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У справі «Мосендз проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький,		
п. П. Лемменс,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 11 грудня 2012 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 52013/08) проти України, поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людина
та основних свобод (далі — «Конвенція») громадянкою України, пані Тетяною Миколаївною Мосендз (далі — «заявниця») 14 жовтня 2008 року.
2. Заявницю, якій було надано оплату правової допомоги, представляв п. О. Марушко, адвокат, що практикує в Києві. Український Уряд
(далі — «Уряд») представляв його уповноважений п. Н. Кульчицький.
3. Заявниця твердила, зокрема, що її син зазнав знущань і жорстокого поводження під час строкової військової служби, що держава
була не в змозі захистити його життя, що внутрішнє розслідування
обставин його смерті, визнаної самогубством, було неефективним,
і що вона була позбавлена ефективних внутрішніх засобів правового
захисту стосовно зазначених скарг.
4. 28 квітня 2011 року Уряд було повідомлено про цю скаргу.
5. 20 вересня 2011 року Уряд надав свої зауваження щодо прийнятності та по суті справи.

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявниця народилася в 1950 році й живе у Севастополі.
7. Факти справи, описані сторонами та підтверджені наданими
сторонами матеріалами, можна викласти в такий спосіб.
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A. Смерть сина заявниці та наступне розслідування

8. На момент подій єдиний син заявниці, п. Денис Мосендз (далі —
«Д. М.»), уже кілька місяців відбував строкову військову службу в українських внутрішніх військах, військова частина № 3007.
9. Уночі на 25 квітня 1999 року Д. М. перебував на варті. О 4:30 ранку 25 квітня він повідомив по рації, що все спокійно. О 5:00 ранку солдат, який мав змінити його, виявив, що Д. М. зник зі свого посту.
10. 25 квітня 1999 року військова прокуратура Тернопільського
гарнізону (далі — «ВПТГ») порушила кримінальну справу стосовно
Д. М. за підозрою у дезертирстві з армії, порушенні статуту вартової
служби та незаконному заволодінні зброєю.
11. Того самого дня, приблизно о 18:30, Д. М. було знайдено мерт
вим зі слідами вогнепальних поранень в голову приблизно за шістсот
метрів від посту, біля бетонного паркану, що оточував закинутий завод (як описано в протоколі огляду місця події). Зброя, видана йому
для вартування (штурмова гвинтівка АК-74), два магазини (з десятьма
та сімома патронами відповідно) та багнет було знайдено поруч із тілом. Неподалік на землі було знайдено три порожні гільзи. За фактом
смерті було порушено кримінальну справу.
12. Р., офіцер, який керував пошуковою групою, заявив під час
розслідування та судового розгляду (див. також пункт 42 далі), що
він особисто виявив тіло Д. М., притулене до заводського паркану. Однак один з-поміж солдатів цієї групи, Б., пізніше заявив, що тіло було
знайдено приблизно за сорок метрів від паркану та що солдати намагалися надати Д. М. першу допомогу. За словами Б., усвідомивши, що
Д. М. помер, вони перенесли тіло й поклали його біля паркану. Це розходження у свідченнях залишилося без уваги під час розслідування.
13. 27 квітня 1999 року Д. М. було поховано в селі Баламутівка
Хмельницької області, де мешкав брат заявниці. Тіло було доправлено туди в закритій труні. Поховання відбулося за відсутності заявниці
та без її відома. За словами заявниці, представники військової частини повідомили їй, що Д. М. дезертирував з армії, і взяли в неї адреси
її родичів. Поки вона їхала в частину, щоб дізнатися, що трапилося,
Д. М. поховали.
14. 7 травня 1999 року було здійснено розтин тіла Д. М. Розтин
виявив один вхідний кульовий отвір в середині лоба та два вихідних
отвори у правій і лівій частинах черепа, між тім’яною та потиличною
областями. Вхідний отвір був оточений гематомою, що вказувало на
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те, що зброю було притиснуто до лоба Д. М. Зазначивши, що наявний
лише один вхідний і два вихідних отвори, експерт дійшов висновку,
що принаймні два постріли було зроблено чергою. Було також виявлено гематоми навколо очей і біля носу, що пояснюються внутрішньою
кровотечею після пострілів. Поранень було завдано, коли жертва була ще жива. В організмі не було виявлено ні алкоголю, ні наркотиків.
Враховуючи, що жодних інших травм або слідів боротьби не було виявлено, дійшли висновку, що Д. М. покінчив життя самогубством.
15. 12 травня 1999 року посмертна психіатрична експертиза дійшла висновку, що Д. М. не страждав на психічні розлади.
16. 25 червня 1999 року ВПТГ закрила розслідування на тій підставі, що смерть була самогубством. Кримінальну справу стосовно
Д. М. було припинено на тій самій підставі.
17. 5 жовтня 1999 року Генеральна прокуратура (далі — «ГП»)
скасувала обидва рішення від 25 червня 1999 року на тій підставі,
що, по-перше, обвинувачення проти померлого були незаконними
та необґрунтованими, та, по-друге, розслідування його смерті не було здійснено достатньо ретельно.
18. 23 листопада 1999 року, під час додаткового огляду на місці
події, було виявлено три отвори в бетонному паркані, біля якого, як
повідомляють, було знайдено тіло Д. М.
19. 1 грудня 1999 року ВПТГ знову закрила розслідування на підставі відсутності ознак вчинення злочину.
20. 21 лютого 2000 року ГП скасувала це рішення на тій підставі,
що розслідування було поверховим і неповним. Із протоколів допитів
свідків залишилося неясним, чи була на місці події кров, як виглядав
одяг Д. М., і чи не було яких-небудь ознак того, що тіло було перетягнуто на місце, де його знайшли. Не було ясно, хто знайшов порожні
гільзи, й де саме.
21. 21 березня 2000 року була здійснено судово-хімічну експертизу отворів у бетонному паркані, біля якого, як повідомляють, було
знайдено тіло Д. М. Експертиза дійшла висновку, що отвори утворилися внаслідок пострілів.
22. 13 квітня 2000 року ВПТГ знову закрила розслідування, ухваливши, що підстав для порушення справи немає.
23. 5 вересня 2000 року військовий суд Львівського гарнізону скасував це рішення як передчасне. Суд розкритикував слідчі органи за
те, що вони обмежилися висновком, що Д. М. убив себе, не розслідувавши можливі причини цього вчинку.



Мосендз проти України

24. У певний момент справу було передано до військової прокуратури Львівського гарнізону (далі — «ВПЛГ»).
25. 29 грудня 2000 року ВПЛГ закрила кримінальне розслідування, встановивши, що в самогубстві Д. М. ніхто не винен.
26. Матеріали справи включають копії витягів із протоколів розмов, що відбулися у невстановлені дні зі старшим лейтенантом В. К.
та командиром частини В. С. Офіцери заперечували знущання та жорстоке поводження з Д. М. з будь-чийого боку. В. К. пояснив, що, якби
знущання або жорстоке поводження відбувалися, то командири, безперечно, знали б про це, та що Д. М. міг «оборонити себе». В. С., своєю
чергою, висловив упевненість, що він був добре поінформований про
моральну атмосферу в частині, і сказав, що йому невідомо про будьякі знущання з Д. М.
27. 1 серпня 2001 року ГП скасувала рішення від 29 грудня 2000 року вирішивши, що розслідування було неповним. ГП зазначила, що,
хоча слід було допитати п’ятдесят п’ять осіб, зрештою було допитано
лише п’ять осіб, серед яких не було жодного з армійських друзів Д. М.
Крім того, незрозуміло, чому тіло шукали так довго. Насамкінець,
причини самогубства також залишилися нез’ясованими.
28. У лютому 2002 року один із солдатів згадав під час допиту (і ще
двоє солдатів підтвердили це), що в Д. М. стався конфлікт із двома
сержантами, К. і В., перед тем, як він заступив у наряд увечері 24 квітня 1999 року. Вони розповіли, що Д. М. запізнився на тренування, за
що зазнав критики з боку командира частини. Після цього сержанти
К. і В. відвели Д. М. та рядового Со. в окрему кімнату на гауптвахті, де
вони залишалися приблизно протягом двадцяти хвилин. Коли Д. М.
повернувся з кімнати, він виглядав схвильованим і тримався за голову. У нього не було жодних помітних тілесних ушкоджень.
29. 5 квітня 2002 року було допитано ще одного солдата, О. Він
твердив, що деякі старші сержанти контролювали щойно прибулих
солдатів. Він зазначив, що сержанти інколи били молодих солдатів,
але «це відбувалося зрідка й не безпідставно, зазвичай як покарання
за якісь незначні помилки». О. також зазначив, що сержанти інколи
змушували молодих солдатів чистити туалети зубними щітками. Він
уточнив, що «через це пройшов чи не кожен солдат». Проте О. вважав,
що залякування як такого не було.
30. 7 лютого 2003 року Со. пояснив, що сержанти вилаяли його
та Д. М. за недостатнє знання статуту збройних сил. В окремій кімнаті
К. і В. поклали статут на підлогу і змусили Со. та Д. М. читати його,
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одночасно віджимаючись від підлоги. У якийсь момент Д. М. впав.
Сержант В. Наказав йому продовжувати, і, коли Д. М. не зміг цього зробити, В. штовхнув його ногою й ударив по спині. Виходячи з кімнати,
Д. М. сказав Со.: «Я з ними ще розрахуюся». Відповідаючи на запитання про те, чому Со. так довго замовчував цю інформацію, він пояснив,
що питання стосувалося його армійських зверхників, які попросили
його мовчати. Він боявся їхньої помсти і дав ці свідчення лише тому,
що строк його служби в армії закінчився.
31. Спираючись на зазначені свідчення солдатів, 29 листопада
2003 року Львівська гарнізонна військова прокуратура (далі — «ЛГВП»)
порушила кримінальну справу стосовно сержантів К. та В. за підозрою
у перевищенні ними службових повноважень, що спричинило тяжкі
наслідки (стаття 424 п. 3 Кримінального кодексу — див. пункт 57 далі).
32. 12 жовтня 2004 року ЛГВП видала розпорядження про ексгумацію тіла Д. М. після того, як слідчий виявив певні розходження
між результатами посмертної судово-медичної експертизи 7 травня
1999 року та фотографіями тіла в матеріалах справи. Зокрема, одну
з ран, згаданих у доповіді експертів, не було видно на фотографіях.
33. 19 листопада 2004 року судово-психіатрична комісія оприлюднила доповідь про повторну посмертну психіатричну оцінку емоційного стану Д. М. перед його смертю, яку було здійснено у світлі інформації, що стосувалася знущань над ним з боку сержантів В. та К.
У доповіді було сказано, що Д. М. не страждав жодними психічними
недугами та що його поведінка не свідчила перо жодні емоційні чи
мотиваційні проблеми. Д. М. був спокійною, врівноваженою, ціле
спрямованою та самостійною людиною. Загальний висновок, проте,
був таким:
«Дії померлого [Д. М.] пояснюються адаптаційною реакцією (незначний психотичний розлад, що тягне за собою зміни в емоційній сфері —
зміни настрою), яка спричинила суттєвий вплив на його поведінку.
Враховуючи особливості його психічного складу, [Д. М.] міг вчинити
самогубство, оскільки незаконні дії з боку сержантів [В. і К.], спричинили в нього гострий афективний розлад тривожно-депресивного типу (адаптаційний розлад)».

