнятною, Суд дійшов висновку, що цей заявник не
подав обґрунтованої скарги, яка б задовільняла положення статті 13
Конвенції (див. Rodić and Others v. Bosnia and Herzegovina, № 22893/05,
§82, 27 травня 2008). Отже, скарги другого заявника за статтею 13
Конвенції мають бути відхилені як несумісні ratione materiae (з предметних підстав) із положеннями Конвенції відповідно до статті 35
§§3 (а) та 4.
45. Окрім того, Суд зазначає, що скарги першого заявника відповідно до статей 8 та 13 Конвенції не є явно необґрунтованими
у сенсі статті 35 §3 (а) Конвенції. Суд також зазначає, що вони не
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є неприйнятними з інших підстав. Тому вони мають бути визнані
прийнятними.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
a) Перший заявник
46. Перший заявник твердив, що його права, передбачені статтями 8 та 13 Конвенції, було порушено. Обшук був незаконним, оскільки він відступив від вимоги попередньої санкції суду, викладену в статті 177 Кримінально-процесуального кодексу, слідчий
та співробітники податкової міліції проігнорували його право на
професійну таємницю, яке охороняє Закон про адвокатуру, окрім
того, вони вилучили документи, які не охоплював ордер на обшук.
Що стосується понятих, то вони не можуть вважатися достатньою
гарантією ефективного запобігання можливим порушенням. Проте
поняті згодом підтвердили, що перший заявник неодноразово попереджав слідчого про особливості правового статусу приміщення.
47. Перший заявник також твердив, що держава не виконала свого зобов’язання провести ефективне розслідування стосовно цього
питання. Окрім того, враховуючи, що обставини справи призвели до
кримінального переслідування посадових осіб, єдиним належним
способом порушити це питання на національному рівні був спосіб,
передбачений Кримінально-процесуальним кодексом. Інших процедур, які міг би ефективно використати перший заявник, не було.
b) Уряд
48. Уряд твердив, що, відповідно до статті 114 Кримінальнопроцесуального кодексу, слідчий мав право самостійно ухвалювати
рішення про слідчі дії. Рішення зробити обшук у кабінеті першого
заявника було сумісним зі статтею 177 Кодексу, оскільки була підстава вважати, що там може бути знайдено докази.
49. Окрім того, Уряд заявив, що національне законодавство передбачає достатні гарантії проти будь-яких зловживань з боку співробітників правоохоронних органів під час обшуку в приміщенні.
Зокрема обшук відбувається у присутності двох незалежних понятих, які мають право спостерігати за обшуком та за необхідності
робити письмові зауваження. Будь-які додаткові вимоги, пов’язані
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з незалежним спостереженням за обшуком, покладають на державу
надмірний тягар.
c) Третя сторона
50. Третя сторона, Міжнародна асоціація юристів, надала огляд принципиів Суду з питання про обшуки в офісах адвокатів
та висловила думку, що ці принципи не було дотримано в розглядуваному випадку. Третя сторона твердила, що обшук та вилучення
в офісі першого заявника склали втручання у здійснення його права,
передбаченого статтею 8 Конвенції. Втручання не було «передбачено законом», оскільки воно суперечило наявним положенням національного законодавства, які до того ж не відповідали вимозі «якості
закону» на виконання положень Конвенції. І, нарешті, обставини
справи не передбачають, що втручання було «необхідним у демо
кратичному суспільстві».