34. 25 грудня 2004 року було здійснено судово-медичну експертизу ексгумованого тіла. У доповіді експертної комісії сказано, що
в протоколі первісного огляду від 7 травня 1999 року не було зареєстровано друге вогнепальне поранення над правою бровою померлого,
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а два вихідних отвори було неправильно локалізовано. Посилаючись
на положення тіла, довжину рук Д. М. та технічні характеристики автомата АК-74, комісія підтвердила висновок про самогубство.
35. 5 січня 2005 року сержант К. зізнався, що ввечері 24 квітня 1999 року він піддав Д. М. жорстокому поводженню (як описано
в пунктах 28 та 30 раніше).
36. 20 січня 2005 року слідчий відмовив у порушенні кримінальної справи стосовно старших офіцерів В. К. та В. С. (див. також пункт 26
раніше), не знайшовши в їхніх діях складу злочину. Було зроблено висновок, що вони не знущалися з Д. М. особисто й не доручали нікому
це робити. Це рішення не було оскаржено.
37. 31 січня 2005 року заявниці було присвоєно статус потерпілої
в кримінальному провадженні проти сержантів В. та К.
38. 23 лютого 2005 року кримінальну справу стосовно сержанта В.
було виокремлено в окреме провадження, оскільки він утік.
39. Того самого дня було здійснено балістичну експертизу трьох
отворів у бетонному паркані, біля якого, як повідомляють, було знайдено тіло Д. М. Експертиза встановила, що отвори не могли виникнути внаслідок пострілів.
40. 13 жовтня 2005 року Львівський гарнізонний військовий суд
ухвалив рішення, визнавши сержанта К. винним у залякуванні свого
підлеглого, Д. М., що призвело до тяжких наслідків, а саме до самогуб
ства Д. М. Суд здебільшого спирався на висновок посмертної психіатричної експертизи, а також на висновки судово-медичної експертизи
ексгумованого тіла (див. пункт 33 та 34 раніше). Суд присудив К. до
позбавлення свободи на п’ять років із відтермінуванням виконання
вироку та випробувальним строком протягом трьох років. К. також
було позбавлено військового звання (старший сержант). К. визнав, що
він позбавив Д. М. часу на відпочинок і змусив його віджиматися, тому що Д. М. продемонстрував погане знання статуту збройних сил.
41. Серед матеріалів, розглянутих судом, був лист, написаний
Д. М. своєму другові невстановленого дння, в якому він описував своє
армійське життя як цілком нормальне й закликав друга не ухилятися
від військової служби. Хоча Д. М. і згадав про якусь «дідівщину» в армії, він вважав, що загалом йому немає на що скаржитися.

«Дідівщина» — система нестатутних стосунків у збройних силах деяких колишніх радянських республік, зокрема, Росії та України, коли молоді солдати зазнають
тиску з боку старших солдатів.
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42. Рішення також посилається, зокрема, на доповідь про огляд
місця події, згідно з яким тіло Д. М. було знайдено біля заводського
паркану, а також на свідчення Б., згідно з яким тіло було виявлено приблизно за сорок метрів від цього паркану. Суд ніяк не прокоментував
цю невідповідність. Суд також згадав, без додаткових коментарі, про
балістичну експертизу, згідно з якою досліджені три отвори в паркані
не могли виникнути внаслідок пострілів (див. пункт 39 раніше).
43. Рішення від 13 жовтня 2005 року не було оскаржено й стало
чинним.
44. Проте слідство стосовно сержанта В. тривало без будь-яких
конкретніших даних про його прогрес.
45. 16 вересня 2009 року Львівський гарнізонний військовий суд
ухвалив ще одно рішення у справі проти сержанта В. Сержанта В. було
визнано винним у залякуванні його підлеглого, Д. М., яке призвело до
тяжких наслідків, а саме до самогубства Д. М., проте його було звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням терміну давності (минуло більше десяти років). Подані до суду матеріали
справи не містять жодних подробиць про цей судовий розгляд або про
якісь докази, встановлені під час цього розгляду.
B. Позов, поданий заявницею
проти Міністерства внутрішніх справ

46. 4 травня 2006 року заявниця подала до Печерського районного суду м. Києва (далі — «Печерський суд») цивільний позов проти
Міністерства внутрішніх справ, вимагаючи компенсації нематеріальної шкоди. Вона твердила, що Міністерство не змогло забезпечити законність і порядок у своїх збройних силах, що спричинило можливість
жорстокого поводження з її сином і призвело до його смерті.
47. 12 травня 2006 року Печерський суд відмовився відкрити провадження на тій підставі, що справа має розглядатися в рамках адміністративного, а не цивільного судочинства.
48. Заявниця подала ще один позов до Гагаринського суду м. Севастополь (далі — «Гагаринський суд») — суд, що має юрисдикцію за
місцем її проживання.
49. 7 серпня 2006 року Гагаринський суд також відмовив у відкритті судочинства. Суд зазначив, що цивільна справа випливає з відповідного кримінального провадження, та запропонував заявниці
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подати цивільний позов до суду, в юрисдикції якого було вчинено порушення законних прав.
50. 12 жовтня 2006 року Севастопольський апеляційний суд скасував згадане рішення від 7 августа 2006 року, ухваливши, що позов
заявниці був адміністративним, а не цивільним та що вона правильно подала його до суду, що має юрисдикцію за місцем її проживання.
Апеляційний суд також зазначив, що Гагаринський суд неправильно
застосував норми цивільного процесуального законодавства.
51. 30 жовтня 2006 року Гагаринський суд відкрив адміністративне провадження за позовом заявниці, встановивши, що він уповні
відповідає вимогам Кодексу адміністративного судочинства.
52. 9 грудня 2008 року Гагаринський суд задовільнив позов заявниці та присудив їй 200 000 українських гривень (близько 17 000 євро),
які мало сплатити Міністерство внутрішніх справ. Стосовно статей 3
(9) та 4 (21) Положення про Міністерство внутрішніх справ України
від 9 жовтня 1992 року (див. пункт 56 далі), суд дійшов висновку, що
вчинення злочину стало можливим через бездіяльність Міністерства
внутрішніх справ і недбалого виконання ним своїх обов’язків. Зокрема, нездатність забезпечити законність і правопорядок в армії створила умови для зловживань владою з боку військових посадових осіб,
що призвело до смерті сина заявниці. Суд зазначив:
«...відповідач свідомо уникав забезпечення законності діяльності
[його] військовослужбовців. Враховуючи численність таких прикладів,
відповідач не міг не знати, що це зобов’язання не виконується. Відповідач не міг залишатися в невіданні... стосовно того, що його нездатність
забезпечити законність і порядок може призвести до антисоціальних
і небезпечних дій. Саме через нездатність Міністерства внутрішніх
справ забезпечити законність і порядок [в армії], [заявниця] втратила
свою єдину дитину».

53. 18 червня 2009 року Севастопольський Апеляційний адміні
стративний суд скасував рішення від 9 грудня 2008 року і припинив
провадження у справі на тій підставі, що цю справу слід розглядати
в рамках цивільного, а не адміністративного судочинства.
54. 18 жовтня 2011 року (тобто після того, як Уряд надав свої зауваження щодо прийнятності та по суті справи — див. пункт 5 раніше)
Вищий адміністративний суд залишив це рішення чинним.
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ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
55. Відповідно до статті 3 Закону України «Про внутрішні війська»
1992 року, діяльність внутрішніх військ має ґрунтуватися на принципах законності, гуманізму та поваги до прав і свобод людини.
56. Відповідно до Положення «Про Міністерство внутрішніх справ»,
затвердженого Указом Президента від 7 жовтня 1992 року (чинного до
17 жовтня 2000 року), одним із головних завдань Міністерства внутрішніх справ є забезпечення дисципліни та законності діяльності співробітників і військовослужбовців (статті 3 (9) та 4 (21)).
57. Стаття 424 ч. 3 Кримінального кодексу 2001 року передбачає
позбавлення свободи на строк від п’яти до десяти років за застосування нестатутних заходів стосовно підлеглого або перевищення військовою посадовою особою дисциплінарних повноважень, що пов’язане
з насильством і призвело до тяжких наслідків.
58. Інше відповідне законодавство наведено в рішенні у справі
Sergey Shevchenko v. Ukraine (№ 32478/02, пп. 36–46, 4 квітня 2006).
59. У своїй Доповіді 2004 року уповноважений Верховної ради України з прав людини (омбудсмен) вперше присвятив питанням «поваги до прав людини у Збройних Силах України та інших військових
формуваннях» окремий розділ (розділ 6.1), який, зокрема, стосується
ситуації до 2004 року. У відповідних частинах цього розділу сказано:
«Загальновійськові статути, затверджені законодавством, серед них
Статут внутрішньої служби та Дисциплінарний статут, мають відігравати провідну роль у забезпеченні захисту прав військовослужбовців.
Проте наявні статути не містять жодних положень про права людини в армії [це наголошення тут і далі в тексті було зроблено уповноваженим із прав людини]. ...
Уповноважений із прав людини вважає, що українське законодавство
нині не передбачає жодного механізму для захисту прав і свобод військовослужбовців, які відбувають строкову військову службу. ...
Військовослужбовці у званні рядових є найвразливішею групою військовослужбовців... у правовому та соціальному сенсі; вони залишаються практично незахищеними від сваволі з боку деяких своїх командирів і старших офіцерів. ...
Уповноважений із прав людини висловлює занепокоєння з приводу
ситуації в царині захисту особистих і цивільних прав військовослуж-
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бовців, и, насамперед, права на життя та здоров’я, повагу до гідності,
особисту недоторканність і безпеку у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. На жаль, військовослужбовці, а також
їхні батьки та інші родичі, наводять численні приклади порушень цих
прав. Щорічно багато молодих людей у військових формуваннях гинуть, стають інвалідами або отримують хронічні захворювання. Дехто
вчиняє самогубство, інші зазіхають на життя своїх співслужбовців.
Посадові особи, проте, намагаються приховати ці факти або подати їх
як нещасні випадки. ...
Дідівщина — це одна з найстрашніших проблем в армії. Військовослужбовці, їхні батьки та неурядові організації у своїх заявах повідомляють омбудсмену про це ганебне явище.
Жорстоке поводження та знущання над молодими солдатами (нестатутні стосунки) не лише є невід’ємним елементом військової служби,
але, на жаль, також стали «візитівкою» нашої армії та однією з головних причин, чому юнаки не хочуть відбувати військову службу. Ситуація з дідівщиною та порушенням прав військовослужбовців є практично однаковою в усіх видах збройних сил і формувань. Порушення
прав і нестатутні стосунки є ендемічними. Ще до усвідомлення своїх
прав солдати звикають до брутальності та бездушності в армійському
середовищі. Вони сприймають це як норму й намагаються пристосуватися до них і змиритися з ними.
Сотні юнаків служать у військових частинах, де склалася ситуація, що
не залишає місця для законослухняної поведінки. Там панують нестатутні стосунки, що ґрунтуються на єдиному правилі безумовного підпорядкування неписаним звичаям і правилам поведінки, а будь-які
спроби опору або звернення до закону розглядають як «доноситель
ство» та «зраду» загальних інтересів військовослужбовців. ...
Обурює те, що, хоча нестатутні стосунки є вельми розповсюдженими
в армії, про них не завжди дізнаються, і профілактичні заходи не завжди здійснюються вчасно.
...Омбудсмен змушений визнати, що не має конкретної інформації про
те, наскільки широко розповсюджені нестатутні стосунки у військових
частинах. Водночас є достатні підстави вважати, що численні приклади
знущань і жорстокого поводження залишаються невідомими.
Деякі старші офіцери та командири, мотивовані фінансовим зиском,
не лише не реагують на злочини, скоєні їхніми підлеглими, а й прихо-
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вують їх і не порушують кримінальних справ усупереч вимогам законодавства. Таким чином, вони створюють ситуацію безкарності та потурання в деяких військових частинах, що не може не непокоїти».

III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ МАТЕРІАЛИ
60. У відповідних частинах доповіді Держдепартаменту США
1999 року про дотримання прав людини в Україні, оприлюдненій
23 лютого 2000 року, сказано:
«Було отримано численні повідомлення про суворі умови та насильство
стосовно молодих солдатів у збройних силах. Як повідомляють, старші
офіцери змушують виснажених новобранців випрошувати їжу або гроші. Старші солдати часто б’ють новобранців, іноді до смерті... Покарання за вчинення таких дій або потурання вчиненню такого не є ефективним стримувальним фактором для дальших подібних порушень.
У період між 1991 і 1998 роками, 450 військовослужбовців було засуджено за насильницькі дії щодо їх співслужбовців, і близько 200 військовослужбовців було притягнуто до відповідальності у 1998 році за дідівщину (10–12 молодих солдатів було побиту до смерті, а 20–30 померли
від травм, пов’язаних із нестатутними стосунками). Преса повідомила
про засудження трьох військовослужбовців наприкінці 1998 року за
знущання над їхніми співслужбовцями у штабі Міністерства оборони».

61. Проблема насильства в українських збройних силах також порушувалася у Доповіді № 10861 Комітету з правових питань і прав людини Парламентської Асамблеї Ради Європи від 24 березня 2006 року
під назвою «Права людини військовослужбовців»:
32. «В Україні становище новобранців є серйозним приводом для занепокоєння. Доповідь Державного департаменту США 2003 року (оприлюднено в лютому 2004 року) повторює висновки місцевих НУО
і згадує вкрай тяжкі умови, в яких перебувають новобранці під час
їхньої військової служби, і дальші приклади насильства та жорстокого поводження на порушення чинного законодавства про захист прав
новобранців. Протягом перших чотирьох місяців 2003 року, 32 військовослужбовців загинули від неприродних причин. Одинадцять інших військовослужбовців покінчили життя самогубством. Усі військовослужбовці, які гинуть внаслідок насильства або ритуалів ініціації,
реєструються владою як самогубці. Офіційна статистика за 2002 рік
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свідчить про самогубства 29 військовослужбовців, 13 з них були новобранцями.
34. Місцеві НУО повідомляють, що військова прокуратура зазвичай
не розслідує скарги на фізичне насильство або ритуали ініціації. Військові органи влади замовчують ситуацію, сповіщаючи, що жодного
випадку смерті внаслідок фізичного насильства не було. Правозахисні
НУО, в тому числі комітети солдатських матерів, повідомляють, що
нестатутні стосунки все ще широко розповсюджені. Вони повідомляють, що у 2002 році прокуратура порушила 129 кримінальних справ,
пов’язаних із нестатутними стосунками. Однак невідомо, у скількох із
цих справ було ухвалено обвинувальні вироки».

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 2 І 3 КОНВЕНЦІЇ
62. Заявниця скаржилася відповідно до статей 2 і 3 Конвенції,
на жорстоке поводження з її сином в армії та його смерть, яка, на її
думку, не була самогубством. Вона також скаржилася на те, що національна влада не здійснила ефективного розслідування у цій справі.
Положення, на які посилається заявниця, говорять:
Стаття 2
«Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути
умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку
суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за
який закон передбачає таке покарання».

Стаття 3
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. щодо Прийнятності

1. Вичерпання внутрішніх засобів правового захисту
63. Уряд твердив, що позов про відшкодування, поданий заявницею проти державних органів у зв’язку з їхньою припущеною не-
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здатністю захистити фізичну недоторканість і життя її сина під час
його служби в армії, ще не завершено (Уряд подав свої заперечення до
ухвалення постанови Вищого Адміністративного суду від 18 жовтня
2011 року (див. пункти 5 і 54 раніше)). Тому Уряд твердив, що виконання державою її зобов’язань відповідно до статей 2 і 3 Конвенції
в нинішній справі має оцінюватися в національних судах. Відповідно, на думку Уряду, скаргу заявниці у цьому зв’язку слід відхилити як
передчасну.
64. Заявниця твердила, що внутрішні засоби правового захисту
в її справі виявилися неефективними. Вона зазначила, що на практиці влада ухилялася від розгляду питання, чи виконала держава свої
зобов’язання відповідно до статей 2 і 3 Конвенції стосовно її покійного сина.
65. Суд вважає, що питання про вичерпання внутрішніх засобів
правового захисту щільно пов’язане із суттю скарги заявниці про те,
що їй не було надано ефективного засобу правового захисту стосовно
згаданих скарг відповідно до статей 2 і 3 Конвенції. Тому Суд приєднує заперечення Уряду до суті скарги відповідно до статті 13 Конвенції (див. пункти 119–125 далі).

2. Дотримання шестимісячного терміну
66. Уряд твердив, що в тій частині, в якій заявниця ставить під
сумнів висновок про самогубство як причину смерті її сина, цю скаргу слід відхилити, оскільки її було подано зі спливом шестимісячного терміну, який почався 13 жовтня 2005 — у день ухвалення рішення Львівським гарнізонним військовим судом. Уряд зазначив, що, не
оскарживши це рішення в апеляційній інстанції або через подання
апеляції з питань права, заявниця прийняла його.
67. Заявниця не погодилася. Вона твердила, що згадане рішення стосувалося лише сержанта К. та що розслідування стосовно сержанта В. й далі тривало. Крім того, вона зазначила, що її твердження,
що Міністерство внутрішніх справ не виконало свого зобов’язання із
забезпечення законності та порядку, а також поваги до прав людини
в армії, ніколи не розглядалося національними судами по суті. Відповідно вона вважає, що правило шести місяців не є застосовним до
всіх її скарг, і відповідно до головного, і відповідно до процесуального
аспектів статей 2 і 3 Конвенції.
68. Суд повторює, що п. 1 статті 35 Конвенції передбачає, що він
може розглядати лише скарги, які було подано протягом шести місяців
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від того дня, коли остаточне рішення було ухвалено у процесі вичерпання внутрішніх засобів правового захисту. Якщо ефективний засіб
правового захисту є недоступним для заявника, цей термін спливає
через шість місяців після оскаржуваних актів і заходів або після дня,
коли було отримано інформацію про цей акт або його вплив на заявника (див. Younger v. the United Kingdom (dec.), № 57420/00, ECHR 2003-I).
Однак у тому разі, коли ситуація триває, такий термін спливає через
шість місяців після закінчення цієї ситуації (див. Koval v. Ukraine (dec.),
№ 65550/01, 30 березня 2004).
69. Відповідно до прецедентного права Суду, поняття «ситуація,
що триває» стосується стану справ, коли й далі відбуваються заходи,
здійснювані державою (або від її імені), яка надала заявникові статусу
жертви (див. Posti and Rahko v. Finland, № 27824/95, п. 39, ECHR 2002-VII).
70. У багатьох справах Суд доходив висновку, що смерть в обставинах, які потенційно тягнуть відповідальність держави, спричиняє
процесуальне зобов’язання держави забезпечити здійснення офіційного розслідування, що задовільняє певні мінімальні стандарти
ефективності. Варто зазначити, що це зобов’язання держави діє протягом усього періоду, коли можна розумно очікувати, що влада вживе
заходів для з’ясування обставин смерті та встановлення відповідальності за неї (див. Šilih v. Slovenia [GC], № 71463/01, п. 157, 9 квітня 2009,
з подальшими посиланнями).
71. Суд розглянув питання про застосовність правила шести місяців у контексті скарги заявниці стосовно ефективності внутрішнього розслідування смерті родича у справі Lyubov Efimenko v. Ukraine
(№ 75726/01, пп. 67–70, 25 листопада 2010). У цій справі заявниця подала свою заяву до Суду через вісім років після смерті свого сина і через рік після того, як вона подала заяву до Генеральної прокуратури
України про відсутність ефективного розслідування. Враховуючи той
факт, що на момент подання скарги внутрішнє розслідування ще продовжувалося, Суд відхилив заперечення Уряду стосовно недотримання заявницею шестимісячного терміну, що, як вони вважали, почався
від моменту подання заявницею скарги до Генеральної прокуратури.
72. Звертаючись до нинішньої справи, Суд зазначає насамперед,
що він вважає, що заперечення Уряду стосується скарги заявниці на
неефективність внутрішнього розслідування за фактом жорстокого
поводження з її сином та його смерті. Суд зазначає, що це заперечення,
як виглядає, суперечить запереченню Уряду про невичерпаність заявницею внутрішніх засобів правового захисту (див. пункт 63 раніше).
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73. Суд зазначає, що після оголошення вироку Львівського гарнізонного військового суду 13 жовтня 2005 року, який стосувався лише сержанта К., кримінальне розслідування тривало. На цьому етапі
розслідування займалося питанням причетності сержанта В. до залякування та жорстокого поводження з Д. М. перед смертю останнього,
яку була визнано самогубством. Суд також зазначає відсутність у матеріалах справи інформації про будь-які наступні слідчі дії або про
хід слідства. Суд, проте, бере до уваги зусилля заявниці, які вона здійснювала паралельно з цим розслідуванням, скеровані на те, аби встановити адміністративну відповідальність Міністерства внутрішніх
справ за те, що трапилося з її сином під час його військової служби.
74. Суд не вважає, що заявниці можна дорікнути в тому, що вона
не оскаржила рішення від 13 жовтня 2005 року, з таких підстав. Поперше, в рішенні було встановлено принаймні один епізод жорстокого поводження з її сином в армії, та визнано причиново-наслідковий
зв’язок цього поводження з його самогубством. По-друге, розслідування далі тривало, й, можливо, могло в подальшому прояснити деякі
питання, які залишилися неясними. Насамкінець, відповідальність
вищих органів державної влади за інцидент ще слід було встановити.
75. Загалом Суд зазначає, що, коли заявниця подала свою заяву
у жовтні 2008 року, скаржачись, зокрема, на неефективність внутрішнього розслідування обставин жорстокого поводження з її сином та його смерті, розслідування ще тривало (див. та пор. з Lyubov
Efimenko v. Ukraine, згадане раніше, п. 70).
76. Відповідно Суд відхиляє це заперечення Уряду.

3. Сумісність ratione materiae
77. Уряд також зазначив, що, як встановили національні суди, син
заявниці вчинив самогубство. Уряд твердив, що цей учинок був його
власним вибором, до якого стаття 2 Конвенції є незастосовною. Тут
Уряд послався на справу Pretty v. the United Kingdom, у якій Суд ухвалив, що «[стаття 2] не стосується питань, пов’язаних із якістю життя
або з тим, що людина робить зі своїм життям за власним вибором»
(№ 2346/02, п. 39, ECHR 2002-III).
78. Заявниця не надала коментарів із цього приводу.
79. Суд уже розглядав аналогічне заперечення Уряду у схожій
справі Sergey Shevchenko v. Ukraine (згадано вище, пп. 54–57), як і нинішня справа, стосувалася розслідування смерті сина заявниці в армії,
що її було визнано самогубством.
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80. Як ухвалив Суд у справі Sergey Shevchenko v. Ukraine (згадано
раніше, п. 56), його висновки у справі Pretty не можна тлумачити як
загальний виняток із застосування статті 2 у справах про самогуб
ства. Слід зазначити, що у низці справ Суд вважав, що позитивні
зобов’язання Договірних держав, які випливають із цього, можуть виникнути навіть тоді, коли небезпека для особи випливає із завданої
нею самій собі шкоди, а серед цього і процесуальне зобов’язання здійснити ефективне розслідування обставин смерті, яка виглядає самогубством (див. та пор. з Keenan v. the United Kingdom, № 27229/95, п. 90,
ECHR 2001-III, та Trubnikov v. Russia, № 49790/99, п. 89, 5 липня 2005).
81. Тому Суд відхиляє це заперечення Уряду.