2. Оцінка Суду
a) Стаття 8 Конвенції
i) Чи відбулося втручання
51. Факт здійснення обшуку в офісі адвоката спонукає Суд розглянути це питання під кутом зору втручання в «приватне життя», «домівку» та «кореспонденцію» (див. Niemietz v. Germany, 16 грудня 1992,
§§29–33, Серія A, № 251 B; Sallinen and Others v. Finland, № 50882/99,
§§70, 72, 27 вересня 2005; та Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v.
Austria, № 74336/01, §§43–45, ECHR 2007-IV).
52. У розглядуваному випадку співробітники правоохоронних
органів увійшли до офісу першого заявника, здійснили там обшук
і вилучили низку договірних, фінансових та податкових документів,
які було передано першому заявникові його клієнтом.
53. Оскаржувані заходи завдали шкоди професійному життю першого заявника: вони мали наслідки для його репутації як
адвоката та неодмінно мали вплинути на широке коло особистих
зв’язків, набутих ним протягом його професійної діяльності. Відповідно, ці заходи серйозно вплинули на особисте життя першого заявника у сенсі Конвенції (див. Özpіnar v. Turkey, № 20999/04,
§§45 тa 46, 19 жовтня 2010, з подальшими посиланнями). Окрім того, оскаржувані заходи відбулися в офісі першого заявника, який
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підпадав під поняття «домівка» (див., наприклад, Heino v. Finland,
№ 56720/09, §33, 15 лютого 2011).
54. Таким чином, Суд вважає, що ці дії з боку державних органів
являли собою втручання в право першого заявника на повагу його
«приватного життя» та «домівки» в сенсі статті 8 Конвенції.
ii) Чи було втручання виправданим
55. Далі Суд має розглянути, чи задовольняло втручання умови
пункту 2 статті 8.
56. Вислів «передбачено законом» вимагає, по-перше, щоб оскаржуваний захід мав деякі підстави в національному законодавстві, та, по-друге, він стосується якості розглядуваного законодавства, вимагаючи, щоб воно було доступним для зацікавленої особи,
яка, окрім того, має бути спроможна передбачити його наслідки,
та було сумісним із принципом верховенства права (див., серед іншого, Kopp v. Switzerland, 25 березня 1998, §55, Reports of Judgments
and Decisions 1998 II).
57. Таким чином, цей вислів передбачає зокрема, що національне законодавство має бути достатньо передбачуваним у своєму формулюванні, щоби дати зацікавленим особам адекватні вказівки на
обставини та умови, за яких влада має право вдатися до заходів, що
зачіпають їхні права відповідно до Конвенції (див. C. G. and Others
v. Bulgaria, № 1365/07, §39, 24 квітня 2008). Закон має забезпечувати певну міру правового захисту від довільного втручання з боку
влади. Наявність спеціальних процесуальних гарантій є суттєвою
в цьому контексті. Спосіб застосування цих гарантій залежатиме,
щонайменше до певної міри, від характеру та міри оскаржуваного
втручання (див. P. G. and J. H. v. the United Kingdom, № 44787/98, §46,
ECHR 2001-IX).
58. Звертаючись до розглядуваної справи, слід розглянути перше
питання — чи мало оскаржуване втручання якісь підстави в національному законодавстві. У зв’язку з цим Суд зазначає, що відповідно
до статті 30 Конституції та статті 177 Кримінально-процесуального кодексу, обшук у житлі або іншому володінні особи здійснюється
з попереднього дозволу суду, за винятком невідкладних випадків,
пов’язаних із врятуванням людського життя та збереженням майна або з безпосереднім переслідуванням підозрюваного у вчиненні
злочину.
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59. Суд не вбачає жодних вказівок стосовно того, чому ці вимоги
національного законодавства не є застосовними щодо першого заявника. Зокрема органи влада не твердять, що випадок був невідкладним у сенсі статті 30 Конституції та статті 177 Кримінально-процесуального кодексу. Вони також не вказали жодних інших вірогідних
підстав, які би виправдали недотримання цих вимог національного
законодавства. Тим часом національні суди, спираючись зокрема на
згадані положення внутрішнього законодавства, встановили, що обшук був незаконним.
60. Що стосується дотримання вимог Закону про адвокатуру,
стаття 10 передбачає загальну заборону на вивчення, розголошення та вилучення документів, переданих адвокатові або пов’язаних
із його професійною діяльністю, без його згоди. Проте залишається