4. Інші міркування стосовно прийнятності
82. Суд вважає у світлі наданих сторонами аргументів, що скарги
зачіпають серйозні питання факту та права відповідно до Конвенції,
розв’язання яких вимагає розгляду справи по суті. Отже, Суд дійшов
висновку, що ці скарги не є явно необґрунтованими у сенсі п. 3 (а)
статті 35 Конвенції. Жодних інших підстав для визнання їх неприйнятними не було встановлено, тоді як Суд уже ухвалив, що питання,
що стосується вичерпання внутрішніх засобів правового захисту, має
бути приєднано до суті скарги відповідно до статті 13 Конвенції (див.
пункт 65 раніше; прецедентне право див., напр., Umarovy v. Russia,
№ 2546/08, п. 123, 12 червня 2012).
B. щодо суті

1. Стверджуване порушення статті 2 Конвенції
a) Аргументи сторін
83. Заявниця твердила, що влада не надала правдоподібних пояснень смерті її сина, яка сталася в той час, коли він перебував під її
контролем. Вона зазначила, зокрема, низку невідповідностей у внутрішньому розслідуванні, які стали очевидними лише через тривалий
час, коли їх уже було важко розв’язати, по-перше, через об’єктивні
причини, та, по-друге, тому, що влада не бажала цього робити.
84. Заявниця наголосила, що Д. М. був психологічно стабільною
людиною без найменших емоційних розладів. Тому вона твердила,
що, навіть якщо висновок про самогубство як причину його смерті
є правильним, що неможливо перевірити через неуважність слідства,
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це свідчить про те, що її син зазнав жорстокого поводження та приниження достатньо серйозного, щоб довести його до самогубства.
85. Заявниця послалася на висновки національних судів про
наявність одного епізоду жорстокого поводження з її сином з боку
старших сержантів, а також про наявність причиново-наслідкового
зв’язку цього епізоду з його смертю, яку було визнано самогубством.
Вона наполягала на широкому розповсюдженні випадків дідівщини
в армії, про які органи влади мали знати, але яким вони потурали
та не здійснювали розслідувань. Вона вважає, що те, що трапилося
з Д. М., стало можливим насамперед через нездатність органів влади
забезпечити законність і порядок в армії.
86. Загалом заявниця поклала відповідальність за смерть її сина
на державу.
87. Уряд заперечував будь-яку подібну відповідальність.
88. Уряд визнав, із посиланням на рішення Львівського гарнізонного військового суду від 13 жовтня 2005 року (див. п. 40 раніше),
що Д. М. зазнав жорстокого поводження в армії, яке призвело до його
самогубства. Проте, на думку Уряду, було здійснено ефективне внутрішнє розслідування, яке встановило всі відповідні обставини та привело до належного покарання всіх винних.
89. Відповідно у нинішній справі вони не вбачають нічого, щоб
спричинило міжнародну відповідальність держави відповідно до
статті 2 Конвенції.
b) Оцінка Суду
i) Загальні засади
90. Суд повторює, що перше речення п. 1 статті 2 зобов’язує дер
жаву не лише утримуватися від умисного та незаконного позбавлення життя, а й здійснювати відповідні заходи для захисту життя осіб,
які перебувають під її юрисдикцією (див. L.C.B. v. the United Kingdom,
9 червня 1998, п. 36, Reports of Judgments and Decisions 1998-III). Це позитивне зобов’язання тягне за собою насамперед обов’язок держави
запровадити законодавчу та адміністративну систему, покликану забезпечити ефективну профілактику. Ця система має включати правила, які враховують особливості окремих різновидів діяльності, зокрема, рівень потенційного ризику для людського життя (див. Oneryildiz
v. Turkey [GC], № 48939/99, пп. 89–90, ECHR 2004-XII, та більш нещодавню справу Saso Gorgiev v. “the former Yugoslav Republic of Macedonia”,
№ 49382/06, п. 42, 19 квітня 2012).
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91. Що стосується обов’язкової військової служби, Суд ухвалив,
що першочерговим обов’язком держави є запровадження правил, які
враховують рівень ризику для життя або здоров’я, які можуть залежати не лише від характеру військових дій та операцій, а й від людського фактору, який стає актуальним, коли держава ухвалює рішення
про призов громадян на військову службу. Такі правила мають вимагати ухвалення практичних заходів, скерованих на ефективний
захист новобранців від небезпек, притаманних військовому життю,
та відповідних процедур для виявлення можливих недоліків і неправомірних вчинків, які можуть бути вчинені у цьому зв’язку військовослужбовцями різних рівнів (див. Kiling and Others v. Turkey, № 40145/98,
п. 41, 7 червня 2005).
92. Аналогічно до осіб, які перебувають в ув’язненні, військовослужбовці перебувають цілковито під контролем держави, і будь-які
події в армії цілковито або значною мірою перебувають у винятковій
компетенції органів влади. Таким чином, держава також несе відповідальність за будь-які травми або смерті, що стаються в армії (див.
Beker v. Turkey, № 27866/03, пп. 41–42, 24 березня 2009, з подальшими
посиланнями).
93. Суд далі нагадує у цьому зв’язку, що в усіх випадках, коли не
вдалося встановити точні обставина справи з причин, що об’єктивно
стосуються органів влади, держава-відповідач має викласти у задовільний і переконливий спосіб послідовність подій і надати вагомі докази,
які можуть спростувати твердження заявника (див. Mansuroglu v. Turkey,
№ 43443/98, п. 80, 26 лютого 2008, з подальшими посиланнями).
94. Суд зазначає, що зобов’язання захищати право на життя, а також здійснити належні заходи у зв’язку зі втратою життя, опосередковано вимагає здійснення ефективного офіційного розслідування,
здатного встановити точні обставини розглядуваних подій, а також
виявити та, за необхідності, покарати винних (див. Abdullah Yilmaz v.
Turkey, № 21899/02, п. 58, 17 червня 2008). Слід зазначити, що ці вимоги не обмежуються стадією попереднього розслідування, а поширюються на стадію судового розгляду, який також має задовільняти
вимоги статті 2 (див. Abdullah Yilmaz v. Turkey, згадане раніше, п. 58,
остаточне).
95. Слід уточнити, що кримінальна відповідальність відповідно
до національного законодавства відрізняється від міжнародно-правової відповідальності держави відповідно до Конвенції. Розв’язуючи
питання, чи відбулося порушення статті 2, Суд не розглядає кримі-
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нальну відповідальність безпосередньо або опосередковано зацікавлених сторін. Його компетенція обмежується міжнародною відповідальністю держави відповідно до Конвенції, положення якої мають
тлумачитися та застосовуватися на підставі цілей і завдань Конвенції,
а також у світлі відповідних засад міжнародного права. Інакше кажучи, відповідальність держави відповідно до Конвенції, що виникає
у зв’язку з діями її органів, представників і службовців, не слід плутати із внутрішньодержавними правовими питаннями, що стосуються
індивідуальної кримінальної відповідальності, які є предметом розгляду національних кримінальних судів. Суд не повинен робити будьякі висновки стосовно винуватості або невинуватості в цьому сенсі
(див. Avsar v. Turkey, № 25657/94, п. 284, ECHR 2001-VII (витяги); McCann
and Others v. the United Kingdom, 27 вересня 1995, пп. 170–173, Серія A,
№ 324; та Putintseva v. Russia, № 33498/04, п. 62, 10 травня 2012).
ii) Застосування цих засад у нинішній справі
96. Звертаючись до нинішньої справи й беручи до уваги зазначені засади, що випливають із прецедентного права, Суд розгляне
скаргу заявниці відповідно до головного аспекту статті 2 Конвенції
під такими двома кутами зору. По-перше, Суд розв’яже питання, чи
надали органи влади правдоподібні пояснення смерті сина заявниці.
По-друге, Суд вирішить, чи можна у цих обставинах вважати, що дер
жава не виконала свого зобов’язання захищати життя сина заявниці
(див. Beker v. Turkey, згадане раніше, п. 43, та з відповідними змінами,
Eremidsova and Pechova v. the Czech Republic, № 23944/04, пп. 108 та 111,
16 лютого 2012).
97. Питання, чи надали органи влади правдоподібне пояснення,
також щільно пов’язане з процесуальним зобов’язанням здійснити
ефективне розслідування стосовно цього. Для того, аби встановити,
чи здійснила держава належні заходи у зв’язку зі смертю Д. М., Суд
бере до уваги розслідування, здійснене військовою владою, та зроблені нею висновки.
98. Що стосується розслідування, Суд зазначає, що самогубство
було єдиною розглядуваною версією. Органи влади від самого початку
з надмірною готовністю прийняли цю версію й дотримувалися її протягом усього розслідування без серйозного розгляду будь-яких альтернатив (див., зокрема, п. 14 раніше). Водночас Суд вбачає низку грубих
неточностей та упущень у процесі розслідування, а також деякі непояснені моменти, які підривають вірогідність висновків розслідування
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та дають підстави для серйозних побоювань стосовно сумлінності відповідних органів і серйозності їхніх намірів встановити істину.
99. Насамперед Суд вважає дивним, що тіло Д. М., яке, як повідомляють, лежало за шістсот метрів від його посту, було виявлено лише через тринадцять годин.
100. Суд також зазначає серйозне розходження у свідченнях свідків про місце та обставини виявлення тіла. Так, за словами керівника
пошукової групи, тіло було виявлено притуленим до паркану закинутого заводу неподалік. Однак, за словами іншого члена цієї групи,
солдати знайшли тіло приблизно на сорок метрів далі й перетягли
його до цього паркану (див. п. 12 раніше). Не було здійснено жодних
спроб узгодити ці дві версії (див. також п. 42 раніше). Це тим більше
вражає, враховуючи вагу, яку надають положенню тіла під час судово-медичної експертизи, внаслідок якої причиною смерті визнається
самогубство (див. п. 34 раніше).
101. Крім того, Суд має сумніви щодо обставин поховання, тобто,
що тіло було доправлено родичам Д. М. у закритій труні й поховано
без відома його матері (див. п. 13 раніше).
102. Суд також вразила недбалість першої судово-медичної експертизи тіла у 1999 році, у висновку якої взагалі не було згадано одне
кульове поранення в голову й було помилково вказано розташування
іншої рани. Хоча цей недогляд було виявлено й усунено через приблизно п’ять років, після ексгумації тіла, було вже неможливо перевірити інші початкові висновки, наприклад, чи справді на тілі Д. М.
не було інших тілесних ушкоджень або слідів насильства, як про це
йшлося у висновку першої експертизи (див. пп. 14, 32 та 34 раніше).
103. Суд звертає увагу на суперечливі висновки судово-медичних експертиз від 21 березня 2000 року та 23 лютого 2005 року. Перша
експертиза дійшла висновку, що три отвори, виявлені в бетонному
паркані, біля якого, як повідомляють, було знайдено тіло Д. М., утворилися внаслідок пострілів. Проте у другому висновку міститься
протилежний висновок, що ці отвори не могли утворитися внаслідок
пострілів. І знову цю суперечність ніколи не було подолано.
104. Що стосується інциденту за участі Д. М. увечері 24 квітня
1999 року, що, як визнали національні органи влади, спричинив «гострий адаптаційний розлад», що призвів до самогубства (див. п. 33 раніше), Суд зазначає, що цей інцидент відбувся в окремій замкнутій кімнаті
й у ньому брали участь лише Д. М., інший рядовий Со. та двоє сержантів,
К. та В. Відповідно, встановити, що там відбулося, можна було виключно
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на підставі свідчень цих осіб. Проте Суд зазначає, що рядовий Со. мовчав
стосовно цього питання протягом майже чотирьох років, побоюючись,
як він сам визнав, помсти начальства (див. п. 30 раніше). Не можна мати
певність, що його запізнілі свідчення про ці події є повними та точними.
Сержант K. визнав свою порівняно пасивну участь в інциденті й переклав головну відповідальність за словесне та фізичне жорстоке поводження з Д. М. на свого колегу — сержанта В., який, своєю чергою, втік.
105. Тому не можна сказати, що всі відповідні факти, пов’язані
з інцидентом, який відповідно до висновків внутрішнього розслідування та судових органів, став причиною самогубства сина заявниці,
було встановлено з достатньою точністю.
106. Місцева влада, однак, обмежилася цими фактами, та, як випливає з матеріалів справи, не доклала жодних зусиль для отримання
детальнішої інформації, зокрема, про участь сержанта В. в інциденті. Суд, зокрема, зазначає, що В. успішно уникав правосуддя, поки не
сплив десятирічний термін давності стосовно висунутих проти нього звинувачень (див. п. 38 та 45 раніше). Суд вважає малоймовірним,
враховуючи статус В. як військовослужбовця, що влада не могла би
встановити місце його перебування, якби справді хотіла це зробити.
107. Те, що термін давності стосовно настільки тяжких звинувачень міг сплинути, само по собі є достатньо серйозним упущенням,
щоб порушити питання відповідно до статті 2 Конвенції, оскільки пасивна та запізніла реакція органів влади, як у нинішній справі, негативно впливає не лише на результати конкретного розслідування, а й,
беручи загальніше, на впевненість громадськості щодо прихильності
влади до верховенства права та відсутність будь-якої змови або проявів терпимості до протиправних дій (див., з відповідними змінами,
Šilih v. Slovenia, згадане раніше, п. 195).
108. Як Суд уже ухвалив у пункті 74 раніше, розглядаючи заперечення Уряду про недотримання заявницею шестимісячного терміну,
заявниці навряд чи можна дорікнути в тому, що вона не оскаржила
рішення стосовно сержанта К. У неї були підстави сподіватися, що
органи влади й далі продовжать розслідування для проясненні ролі
сержанта В. в цих подіях, а також з метою уточненні інших відповідних обставин. Крім того, висуваючи позов проти Міністерства внутрішніх справ, вона також сподівалася на встановлення інституційної
відповідальності за те, що трапилося з її сином.
109. Однак розслідування зайшло в глухий кут і рішення за позовом заявниці проти вищого військового органу не було ухвалено.
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110. На підставі всіх згаданих міркувань, Суд дійшов висновку, що
державні органи не виконали свого зобов’язання здійснити ефективне розслідування та застосувати належні заходи у зв’язку зі смертю
сина заявниці, як сталася, коли він перебував під контролем влади.
111. До того ж, навіть у світлі власних висновків національних
органів влади стосовно обставин цієї смерті, до яких Суд ставиться
скептично через викладені причини, органи влади не виконали другого свого зобов’язання, що випливає з гарантій статті 2 — у належний
спосіб захистити життя Д. М.
112. Отже, як було встановлено на національному рівні, сина заявниці було доведено до самогубства знущаннями та жорстоким поводженням з боку його військових зверхників. Причиною самогубства
стало саме жорстоке поводження, а не якісь неприємні життєві ситуації, пов’язані з реаліями армійського життя. Отже, відповідно до прецедентного права Суду, держава несе відповідальність за смерть сина
заявниці (див. аналогічну, хоча ще серйознішу, справу Abdullah Yilmaz
v. Turkey, згадану раніше, пп. 59–76; та, як протилежний приклад, Acet
and Others v. Turkey, № 22427/06, п. 56, 18 жовтня 2011).
113. Насамкінець, враховуючи серйозне занепокоєння у зв’язку
з поширеністю дідівщини в українській армії (визначення цього
поняття див. у посиланні у п. 41 раніше), висловлене, зокрема, у доповіді українського омбудсмена та деяких міжнародних матеріалах
(див. пп. 59–61 раніше), та опосередковано підтвердженою деякими
матеріалами справи (див. пп. 29 та 41 раніше), Суд не виключає наявності дідівщини у військовій частині, де служив син заявниці. У цьому
контексті особливо тривожними ознаками є нездатність встановити
відповідальність за те, що відбулося, вищих органів влади та перекладання провини на окремих офіцерів (див. також п. 109 раніше).
114. Загалом Суд вважає, що в нинішній справі відбулося порушення статті 2 Конвенції стосовно позитивного зобов’язання держави захистити життя сина заявниці, який перебував під її контролем,
та адекватно пояснити його смерть, а також стосовно процесуального
зобов’язання здійснити ефективне розслідування у цій справі.

2. Стверджуване порушення статті 3 Конвенції
115. Суд зазначає, що ця скарга по суті збігається з питаннями,
які було розглянуто в рамках статті 2 Конвенції. Визнавши порушення
цього положення, Суд вважає, що жодні окремі питання відповідно до
статті 3 Конвенції не виникають.
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II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
116. Заявниця скаржилася, що вона не могла висунути позов про
відшкодування проти державної влади у зв’язку з жорстоким поводженням із її сином та його смертю в армії через конфлікт юрисдикцій
між національними цивільними та адміністративними судами. Тому
вона твердила, що вона не мала доступу до ефективних внутрішніх
засобів правового захисту стосовно своїх скарг відповідно до статей 2
та 3 Конвенції. Хоча заявниця послалася на статтю 6 Конвенції, Суд
вважає, враховуючи суть цієї скарги, що було би доцільніше розглядати її під кутом зору статті 13 Конвенції, де сказано:
«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 здій
снювали свої офіційні повноваження».
A. щодо Прийнятності

117. Суд нагадує, що він приєднав заперечення Уряду про невичерпання заявницею внутрішніх засобів правового захисту стосовно
її скарг за статтями 2 та 3 Конвенції до розгляду по суті скарги за статтею 13 (див. п. 65 раніше).
118. Суд вважає, що скарга заявниці відповідно до статті 13 у сукупності зі статтями 2 та 3 Конвенції не є явно необґрунтованою у сенсі
п. 3 (а) статті 35 Конвенції. Вона також не є неприйнятною з будь-яких
інших підстав. Тому її слід визнати прийнятною.
B. щодо суті

119. Заявниця наполягала на своїй скарзі. Вона твердила, зокрема, що розбіжності між національними судами стосовно того, який
суд має юрисдикцію в її справі, фактично позбавили її можливості
скористатися своїм правом вимагати відшкодування шкоди через подання цивільного позову проти держави у зв’язку з жорстоким поводженням з її сином та його смертю під час відбування ним строкової
військової служби.
120. Уряд не погодився. Вони зазначили, що позов заявниці мав
бути розглянутий на національному рівні (заперечення Уряду було
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подано у Вищий адміністративний суд, який ухвалив рішення 18 жовт
ня 2011 року — див. пп. 5 та 54 раніше).
121. Суд ухвалив у своєму прецедентному праві, що для виправлення порушення положень статей 2 та 3 Конвенції на національному рівні необхідно здійснити два заходи. По-перше, державні органи
мають здійснити ретельне та ефективне розслідування, здатне спричинити встановлення та покарання винуватців. По-друге, в разі необхідності заявникові має бути присуджено відшкодування, або він
принаймні повинен мати можливість вимагати й отримати відшкодування за шкоду, завдану внаслідок жорстокого поводження або смерті
(див., напр., Gafgen v. Germany [GC], № 22978/05, п. 116, ECHR 2010, з подальшими посиланнями, та Carabulea v. Romania, № 45661/99, п. 165,
13 липня 2010).
122. Звертаючись до нинішньої справи, Суд зазначає, що після засудження сержанта К. заявниця подала цивільний позов проти Міні
стерства внутрішніх справ, вимагаючи сплатити їй відшкодування за
шкоду, завдану внаслідок жорстокого поводження з її сином та його смерті під час строкової військової служби у внутрішніх військах.
Відповідно до вказівок Печерського суду, який відмовив у порушенні
цивільної справи, вона знову подала позов у рамках адміністративної
процедури. Тоді як суд першої інстанції задовільнив її вимоги, апеляційний суд скасував цю ухвалу з процесуальних підстав, повважавши, що справа підпадає під юрисдикцію цивільних, а не адміністративних судів. Цю ухвалу було залишено чинною вищою судовою інстанцією більш ніж через п’ять років після подачі заявницею її позову
(див. пп. 46–54 раніше).
123. Внаслідок цього вимоги заявниці про відшкодування шкоди
залишився без розгляду і її було позбавлено ефективних внутрішніх
засобів правового захисту стосовно її скарг відповідно до статей 2
та 3 Конвенції.
124. Суд уже зазначав подібні конфлікти юрисдикцій між національними судами в низці інших справ проти України (див., зокрема,
Bulanov and Kupchik v. Ukraine, №№ 7714/06 та 23654/08, 9 грудня 2010,
та Andriyevska v. Ukraine, № 34036/06, 1 грудня 2011).
125. Тому Суд вважає, що тут відбулося порушення статті 13 Конвенції. Він також відхиляє заперечення Уряду стосовно прийнятності
скарги заявниці відповідно до статей 2 та 3 на підставі невичерпання
внутрішніх засобів правового захисту, які Суд раніше приєднав до
суті її скарги відповідно до статті 13 Конвенції (див. п. 65 раніше).

27

Справи, які стосуються права на життя

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

127. Заявниця вимагала сплатити їй 120 525 євро як відшкодування матеріальної шкоди та 2 000 000 євро як відшкодування нематеріальної шкоди.
128. Уряд оскаржив ці вимоги як надмірні та необґрунтовані.
129. Суд не вбачає причиново-наслідкового зв’язку між виявленими порушеннями та матеріальною шкодою; тому Суд відхиляє цю
вимогу. Із іншого боку, беручи до уваги характер виявлених порушень
і ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує заявниці 20 000 євро як відшкодування нематеріальної шкоди.
B. Судові витрати

130. Заявниця не висунула жодних вимог щодо відшкодування
витрат. Тому Суд не присуджує жодних коштів стосовно цього.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Вирішує приєднати заперечення Уряду стосовно невичерпання
внутрішніх засобів правового захисту у зв’язку зі скаргами заявниці відповідно до статей 2 та 3 Конвенції до суті її скарги відповідно
до статті 13 Конвенції, та відхиляє його після розгляду цієї скарги
по суті.
2. Оголошує скаргу заявниці прийнятною;
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3. Ухвалює, що відбулося порушення статті 2 Конвенції стосовно
позитивного зобов’язання держави захищати життя сина заявниці,
який перебував під її контролем, та надати адекватні пояснення його смерті, а також стосовно процесуального зобов’язання здійснити
ефективне розслідування у справі;
4. Ухвалює, що жодні окремі питання відповідно до статті 3 Конвенції не виникають;
5. Ухвалює, що відбулося порушення статті 13 Конвенції;
6. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців від дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач повинна сплатити заявниці 20 000 (двадцять тисяч) євро, які мають бути конвертовані у валюту дер
жави-відповідача за курсом на день здійснення платежу з додачею будь-яких податків, які можуть бути нараховані на цю
суму, як відшкодування нематеріальної шкоди;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, до якої має
бути додано три відсоткові пункти;
7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливого відшкодування.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 17 січня
2013 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту 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 «Юрій Слюсар проти України»
(Заява № 39797/05)
Рішення
Страсбург
17 січня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
17 квітня 2013 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Юрій Слюсар проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Б. М. Зупанчіч,
п. М. Віллігер, голова,
пані Е. Пауер-Форд,
пані А. Нуссбергер,
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пані Г. Юдківська,		
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 11 грудня 2012 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 39797/05) проти України, поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України,
паном Юрієм Борисовичем Слюсарем (далі — «заявник»), 26 жовтня
2005 р.
2. Заявника, якому надали юридичну допомогу, представляв
п. К. М. Бузаджій, адвокат, що практикує в Києві. Уряд України (далі —
«Уряд») представляв його уповноважений, останнім часом п. Н. Кульчицький із Міністерства юстиції України.
3. Заявник скаржився, зокрема, що розслідування смерті його
брата було неефективним.
4. 31 серпня 2010 р. Уряд було повідомлено про заяву.