нез’ясованим, як це положення сполучається із законною діяльністю
інших суб’єктів громадського життя. Зокрема ні ця стаття, ні будь-які
інші положення національного законодавства не визначають правомірні винятки, що дозволяють втручання слідчих органів у професійну таємницю адвокатів. Конвенція не забороняє покладати на
адвокатів певні зобов’язання, які можуть вплинути на їхні стосунки
з клієнтами (див. André and Other v. France, № 18603/03, §42, 24 липня 2008; Jacquier v. France (dec.), № 45827/07, 1 вересня 2009; та Xavier
Da Silveira v. France, № 43757/05, §37, 21 січня 2010). Отже, абсолютна
законодавча заборона, спрямована на захист недоторканності юридичної професії, не може послідовно застосовуватися без запровадження додаткових обов’язкових правил, що регулюють виправдане
втручання в особливих випадках. Отже, чинне національне законодавство дає органам влади цілковиту свободу щодо визначення того,
як стаття 10 Закону про адвокатуру має поєднуватися з Кримінально-процесуальним кодексом та іншими законодавчими положеннями в кожному конкретному випадку. За таких обставин Суд вважає, що застосовне національне законодавство не відповідає вимозі
передбачуваності, закріпленій у Конвенції (див. Narinen v. Finland,
№ 45027/98, §§35 та 36, 1 червня 2004).
61. Вимогу передбачуваності було також підважено недостатніми гарантіями в національному законодавстві стосовно того, що
обшук має ґрунтуватися на справедливих підозрах і здійснюватися
з достатньою точністю та ретельністю. Сумісність ордеру на обшук
із цими вимогими завжди була предметом занепокоєності для Суду
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(див., серед іншого, Niemietz, згад. раніше, §37; Van Rossem v. Belgium,
№ 41872/98, §45, 9 грудня 2004; Smirnov v. Russia, № 71362/01, §47,
7 червня 2007; Iliya Stefanov v. Bulgaria, № 65755/01, §§40 і 41, 22 травня 2008; та Mancevschi v. Moldova, № 33066/04, §§47 та 48, 7 жовтня
2008). Як наслідок, в ордері на обшук у цій справі не було вказано
та обґрунтовано підстави, які спонукали слідчого до висновку, що
докази може бути знайдено в офісі першого заявника.
62. Далі Суд повторює, що переслідування представників юридичної професії є ударом у сердце системи Конвенції (див. Elci and
Others v. Turkey, №№ 23145/93 та 25091/94, §669, 13 листопада 2003).
Зазіхання на професійну таємницю може мати наслідки для належного здійснення правосуддя та, отже, завдати шкоди правам,
гарантованим статтею 6 Конвенції (Niemietz, згад. раніше, §37). Тому обшуки в приміщеннях адвокатів мають особливо суворо контролюватися. Відповідні гарантії, такі, як наявність та ефективна
участь незалежних спостерігачів, завжди мають бути доступні під
час обшуку в офісі адвоката задля впевненості в тому, що матеріали,
які підпадають під законний професійний привілей, не буде вилучено (див. André and Other, згад. раніше, §§43 та 44, 24 липня 2008;
та Aleksanyan v. Russia, № 46468/06, §214, 22 грудня 2008).
63. Суд ухвалив, що такі спостерігачі повинні мати необхідну
юридичну кваліфікацію для того, щоб ефективно брати участь у процедурі (див., наприклад, Iliya Stefanov v. Bulgaria, згад. раніше, §43,
та Kolesnichenko v. Russia, № 19856/04, §34, 9 квітня 2009). Окрім того,
на спостерігачів також має поширюватися вимога дотримання привілею адвокат-клієнт, аби гарантувати захист привілейованих матеріалів та прав третіх осіб. Нарешті, спостерігачі мають бути наділені за необхідності повноваженнями, аби мати можливість попередити в процесі обшуку будь-яке можливе втручання у професійну
таємницю адвоката (див., напр., Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH,
згад. раніше, §62).
64. На думку Суду, національне законодавство не забезпечує
необхідних гарантій щодо нагляду за обшуком незалежними спо
стерігачами, здатними попередити довільне втручання в роботу
адвоката. Ані Кримінально-процесуальний кодекс (див. статтю 127),
ані Закон про адвокатуру не містять жодних вимог до понятих під
час обшуку в офісі адвоката (освіта, досвід, місце праці тощо). Окрім
того, такі спостерігачі не мають відповідних засобів для запобіган-
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ня сваволі під час обшуку. За такої законодавчої підстави не є дивним, що в цій справі понятими, запрошеними міліцією, виявилися
два молодих студенти академії машинобудування без відповідного досвіду та юридичної кваліфікації, яка давала б їм змогу бути
значущим гарантом від довільного втручання в матеріали, що підпадають під привілей адвокат-клієнт. Вони навіть не зафіксували
того факту, що влада конфіскувала документи, які не було охоплено
хронологічними рамками, вказаними в ордері на обшук (див. пунк
ти 11 та 13 раніше).
65. У світлі зазаначеного Суд доходить висновку, що розглядуване втручання не було «передбачено законом»: оскаржувані заходи
суперечили положенням національного законодавства. Навіть більше, застосовне національне законодавство не було достатньо передбачуваним і не забезпечувало потрібну міру захисту від свавілля.
Отже, відбулося порушення статті 8 Конвенції.
66. У світлі цього висновку Суд не вважає за необхідне розглядати питання, чи було дотримано інших вимог пункту 2 статті 8.
b) Стаття 13 Конвенції
67. Стаття 13 вимагає наявності ефективного засобу правового
захисту в національному законодавстві стосовно скарг, які можно
розглядати як «обґрунтовані» у сенсі Конвенції (див., напр., Keegan v.
the United Kingdom, № 28867/03, §40, ECHR 2006-X).
68. У світлі визнання порушення статті 8 раніше, Суд вважає,
що скарга першого заявника була обґрунтованою. Таким чином,
слід визначити, чи надала українська правова система заявникові
«ефективні» засоби правового захисту, що давали компетентним
національним органам змогу розглянути скаргу та призначити відповідну компенсацію (див., напр., Camenzind v. Switzerland, 16 грудня
1997, §53, Reports 1997-VIII).
69. Суд встановив порушення статті 13 Конвенції у справі
Vladimir Polishchuk and Svetlana Polishchuk v. Ukraine (№ 12451/04, §§54
та 55, 30 вересня 2010), в якій цивільний позов у зв’язку з незаконним
обшуком не було розглянуто національними судами переважно на
тій підставі, що заявник не був безпосереднім учасником відповідного кримінального розгляду.
70. У цій справі перший заявник також не був учасником відповідного кримінального розгляду. Уряд не навів жодних прикладів
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із національної судової практики, які б дали змогу припустити, що
перший заявник міг подати окремий цивільний позов. Суд доходить
висновку, що окремий цивільний позов не був достатньо визначеним на практиці та, відповідно, не може розглядатися як ефективний засіб правового захисту.
71. Окрім того, Суд зазначає, що Уряд не вказав жодного іншого
засобу правового захисту, який перший заявник міг би використати
на національному рівні, щоб оскаржити незаконний обшук та вилучення й отримати відповідне відшкодування.
72. Що стосується спроби першого заявника ініціювати кримінальну справу проти співробітників, які здійснювали обшук, Суд
не вважає, що в обставинах цієї справи застосування кримінально-правових санкцій було необхідним для належного захисту прав
першого заявника від незаконного обшуку та вилучення (див. також Peev v. Bulgaria, № 64209/01, §70, 26 липня 2007, та Betayev and
Betayeva v. Russia, № 37315/03, §127, 29 травня 2008).
73. Водночас Суд зазначає, що національне кримінальне законодавство передбачає низку corpora delictorum (складів злочину),
які потенційно охоплюють дії, на які скаржився перший заявник
(див. пункти 23–26 раніше). Окрім того, Кримінально-процесуальний кодекс дозволяє спільний розгляд кримінальних та цивільних
позовів, що випливають із тих самих неправомірних дій, сприяючи
в такий спосіб загальному процесуальному захистові розглядуваних
прав (див. пункт 28).
74. Відповідно Суд вважає, що за відсутності будь-яких інших
правових перспектив подання першим заявником скарги в рамках
кримінального законодавства з можливістю притягнення можливих
винуватців і до кримінальної, і до цивільно-правової відповідальності, може бути виправданим. Тому Суд має розглянути, чи був
засіб, використаний першим заявником, ефективним згідно з положеннями статті 13 Конвенції.
75. У цьому зв’язку Суд зазначає, що твердження першого заявника було розглянуто лише під час «попереднього дізнання», як це
передбачено статтею 97 Кримінально-процесуального кодексу, після
чого було ухвалено рішення про відмову в порушенні кримінальної