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1957 р. і живе у Києві.
A. Розслідування зникнення брата заявника

6. 15 квітня 2003 р. брат-близнюк заявника (далі — «Се.»), написав
заповіт на користь заявника, згідно з яким у разі смерті брата заявника, заявник успадкує квартиру (далі — «квартира А») та інше майно.
7. З 16 на 17 квітня 2003 р. Се. зник. Заявник твердив, що розмовляв з ним телефоном близько 20.00 16 квітня, і вони погодилися зу
стрітися наступного дня. Однак, коли заявник зателефонував братові

31

Справи, які стосуються права на життя

наступного ранку, ніхто не відповів. За твердженнями колишньої невістки заявника (далі — «Г.»), (з якою брат заявника продовжував ділити квартиру після фіктивного розлучення у 1990-х) ввечері 16 квітня
2003 р. її колишній чоловік користувався телефоном, коли вона лягла
спати. Оскільки вони спали в різних кімнатах, і двері до кімнати її
колишнього чоловіка було зачинено, вона не знала, чи він був удома,
коли вона залишила квартиру вранці 17 квітня 2003 р.
8. За словами заявника, ввечері 17 квітня 2003 р. його друзі (далі —
«Бе.») відвідали квартиру його брата. Вони твердили, що помітили
«відсутність килима та що син брата [заявника] (далі — «С.») мав рану
на руці». Вони також твердили, що Г. та С. дуже нервували.
9. 18 квітня 2003 р. заявник та Г. розповіли про зникнення Се. в Соло
м’янському районному відділку ГУ МВС України в м. Києві. За словами
Г., брат заявника залишив квартиру в невідомий час і не повернувся. Вона не бачила, як він пішов. Заявник твердив, що Г. та С. знали про те, де
перебуває його брат і попросив поліцію розшукати знайомого Г., I.
10. 18, 22 та 23 квітня 2003 р. квартиру оглянула поліція. Було вилучено такі предмети: шматки шпалер з коричневими плямами, сліди
речовини коричневого кольору з радіатора та дверей, пластикову трубу з ванної кімнати, табуретку, футболку, а також кросівки та штанці,
що належали С. міліція також вилучила документи на три квартири,
2000 доларів США та 1000 українських гривень (готівкою), і паспорт Се.
11. 26 квітня 2003 р. міліція відмовилася порушувати кримінальні
провадження через відсутність доказів, оскільки Се. не було знайдено серед тіл, що очікували на ідентифікацію, він не прагнув допомоги поліції
та не був доправлений до медичної установи, потребуючи допомоги.
12. 20 травня 2003 р. прокурор скасував рішення міліції від
26 квітня 2003 р. та порушив кримінальні провадження за підозрою
у викраденні, оскільки «були підстави вважати, що [брата заявника]
було викрадено невідомими особами».
13. 30 травня 2003 р. заявника допитала міліція. Він твердив, що
його брат сказав йому, що отримував погрози від колишньої дружини
та сина.
14. 9 червня 2003 р. сусіди Се., (далі — «Б.»), свідчили, що від 2 до
3 години ночі 17 квітня 2003 р. вони чули звуки увімкненого водяного нагрівача, звуки води, що текла, і те, що здавалося звуками, ніби
хтось прибирав квартиру.
15. 24 червня 2003 р. заявника проінформували, що міліціонери
К. та O. отримали догану за порушення кримінально-процесуального
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законодавства та за необґрунтовану відмову в порушенні кримінальної справи.
16. 20 та 24 червня та 1 і 4 липня 2003 р. відбулися шість судовомедичних експертиз. Не було знайдено слідів крові на пластиковій
водяній трубі, табуретці або одязі, вилученому в С. Було неможливо
ідентифікувати власника крові на кросівках С. Кров на дверях могла належати жінці, була можливість, що кров, знайдена на батареї
та шпалерах, належала Г. та С. Однак, 7 липня 2003 р. інша судово-медична експертиза дійшла висновку, що сліди на шпалерах не містили
крові С. та Г. Стосовно шпалер невідомо, чи було розглянуто два різних шматки, чи кожна експертиза дійшла іншого висновку.
17. 9 липня 2003 р. С. та Г. було заарештовано. Однак, оскільки
не було доказів їхньої участі в будь-яких злочинах, їх було звільнено
18 липня 2003 р., і кримінальні провадження проти них було припинено 21 липня 2003 р.
18. 21 серпня 2003 р. кримінальні провадження, які було порушено 20 травня 2003 р., було припинено, оскільки було неможливо встановити, хто скоїв злочин.
19. 24 серпня 2003 р. С. було допитано як свідка.
20. 15 жовтня 2003 р. кримінальні провадження за звинуваченням
у викраденні було закрито та було порушено нові провадження за звинуваченням у вбивстві. Було зазначено, що «як здається, Се. було вбито».
21. 20 грудня 2003 р. заявника було визнано у провадженнях потерпілим.
22. З січня до листопада 2004 р. низка свідків, серед них друзі
та сусіди Се., міліціонери, С. та Г., і нотаріус, який завірив заповіт Се.,
дали письмові свідчення.
23. 10 березня 2004 р. Генеральна прокуратура України (далі —
«ГПУ») поінформувала заявника, що офіцер, який розслідував справу,
отримав догану за неефективність.
24. 29 листопада 2004 р. було здійснено судово-медичну експертизу рани руки С. С. твердив, що порізався 18 або 19 квітня 2003 р. шматком розбитого скла з банки. Обстеження виявилося непереконливим.
25. 27 грудня 2004 р. справу було передано до Житомирської обласної прокуратури для розслідування.
26. Від травня до червня 2005 р. деяких зі свідків було знову ви
кликано для додаткового розслідування.
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27. 2 червня 2005 р. після реконструкції подій, яка відбулася у квартирі Б. вранці 17 квітня 2003 р., було встановлено, що було неможливо
почути будь-які звуки миття та прибирання з квартири заявника.
28. 3 червня 2005 р. матеріали справи було повернуто до Києва.
29. Того ж дня С. було перевірено на детекторі брехні. За словами
заявника, результати перевірки не було включено до матеріалів справи та пізніше було втрачено.
30. Від 5 липня 2005 р. до 21 лютого 2006 р. С. знову було допитано. Заявника допитували п’ять разів, його батька допитували двічі,
і деяких слідчих і судово-медичного експерта, який був присутнім
протягом обшуку квартири брата заявника, також допитали.
31. 9 листопада 2005 р. Ю., який був слідчим на той час, було допитано як свідка. Він твердив, що був присутнім під час відвідування квартири брата заявника 23 квітня 2003 р. За його словами, частини шпалер, які мали коричневі сліди, було відрізано та видалено
міліцією — нібито для подальшої судово-медичної експертизи. Коричневі плями також було знайдено на дверях та обігрівачі. Було вилучено деякий одяг (футболка, кросівки та штанці). Він не знав, що
трапилося з цими доказами.
32. 16 січня 2006 р., на брифінгу в ГПУ, постановили, що кримінальну справу не було належно розслідувано та що твердження заявника про участь С., Г. та М. (друга Г., якого заявник вперше ідентифікував як «І.») у злочині не було розслідувано. Того самого дня ГПУ
відіслала такого листа до Київської прокуратури:
«Після розгляду матеріалів справи було встановлено, що розслідування супроводжувалося недоліками. Твердження, зроблені Ю. Б. Слюсарем про обставини справи та участь Г. та С. ... у зникненні заявника не
були належно перевірено.
Було ухвалено безпідставні рішення про закінчення розслідування.
Справу декілька разів передавали від одного слідчого до іншого.
Початкові кроки розслідування супроводжувалися затримками та низкою тактичних помилок. Зокрема, багато часу було втрачено під час
перевірки твердження про те, що С. Б. Слюсар зник. Тільки після багатьох обґрунтованих скарг від родичів потерпілого було порушено
кримінальні провадження за звинуваченням у вбивстві.
Розслідування було безструктурним і хаотичним ... не було проведено
реконструкцію подій та перевірки стосовно того, чи було можливо почути звуки миття підлоги та стін із сусідніх квартир.
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Більшість свідків було допитано поверхово, без перевірки обставин
справи. Попри твердження родичів, сусідів про наявність у родині потерпілого конфлікту щодо грошей, на початковій стадії розслідування
не було зроблено перевірки того, чи скоїли колишня дружина та син
загиблого злочин через меркантильні підстави. Участь М. у злочині
також не було належно перевірено.
Не було встановлено, як С. порізав руку та чи він мав хворобу, яка могла спричинити кровотечу з носа ...
ГПУ необхідно поінформувати про результати розслідування до 16 лютого 2006».

33. 13 лютого 2006 р. M. було допитано. Він твердив, що Г. сказала
йому, що С. вбив Се. та заховав тіло. Між Се. та С. сталася сутичка, і С.
сказав «ти відняв мій спадок, а я відніму твоє життя». Після цього Г.
почула шум, а С. сказав їй залишатися у кімнаті. Пізніше вона побачила два пакети в коридорі.
34. 17 лютого 2006 р. ГПУ поінформувала заявника, що не було доказів на підтримку його твердження про те, що матеріали справи зникли.
35. 21 лютого 2006 р. М. знову було допитано. Він твердив, що Г.
сказала йому, що брата заявника вбив С., який вдарив жертву гантеллю, розрізав тіло на дві частини та заховав його. 22 лютого 2006 р. було
проведено очну ставку між М. та С., а також між М. та Г., М. наполягав,
що С. убив брата заявника, а С. заперечував вину.
36. 24 лютого 2006 р. С. було заарештовано та звільнено через три дні.
37. З 4 жовтня 2006 р. до 26 лютого 2007 р. заявника, С., Г. та М. знову було допитано.
38. 9 липня 2007 справу було передано до слідчого управління
Міністерства внутрішніх справ м. Києва. Від 26 липня 2007 р. до 23 вересня 2009 р. заявника допитували тричі й було проведено кілька очних ставок між заявником, Г. та С., і М. також було допитано.
39. У 2008 р. С. переїхав до Австралії.
40. У червні 2009 р. компанія «А» поінформувала поліцію, що
у 2003 р., нібито після запиту слідчих органів, M. було допитано її
спеціалістами з використанням детектора брехні. С. було допитано
у 2005 р. Однак відповідні записи було втрачено.
41. 1 грудня 2009 р. справу було передано до відділку міліції
Солом’янського району Києва.
42. Від 1 грудня 2009 р. до 11 вересня 2011 р. було допитано М. та К.
Місце перебування Г. та С. у той час, як твердилося, було невідомим.
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43. За словами заявника, з травня 2003 р. справу вели шістнадцять різних слідчих, серед них двоє слідчих з Житомирської обласної
прокуратури, які вели справу з грудня 2004 р. до червня 2005 р.
44. Тіло брата заявника не було знайдено. Провадження досі тривають.
B. Провадження щодо дифамації

45. 19 квітня 2006 р. на телебаченні було показано телевізійну передачу «Без табу», в якій розповіли про зникнення брата заявника. Заявник твердив, що її зняли наприкінці 2005 р., але в той час ГПУ заборонила її показ. Передачу зрештою показали через шість місяців, але,
за словами заявника, без деяких фрагментів оригінального відео.
46. 16 травня 2006 р. С. та Г. порушили провадження щодо дифамації в Печерському районному суді Києва проти телевізійної компанії «1+1», яка зробила передачу, журналіста, який займався розслідуванням, заявника та трьох членів його родини.
47. 13 листопада 2006 р. суд прийняв рішення на користь заявників
і постановив, що тридцять три різні фрази, використані відповідачами
протягом програми, були дифамаційними. Суд присудив заявникам
15000 українських гривень як відшкодування моральної шкоди та наказав відповідачам відкликати неправдиву інформацію, зачитавши
вголос оперативну частину рішення на тій самій телевізійній передачі.
48. 22 травня 2007 р. Київський міський апеляційний суд зменшив
суму виплати до 6000 українських гривень і залишив чинною решту
рішення.
49. 23 січня 2008 р. Верховний суд України скасував рішення від
22 травня 2007 р. та повернув справу до апеляційного суду.
50. 17 квітня 2008 р. Київський міський апеляційний суд скасував
рішення від 13 листопада 2006 р. та відхилив вимоги.
51. 18 червня 2008 р. Верховний суд України залишив чинним рішення від 17 квітня 2008 р.
C. Цивільні провадження
для оголошення брата заявника мертвим

52. У жовтні 2003 р. заявник порушив провадження у Печерському районному суді для офіційного визнання смерті його брата 16 квітня 2003 р.