справи. Однак Суд ухвалив, в іншому контексті, що ці слідчі дії не
відповідали засаді наявності ефективного засобу правового захисту,
оскільки дізнавач може здійснити лише обмежену кількість проце-
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суальних заходів у рамках цієї процедури, коли потерпілий не має
офіційного статусу жертви, а отже, не може брати ефективну участь
у процедурі (див. Davydov and Others v. Ukraine, №№ 17674/02 і 39081/02,
§§310–312, 1 липня 2010). Зокрема на цій стадії внутрішнього розгляду позивач не має достатнього доступу до матеріалів справи, що
значно знижує ефективність процедури (див., із відповідними змінами, Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine, № 1727/04, §§71–73,
24 червня 2010). Немає жодних підстав відступати від цих висновків
і в розглядуваній справі.
76. Окрім того, Суд зазначає, що наглядові органи визнали результати дізнання необґрунтованими в багатьох моментах, і справу
було передано для здійснення нового дізнання. Складається враження, що протягом більш як семи років органи влади, які були
уповноважені порушити кримінальну справу та здійснити розслідування, не зробили жодних спроб ретельно дослідити це питання,
встановити факти, надати справі відповідної правової оцінки та, за
необхідності, притягти винних до відповідальності.
77. Численні повернення справи для «попереднього дізнання»
дають змогу припустити, що перегляд рішень прокуратури про
відмову в порушенні кримінальної справи був безрезультатним.
Зокрема попри неодноразові вказівки органи прокуратури продовжували ухвалювати аналогічні рішення про відмову в порушенні
кримінальної справи. У такий спосіб посадові особи, які відповідали за «попередне дізнання», скомпрометували самий механізм
нагляду. Ще більшу занепокоєність спричиняє той факт, що наглядові органи, критикуючи рішення цих посадових осіб, були готові
нескінченно толерувати їхню поведінку. Суд визнав, що прокурор
має бути наділений правом певного розсуду, розв’язуючи питання,
чи можуть зібрані факти та докази виправдати рішення про порушення та розслідування кримінальної справи. Проте якщо це право
розсуду застосовується довільно або недобросовісно, як у цій справі,
ефективність всієї процедури нівелюється.
78. Суд, отже, не поділяє думки Уряду про те, що перший заявник повинен був відповідно до статті 35 §1 Конвенції оскаржити рішення прокуратури від 4 березня 2011 року про відмову в порушенні
кримінальної справи. Проте, як виглядає, перший заявник насправді
оскаржив рішення, згадане Урядом, після чого його було скасовано,
а справу було спрямовано на повторне «попереднє дізнання». Отже,
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заперечення Уряду стосовно невичерпання внутрішніх засобів правового захисту має бути відхилено.
79. У світлі сказаного Суд вважає, що національна влада не здійснила ефективного розслідування тверджень першого заявника
та позбавила його можливості отримання будь-якого ретроспективного відшкодування, в тому числі цивільно-правового відшкодування у зв’язку із заявленим порушенням.
80. Таким чином, Суд висновує, що перший заявник не мав ефективного засобу правового захисту стосовно його скарги за статтею 8
Конвенції. Отже, відбулося порушення статті 13 Конвенції.
II. ІНШІ ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
81. Заявники твердили, що відмова органів влади притягти до
відповідальності співробітників правоохоронних органів, які брали участь в обшуку їхніх приміщень, склала порушення статті 7
Конвенції.
82. Суд розглянув ці скарги та у світлі всіх наявних у нього матеріалів та тією мірою, якою оскаржувані питання перебувають
у межах його компетенції, дійшов висновку, що вони не містять
будь-яких доказів порушення прав та свобод, викладених у Конвенції або протоколах до неї. Відповідно Суд відхиляє ці скарги як явно
необґрунтовані відповідно до статті 35 §§3 (а) та 4 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
83. Стаття 41 Конвенції говорить:
«Якщо Суд ухвалює, що відбулося порушення Конвенції або Протоколів до неї, а внутрішнє право Високої Договірної Сторони припускає можливість лише часткового усунення наслідків цього порушення, Суд у разі необхідності присуджує справедливе відшкодування
потерпілій стороні».
A. шкода