36

юрій Слюсар проти України

53. 22 вересня 2004 р. суд відхилив запит заявника, оскільки
кримінальні провадження ще тривали, тіло не було знайдено і не було
доказів, що брат заявника помер у день, вказаний заявником. 13 січня
2005 р. та 6 квітня 2006 р. Київський міський апеляційний суд та Верховний суд України, відповідно, залишили це рішення чинним.
54. 4 жовтня 2006 р. Печерський районний суд знову відхилив запит заявника — посилаючись на своє рішення від 22 вересня 2004 р.
55. 29 січня 2007 р. цей же суд ухвалив рішення на користь заявника частково та нарешті оголосив його брата мертвим. Він відхилив
запит заявника щодо офіційного оголошення, що смерть відбулася
16 квітня 2003 р.
D. Провадження стосовно майна

56. У 2003 р. заявник подав багато позовів проти Г. до судів, вимагаючи, зокрема, повернути йому дещо з майна його брата й виселення
Г. з квартири A. Більшість його позовів було відхилено судами через
невиконання процесуальних формальностей.
57. 28 квітня 2007 р. Шевченківський районний суд відхилив запит
Г. щодо виселення заявника з квартири A. Суд також відхилив запит
заявника щодо офіційного визнання, що Г. втратила своє право проживати у квартирі, оскільки вона належала не заявникові, а його брату
58. 6 червня 2008 р. заявник отримав довідку про спадок на квартиру A у відповідності до заповіту його брата.
59. У 2008 та 2009 р. заявник порушив цивільні провадження проти Г. та С., прагнучи отримати майно свого брата. Суди відхилили ці
позови через невиконання процесуальних вимог.
E. Інші провадження

60. Заявник безуспішно подав багато запитів для порушення
кримінальних проваджень проти прокурорів, працівників міліції
та суддів, які брали участь у справі, через, зокрема, підробки та нехтування обов’язками, а також проти С. та Г. через неправдиве свідчення — але безуспішно.
61. Він також порушив цивільні та адміністративні провадження
проти різних державних органів влади через халатність і вимагав відшкодування моральної шкоди, але також безуспішно.
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ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
62. Заявник скаржився відповідно до статей 2, 6, 8 та 13 Конвенції
на відсутність ефективного розслідування смерті його брата та нездатність національних органів влади відповісти на його скарги. Зокрема, заявник твердив, що його брата було вбито С. та Г. в їхній квартирі ввечері 16 квітня 2003 р. Він твердив, що тіло було видалено С.
за допомогою М. та пізніше заховано. На його думку, С. та Г. не було
покарано, оскільки вони підкупили слідчі органи.
63. Суд вважає, що цю скаргу слід розглядати відповідно до процесуального аспекту статті 2 Конвенції, яка у відповідній частині передбачає:
«Право кожного на життя охороняється законом...».
A. щодо Прийнятності

64. Уряд не надав жодних зауважень щодо прийнятності скарги
заявника.
65. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
п. 3 (a) статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
a) Уряд
66. Уряд твердив, що в цій справі вимоги «ефективного розслідування» відповідно до процесуального аспекту статті 2 Конвенції було
виконано. Слідчі органи діяли ретельно та оперативно.
67. Тільки-но Г. та заявник поінформували міліцію про те, що
брат заявника зник, міліція перевірила квартиру Се. та допитала всіх,
хто міг мати якусь інформацію про місце його перебування (близьких
родичів, знайомих і колишніх колег). Оскільки вони не виявили ознак того, що Се. був жертвою злочину, 26 квітня 2003 р. було ухвалено
рішення не порушувати кримінальних проваджень. Однак 20 травня

38

юрій Слюсар проти України

2003 р. це рішення було скасовано, коли прокурор вирішив, що Се. не
мав підстави залишити квартиру, не поінформувавши близьких родичів і друзів, що викликало підозру, що його утримували десь невідомі особи.
68. Справу досі не було закінчено національними органами влади, оскільки тіла брата заявника не було знайдено й жодних підозрюваних не було допитано. Однак Уряд наполягав, що органи влади
зробили все можливе для розслідування обставин справи. Викладену
заявником версію подій було розглянуто, але слідчі не мали достатньо доказів для обвинувачення осіб, звинувачених заявником — М.,
Г. та С., — або інших свідків, яких було допитано багато разів. Рекон
струкція подій робилася у квартирі сусідів, де було встановлено, що
там неможливо почути, що відбувалося у квартирі брата заявника.
Слідчі органи також доклали всіх можливих зусиль для розшуку тіла
брата заявника.
69. Уряд також твердив, що права заявника як потерпілого в кри
мінальній справі не ігнорувалися. Його було визнано судами потерпілим 20 грудня 2003 р. та належно інформовано про перебіг розслідування. Усі можливі версії подій, запропоновані заявником, було
розслідувано. На думку Уряду, скарга заявника полягала в тому, що
розслідування справи було неефективним тільки через те, що Г. та С.
не було покарано.
70. Уряд також твердив, що той факт, що було призначено дисциплінарні санкції для деяких слідчих, не означав, що розслідування
було неефективним загалом. Слідчі виконали всі запити прокурорів.
Уряд визнав твердження заявника про те, що слідчі отримали хабара
від С. та Г., необґрунтованим.
b) Заявник
71. Заявник не погодився із твердженням Уряду про те, що здійснювалося ефективне розслідування. Зокрема, (i) державні органи
влади не діяли з власної ініціативи; (ii) не було негайної відповіді від
слідчих органів; (iii) заявник не брав участі в розслідуванні такою
мірою, яка б забезпечила його законні інтереси, (iv) слідчі не забезпечили доказів у справі; та (v) недоліки та затримки на початкових
стадіях розслідування підірвали будь-яку можливість встановити
причини смерті або покарати відповідальних осіб.
72. За словами заявника, від 18 квітня до 15 жовтня 2003 р. не
відбулося розслідування причини смерті його брата, попри численні

39

Справи, які стосуються права на життя

скарги заявника. Заявник сам заплатив за судово-медичні експертизи, які відбувалися у червні 2003 р. Жодних додаткових експертизи не
було. Докази, такі як конфісковані гроші, пакунки, в яких гроші зберігалися, та взуття, було повернено підозрюваним у справі. Заявник вимагав, щоб нікому не дозволяли увійти до квартири його брата але його запит відхилили, що позбавило сенсу будь-який обшук квартири.
На попередній стадії розслідування M. не було допитано, рану на руці
С. не було досліджено; у квартирі не робили розшуку елементів злочину та розслідування того, як тіло транспортувалося. Тому недоліки та неефективність розслідування на цій початковій стадії, а також
нездатність зберегти докази, підірвала можливість слідчих органів
встановити причину смерті та відповідальних осіб.
73. Пізніше, від 15 жовтня 2003 р. до 16 січня 2006 р. розслідування велося хаотично, без будь-якого чіткого плану дій. Наприклад,
дев’ять слідчих змінилися та з невідомої причини справу було передано до Житомирської обласної прокуратури, після чого повернуто
до Києва.
74. Заявник вказав, що 13 жовтня 2005 р. ГПУ дала детальні інструкції щодо розслідування справи. Однак їх не було виконано слідчими
органами. На початку наступного року, 16 січня 2006 р., ГПУ заявила,
що розслідування справи було неефективним. Твердження заявника
про участь Г., С. та M. в убивстві його брата не перевірялися до 16 січня
2006 р. а М. було вперше допитано тільки через три роки після події.
75. Нарешті, заявник дійшов висновку, що: (I) розслідування мало
значні недоліки на початковій стадії та більша частина розслідування
провадилася із затримкою (від двох місяців до трьох років або зовсім
не відбулася); (II) справу передавали від одного слідчого до іншого,
розслідування було хаотичним і непрофесійним; (III) більшість доказів не було забезпечено; та (IV) заявнику не дозволили брати участь
у розслідуванні тією мірою, яка могла би забезпечити його інтереси.

2. Оцінка Суду
76. Суд повторює, що п. 1 статті 2 Конвенції зобов’язує державу
не тільки утримуватися від навмисного та незаконного позбавлення
життя, а й робити належні кроки для захисту життя осіб у її юрисдикції (див. L.C.B. v. the United Kingdom, 9 червня 1998, п. 36, Reports of
Judgments and Decisions 1998‑III). Це передбачає створення ефективних положень кримінального права для запобігання злочинам про-
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ти особі за підтримки правоохоронних механізмів для запобігання,
стримування та покарання за порушення таких положень (див. Osman
v. the United Kingdom, 28 жовтня 1998, п. 115, Reports 1998‑VIII).
77. Конкретніше, якщо смерть відбувається за підозрілими обставинами, що залишає місце для твердження про навмисне позбавлення
життя, держава має забезпечити певну форму ефективного офіційного розслідування (див. Menson v. the United Kingdom (dec.), № 47916/99,
ЄСПЛ 2003-V; Šilih v. Slovenia [GC], № 71463/01, пп. 156–157, 9 квітня
2009; Girard v. France, № 22590/04, п. 76, 30 червня 2011; та Shafiyeva
v. Russia, № 49379/09, пп. 86–96, 3 травня 2012).
78. Це є обов’язком не результату, а засобів. Суд визнає, що не кожне розслідування обов’язково є успішним або приводить до висновку,
який збігається з версією подій, наданою заявником. Однак воно має,
у принципі, бути здатним привести до встановлення фактів справи
та, якщо твердження підтвердяться, до ідентифікації та покарання
винних (див. Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom, № 46477/99,
п. 71, ЄСПЛ 2002-II).
79. Звертаючись до нинішньої справи, Суд зазначає від самого початку, що брат заявника зник 16 або 17 квітня 2003 р. 18 квітня 2003 р.
заявник та колишня дружина його брата розповіли про зникнення Се.
міліції. У наступні дні міліція відвідала квартиру Се. та вилучила докази. Однак через тиждень міліція відмовилася порушувати кримінальні провадження через відсутність доказів.
80. Хоча за відсутності тіла потерпілого та на підґрунті лише доступних доказів завдання Суду полягає не у встановленні того, чи
було достатньо доказів у цій справі для порушення кримінальних
проваджень стосовно вбивства брата заявника у квітні 2003 р., Суд зазначає, що у жовтні 2003 р. такі провадження було порушено, хоча, як
видається, розслідування не виявило жодних додаткових доказів. Навіть якщо припустити, що результати судово-медичної експертизи,
яка відбулася у липні 2003 р., привели слідчі органи до висновку стосовно можливого вбивства брата заявника, Суд зазначає, що кримінальні провадження за обвинуваченням у вбивстві було порушено
тільки через три місяці.
81. Суд також зауважує той факт, що працівникам міліції було оголошено догану через порушення кримінально-процесуального законодавства та необґрунтовану відмову у порушенні кримінальних проваджень (див. п. 15 раніше). ГПУ також пізніше зазначила, що початкова стадія розслідування супроводжувалася тактичними помилками.
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82. У цьому зв’язку Суд повторює, що ефективність розслідування передбачає вимогу оперативності та розумної ретельності. Навіть
коли можуть бути перешкоди або ускладнення, які заважають пере
бігу розслідування в конкретній ситуації, оперативна відповідь органів влади є життєво важливою для збереження довіри суспільства
щодо їхньої прихильності до верховенства права, а також для запобігання будь-якої змови або терпимості до незаконних лій (див. Šilih,
цит. раніше, п. 195).
83. Тому видається, що попри ознаки того, що брата заявника було вбито, порушення кримінальних проваджень стосовно вбивства
було затримано.
84. Суд також зазначає, що з доступних доказів не видається,
що структурне розслідування відбувалося навіть після порушення кримінальних проваджень. Протягом перших двох із половиною
років у розслідуваннях були численні порушення, які було зазначено
ГПУ в її листі від 16 січня 2006 р.
85. Суд зазначає, що після цього листа ключового свідка М., нарешті було допитано, хоча є докази того, що його було допитано на
детекторі брехні у 2003 р. За цими доказами не діяли до 2009 р., хоча
заявник (попри те, що сплутав ім’я М. з іншим) вказав можливу участь
М. у своєму листі до міліції.
86. Однак, попри допитування М. та очні ставки між ним та Г. і С.,
розслідування не просунулося. Близько трьох років після відповідних
інцидентів жодних інших доказів на підтримку наданої М. версії події
не було знайдено; ніщо не вказувало, що була спроба їх розшукати.
87. Суд також зазначає, що хоча скарги заявника переважно стосуються його незадоволення тим фактом, що ані Г., ні С. не було покарано, ніщо не вказує, що будь-які інші можливі шляхи були досліджені слідчими органами.
88. Суд також зауважує твердження заявника про те, що йому не
дозволили брати участь у справі достатньою мірою, та про втрату матеріальних доказів. Проте в нинішній справі достатньо розглянути затримки в розслідуванні, а саме, нездатність закінчити необхідні кроки
в розслідуванні своєчасно, що було визнано національними органами
влади, та подальшу бездіяльність слідчих органів для того, щоб Суд міг
дійти висновку, що не можна вважати, що держава провела розслідування в такий спосіб, як від неї можна було очікувати за тих обставин.
89. Відповідно, відбулося порушення статті 2 Конвенції в її процесуальному аспекті.
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II. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
90. Заявник скаржився відповідно до статті 1 Протоколу № 1,
що не міг отримати майна, яке успадкував від брата. Заявник також
скаржився відповідно до статей 6 та 10 Конвенції, що Генеральна прокуратура заборонила трансляцію телевізійної передачі про відсутність розслідування справи заявника та що його права було порушено
у провадженнях стосовно дифамації.
91. Розглянувши аргументи заявника у світлі всіх наявних у нього
матеріалів, Суд вважає, що тією мірою, якою оскаржувані питання перебувають у межах його компетенції, вони не розкривають наявності
будь-якого порушення прав або свобод, закріплених у Конвенції.
92. Звідси випливає, що ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до пп. 3 (a) та 4 статті 35 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
93. 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