84. Перший заявник твердив, що йому було завдано серйозної
моральної шкоди у зв’язку із заявленими порушеннями. Окрім того,

352

Головань проти України

він звернувся до Суду з проханням визначити форму та розмір справедливої компенсації за власною ініціативою.
85. Уряд повважав цю вимогу необґрунтованою.
86. Суд вважає, що страждання та марні сподівання, яких зазнав перший заявник, не можуть бути компенсовані самим лише
встановленням порушення. Беручи до уваги характер питань у цій
справі й ухвалюючи рішення на підставі справедливості, Суд присуджує сплатити першому заявникові 10 000 евро (EUR) як компенсацію нематеріальної шкоди плюс будь-які податки, які можуть бути нараховані на цю суму.
B. судові витрати

87. Перший заявник не подав жодних вимог із цього пункту. Отже, Суд нічого йому не присуджує.
C. Пеня

88. Суд вважає доцільним, що пеня має ґрунтуватися на граничній кредитній ставці Європейського центрального банку, до якої
слід додати три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Приєднує до суті справи заперечення Уряду стосовно дотримання першим заявником правила про вичерпання внутрішніх засобів правового захисту та відхиляє його після розгляду по суті;
2. Оголошує скарги першого заявника за статтями 8 та 13 Конвенції прийнятними, а решту заяви неприйнятною;
3. Ухвалює, що відбулося порушення статті 8 Конвенції стосовно
першого заявника;
4. Ухвалює, що відбулося порушення статті 13 Конвенції стосовно першого заявника;
5. Ухвалює:
a) держава-відповідач має сплатити першому заявникові протягом трьох місяців від дати, коли судове рішення стане остаточним відповідно до статті 44 §2 Конвенції, 10 000 (десять
тисяч) євро плюс будь-які податки, які можуть бути нараховані на цю суму як відшкодування нематеріальної шкоди
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Справи, які стосуються права на повагу до приватного і сімейного життя

в переведенні в національну валюту держави-відповідача за
курсом, чинним на день сплати;
b) з моменту закінчення згаданих трьох місяців до сплати на
вказану суму нараховується пеня, що дорівнює граничній
кредитній ставці Європейського центрального банку в цей
період плюс три відсоткових пункти.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 5 липня
2012 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
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К. Вестердік

Д. Шпільманн

секретар

голова

Назва рішення /
ухвали

Короткий зміст
встановленого
порушення

2

3

1

4

Дата набуття
статусу
остаточного

№

Дата
прийняття

Перелік рішень щодо України,
прийнятих Європейським судом з прав людини
у 2012 р.

5

1

Крижанівський
36619/05

Порушення пункту 1 стат- 12.01.12
ті 6 Конвенції

2

Киряков
26124/03

Порушення пункту 1 стат- 12.01.12 12.04.12
ті 6 Конвенції

3

Фельдман № 2
42921/09

Порушення пункту 1 стат 12.01.12 12.04.12
ті 8 Конвенції

4

Іглін
39908/05

Порушення статті 3, 12.01.12 12.04.12
пункту 1 статті 6, пунк
ту 3 (b–c) та статті 6 Конвенції

5

Устянцев
3299/05

Порушення пункту 3 12.01.12 12.04.12
статті 5 та статті 34 Конвенції

6

Тодоров
16717/05

Порушення статті 3, 12.01.12 12.04.12
пункту 3 статті 5, пунктів 1 (с) та 3 статті статті 6 Конвенції



книзі.

Напівжирним шрифтом позначені справи, переклад яких надрукований в цій
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1

2

3

4

5

7

Горовенки та Бугара Порушення статті 2 Кон 12.01.12 12.04.12
36146/05 та 42418/05
венції

8

Ігор Шевченко
22737/04

Порушення статті 2 Кон 12.01.12 04.06.12
венції

9

Довженко
36650/03

Порушення пункту 1 стат 12.01.12 12.04.12
ті 6 Конвенції

10 Борисенко
25725/02

Порушення пункту 3 12.01.12 12.04.12
статті 5 та пункту 1 стат
ті 6 Конвенції

11 Тримбач
44385/02

Порушення пункту
статті 6 Конвенції

12 Корнeйкова
39884/05

Порушення пунктів 1 (с), 19.01.12 19.04.12
4 та 5 статті 5 Конвенції

13 Смолик
11778/05

Порушення пункту 1 (с) 19.01.12 19.04.12
статті 5 Конвенції

14 Наконечний
17262/07

Порушення пункту 1 стат 26.01.12
ті 6 Конвенції

15 Гержик
40427/08

Порушення пункту 1 стат 02.02.12
ті 6 Конвенції

16 Онопко
39878/05

Порушення пункту 1 стат 02.02.12
ті 6 Конвенції

17 Мурдугова
28325/04

Порушення пункту 1 стат 02.02.12
ті 6 Конвенції

18 Митцевий
25713/06

Порушення пункту 1 стат 16.02.12
ті 6 Конвенції

19 ТОВ «ФПК „ГРОСС“»
18608/05

Порушення пункту 1 стат 16.02.12
ті 6 Конвенції
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1 12.01.12 12.04.12

1

2

3

4

5

20 Концевич
9089/04

Порушення пункту 1 16.02.12 16.05.12
статті 6 та статті 1 Пер
шого протоколу, а також
статті 8 Конвенції

21 Яценко
75345/01

Порушення статті 3 Кон 16.02.12 16.05.12
венції

22 Савін
34725/08

Порушення статті 3 та 16.02.12 16.05.12
пункту 1 статті 5 Кон
венції

23 Бєляєв та Дігтяр
16984/04, 9947/05

Порушення статті 3 Кон 16.02.12 16.05.12
венції

24 Кравченко
49122/07

Порушення пункту 1 стат 23.02.12
ті 5 Конвенції

25 Клішин
30671/04

Порушення статті 3 та 5 23.02.12 23.05.12
Конвенції

26 Тросін
39758/05

Порушення статті 8 та 23.02.12 23.05.12
статті 34 Конвенції

27 Слюсар
34361/06

Порушення пункту
статті 6 Конвенції

28 Деменова
21922/07

Порушення пункту 1 стат 15.03.12
ті 6 Конвенції

29 Трофімова
та Зилькова
35909/06 та 50559/06

Порушення пункту 1 стат 15.03.12
ті 6 Конвенції

30 Папазова та інші
32849/05, 20796/06,
14347/07 та 40760/07

Порушення пункту 1 стат 15.03.12
ті 6 Конвенції

31 Соломахін
24429/03

Порушення пункту 1 15.03.12 24.09.12
статті 6 Конвенції

1 08.03.12 08.06.12
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32 Ігор Луценко
37645/10

Порушення пункту 1 (с) 05.04.12
статті 5 Конвенції

33 Лобацька
44674/05

Порушення пункту 1 стат 05.04.12
ті 6 Конвенції

34 Хажевський
28297/08

Порушення пункту 1 стат 19.04.12
ті 6 Конвенції

35 Шпілько
11471/08

Порушення пункту 1 стат 19.04.12
ті 6 Конвенції

36 Варламова
24436/06

Порушення пункту 1 стат 19.04.12
ті 6 Конвенції

37 Сергієнко
47690/07

Порушення статті 2 Кон 19.04.12 19.07.12
венції

38 М.
2452/04

Порушення пункту 1 19.04.12 19.07.12
статті 5 Конвенції

39 Блінова
2248/06

Порушення пункту 1 стат 26.04.12
ті 6 Конвенції

40 Молочко
12275/10

Порушення пунктів 1 (f), 26.04.12 26.07.12
4 (f) статті 5

41 Циганков
27552/08

Порушення пункту 1 стат 10.05.12
ті 6 Конвенції

42 Фірма ТОВ «Верітас» Порушення пункту
2217/07
статті 6 Конвенції

1 15.05.12

43 Григор’єв
51671/07

Порушення статті 3 15.05.12 15.08.12
та пункту 1 статті 6
Конвенції

44 Каверзін
23893/03

Порушення статті 3 Кон 15.05.12 15.08.12
венції
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45 Мангадаш та інші
14018/08, 14835/08 та
31423/08

Порушення пункту 1 стат 14.06.12
ті 6 Конвенції

46 Куліш
35093/07

Порушення статті 3 Кон 21.06.12 21.09.12
венції

47 Глоба
15729/07

Порушення пункту 1 стат 05.07.12
ті 6 Конвенції

48 Луценко
6492/11

Порушення пунктів 1, 2 03.07.12 19.11.12
статті 3, а також пунктів
3, 4 статті 5 Конвенції

49 Головань
41716/06

Порушення статті 8 та 13 05.07.12 05.10.12
Конвенції

50 Алєксахін
31939/06

Порушення статті 3 Кон 19.07.12 19.10.12
венції

51 Сляднєва
38711/06

Порушення пункту 1 стат 26.07.12
ті 6 Конвенції

52 Яковлєв
18412/05

Порушення пункту 1 стат 26.07.12
ті 6 Конвенції

53 Харук та інші
703/05 та інших
115 заяв

Порушення пункту 1 26.07.12
статті 6 та статті 1 Першого протоколу Конвенції

54 Василь Іващенко
760/03

Порушення статей 3 та 26.07.12 26.10.12
34 Конвенції

55 Савіцький
38773/05

Порушення статті 3, 26.07.12 26.10.12
пункту 1 статті 6 та
статті 34 Конвенції

56 Юр’єва та Юр’єв
3431/03

Порушення пункту 1 стат 31.07.12
ті 6 Конвенції

19.11.12

17.12.12
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57 Мута
37246/06

Порушення статті 3 Кон 31.07.12 31.10.12
венції

58 Принда
10904/05

Порушення статті 2 Кон 31.07.12 31.10.12
венції

59 Шаповалов
45835/05

Порушення пункту
статті 6 Конвенції

60 Федорченко
та Лозенко
387/03

Порушення статті 2 Кон 20.09.12 20.12.12
венції

61 Титаренко
31720/02

Порушення статей 3 та 5 20.09.12 20.12.12
Конвенції

62 Бестіянець
34545/05

Порушення пункту 1 стат 04.10.12
ті 6 Конвенції

63 Єрмоленко
49218/10

Порушення статті 3 Кон 15.11.12 15.02.13
венції

64 Сергій Афанасьєв
48057/06

Порушення пункту 1 та 15.11.12 15.02.13
3 (c) статті 6 Конвенції

65 Ніколаєнко
39994/06

Порушення пункту 1 та 15.11.12 15.02.13
3 (c) статті 6 Конвенції

66 Гриненко
33627/06

Порушення пункту 1 та 15.11.12 15.02.13
3 (c) статті 6 Конвенції

67 Замфереско
30075/06

Порушення пункту 1 та 15.11.12 15.02.13
3(c) статті 6 Конвенції

68 Хайров
19157/06

Порушення пунктів 1, 15.11.12 15.02.13
3 (c), (d) статті 6 Кон
венції

69 Коваль та інші
22429/05

Порушення статей 3 та 15.11.12 15.02.13
8 Конвенції
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1 31.07.12 31.10.12
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2

3

4

5

70 Єрохіна
12167/04

Порушення пункту 1 15.11.12 15.02.13
та пункту 3 (с) статті 6
Конвенції

71 Алпатов та інші
7321/05 та інших
107 заяв

Порушення пункту 1 18.12.12
статті 6 та статті 1 Першого протоколу, а також
порушення статті 13 Конвенції
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