94. Заявник вимагав сплатити йому 700 000 євро як відшкодування моральної шкоди. Він також вимагав сплатити йому 250 000 євро
як відшкодування вартості квартири його брата та іншого майна, яке,
за його словами, належало його брату, а також суми у 2000 та 1000 українських гривень, які було конфісковано міліцією у квітні 2003 р.
95. Уряд вважав суму відшкодування моральної шкоди, яку вимагав заявник, надмірною. Уряд також наполягав, що не було причиново-наслідкового зв’язку між визнаним порушенням та оскаржуваною
матеріальною шкодою.
96. Суд не вбачає жодного причиново-наслідкового зв’язку між
визнаним порушенням та оскаржуваною матеріальною шкодою, тому
він відхиляє цю вимогу. З іншого боку, ухвалюючи рішення на спра-
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ведливій основі, він присуджує заявникові 12 000 євро як відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

97. Заявник також вимагав сплатити йому 4532 євро як відшкодування витрат, понесених у національних органах влади та Суді. Ця сума,
за його словами, може бути розподілена в такий спосіб: 1643,49 україн
ських гривень сплати за судово-медичну експертизу, 4500 українських
гривень за вартість паперу, 24 000 за фотокопіювання, 5000 українських
гривень за юридичні послуги в національних судах, 1027,09 українських
гривень за листування із Судом, 5000 українських гривень за листування в Україні та 10 000 українських гривень за транспортні витрати.
98. Уряд твердив, що ця частина вимоги заявника не підтримувалася жодними документами або рахунками та не стосувалася проваджень у Суді.
99. Відповідно до прецедентного права Суду, заявник мав право
на відшкодування судових витрат тільки тією мірою, якою було доведено, що вони справді та обов’язково відбулися та були розумними
за обсягом. У цій справі, беручи до уваги наявні в нього документи та
згадані критерії, Суд присуджує заявникові суму в розмірі 500 євро,
яка охоплює витрати в усіх напрямках.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу заявника за статтею 2 Конвенції в її процесуальному аспекті прийнятною, а решту скарг у заяві — неприйнятною;
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2. Ухвалює, що було порушення статті 2 Конвенції в її процесуальному аспекті;
3. Ухвалює, 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 наступні суми,
конвертовані у національну валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу:
i) 12 000 (дванадцять тисяч) євро відшкодування моральної
шкоди разом з будь-якими податками, які можуть нараховуватись;
ii) 500 (п’ятсот) євро компенсації судових витрат разом з будьякими податками, які можуть нараховуватись;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного
розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток
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 щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 17 січня
2013 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту 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 «Микола Волкогонов
та Ігор Волкогонов проти України»
(Заява № 40525/05)
Рішення
Страсбург
28 листопада 2013 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Микола Волкогонов та Ігор Волкогонов 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 Х. Єдерблом,
та п. С. Філліпс, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 4 листопада 2013 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві № 40525/05 проти України, поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі — «Конвенція») громадянами України,
паном Миколою Волкогоновим та паном Ігорем Волкогоновим (далі —
«заявники») 29 жовтня 2009 року.
2. Заявникам було надано юридичну допомогу, а їхні інтереси
представляв п. А. Кристенко, юрист, який практикує у Харкові. Уряд
України (далі — «Уряд») представляв його уповноважений, п. Н. Кульчицький із Міністерства Юстиції України.
3. 27 вересня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
І. Конекретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявники народилися 1955 та 1991 року відповідно і живуть
у селищі міського типу Молодіжне.
А. Перший епізод

5. 17 січня 2001 року в 21:00 міліціонер С. Разом із міліціонером З.
та фізичною особою П. прийшли додому до першого заявника і сповістили, що він мусить з’явитися до суду у цивільній справі. Перший заявник попросив міліціонера С. підтвердити повноваження діяти від
імені суду, облишити турбувати його сім’ю, а також попросив залишити його житло. У відповідь міліціонер С. вдарив першого заявника
кілька разів в обличчя та груди.
6. Того ж дня перший заявник викликав швидку допомогу. Лікар поставив йому діагноз «Гіпертонія». Зі слів першого заявника,
також було зафіксовано струс мозку та забої на обличчі. Відповідно до матеріалів справи, зокрема, рішеннями місцевих судів, лікар
швидкої допомоги не міг підтвердити, що бачив на обличчі заявника
якісь забої.
7. 18 січня 2001 року дружина першого заявника написала заяву
до прокуратури Сімферопольського району Автономної Республіки
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Крим (далі — «Прокуратура району») про розслідування нібито незаконних дій міліціонера С.
8. 19 січня 2001 року перший заявник пройшов судово-медичну
експертизу, яка встановила наявність двох гематом: одна на правому плечі, друга поряд із лівим оком. Ці забиття було кваліфіковано як
легкі тілесні ушкодження.
9. 2 лютого 2001 року Прокуратура району відмовила в порушенні
кримінальної справи стосовно міліціонера С. Перший заявник у відповідь на дії Прокуратури району подав скаргу до прокуратури Автономної Республіки Крим (далі — «Прокуратура АРК»), яка 7 березня
2001 року скасувала згадану ухвалу Прокуратури району.
10. 20 березня 2001 року Прокуратура району знову відмовила
у порушенні кримінальної справи стосовно міліціонера С. 25 лютого
2002 року ухвалу Прокуратури району скасував Центральний районний суд міста Сімферополь (далі — «Районний суд») на підставі невстановленого походження ушкоджень першого заявника.
11. У період від квітня 2002 року до серпня 2005 року прокурор 11 разів відмовляв у порушенні кримінальної справи стосовно
міліціонера С., й усі ці ухвали Прокуратури району було скасовано
вищим органом прокуратури або судом на підставі нездійснення всіх
необхідних слідчих дій.
12. 13 січня 2003 року перший заявник подав цивільний позов до
Залізничного районного суду м. Сімферополь щодо міського управління внутрішніх справ Сімферополя про відшкодування моральної
шкоди, завданої незаконними діями міліціонера С. За словами заявника, позов було залишено без розгляду.
13. 20 грудня 2003 року міліціонер С. Загинув у дорожньо-транспортній пригоді.
14. 8 вересня 2005 року Прокуратура району знову відмовила
у порушенні кримінальної справи стосовно міліціонера С. у зв’язку
з відсутністю складу злочину в його діях.
15. 22 березня 2006 року Районний суд скасував рішення Прокуратури району на підставі неповного розслідування.
16. 27 квітня 2006 року Апеляційний суд Автономної Республіки
Крим (далі — «Апеляційний суд АРК») скасував рішення суду першої
інстанції та відмовив у задовільненні позову першого заявника. Суд
зазначив, що слідчий здійснив усі необхідні дії та що позов заявника
є безпідставним. Суд зазначив, що не було встановлено, що співробітник міліції С. завдав будь-яких тілесних ушкоджень першому заяв-
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никові. Суд також зазначив, що лікар, який оглядав першого заявника
17 квітня 2001 року, не міг підтвердити наявності будь-яких тілесних
ушкоджень, а такі ушкодження, як гематома м’яких тканин на обличчі першого заявника, було встановлено лише 19 квітня 2001 року. Суд
зазначив, що міліціонера С. в дім запросила мати першого заявника,
яка хотіла, щоб його викликали на слухання цивільної справи стосовно розділу майна, що залишилося після смерті батька заявника. Мати
першого заявника також заперечувала застосування будь-якого насильства з боку співробітника міліції стосовно заявника. Окрім того,
міліціонер С. загинув і, виходячи з цього, неможливо опитати його
додатково. Немає жодного незацікавленого свідка, який міг би підтвердити завдання тілесних ушкоджень першому заявникові.
17. 26 червня 2006 року Верховний суд залишив чинною ухвалу
апеляційного суду.
В. Другий епізод

18. 25 жовтня 2005 року пані В., яка була дружиною першого заявника та матір’ю другого заявника, загинула внаслідок наїзду на неї
автомобіля, яким керував п. Б. Пан Б. викликав швидку медичну допомогу і дочекався приїзду міліції. Міліція дослідила автомобіль та місце аварії разом із судово-медичним експертом та першим заявником.
Пізніше міліція допитала Б. та його пасажира. Слідчий С. попросив Б.
пройти тест на наявність алкоголю в крові. Б. виявився тверезим.
19. 26 жовтня 2005 року почалася судово-медична експертиза В.
20. 31 жовтня та 22 листопада 2005 року слідчий детально оглянув
місце аварії.
21. 17 листопада 2005 року міліція зробила висновок щодо судовомедичної експертизи дорожньо-транспортної пригоди.
22. 29 листопада 2005 року у світлі таких обставин міліція відмовилася порушувати кримінальну справу щодо дорожньо-транспортної
пригоди, що спричинила смерть В. Рішення міліції було того самого
дня скасовано прокуратурою Сімферополя. Прокурор доручив міліції
доповнити матеріали справи звітом про судово-медичну експертизу,
знайти та опитати свідків аварії та здійснити технічну експертизу,
щоб пояснити, як трапилася аварія.
23. Від грудня до лютого 2005 року співробітники міліції здійснили низку слідчих заходів, включно із судово-медичною експертизою
та опитуванням свідків.
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24. 25 лютого 2006 року було порушено кримінальну справу за
фактом нещасного випадку. Розслідування у справі заявників почалося лише 16 березня 2006 року.
25. Зі слів першого заявника, у квітні 2006 року другого заявника
було поміщено до психіатричної лікарні внаслідок тієї аварії.
26. У березні та квітні 2006 року співробітники міліції здійснили
подальше розслідування, серед іншого технічну експертизу.
27. 25 квітня 2006 року прокурор Гр. ухвалив рішення закрити
кримінальну справу, не знайшовши складу злочину у діях Б. під час
аварії.
28. 11 травня 2006 року прокуратура міста Сімферополь визнала
нечинним рішення від 25 квітня 2006 року і справу було направлено
на додаткове розслідування. Прокурор призначив нову технічну експертизу, яку було здійснено у червні 2006 року.
29. 8 червня 2006 року слідчий міліції закрив кримінальну справу. Рішення було скасовано прокуратурою Сімферополя 22 червня
2006 року.
30. У вересні 2006 року слідчий призначив ще одну технічну експертизу, яку було здійснено у грудні 2006 року.
31. 28 грудня 2006 року слідчий знову закрив справу. 11 січня
2007 року рішення було скасовано прокуратурою Сімферополя.
32. У липні 2007 року слідчий додатково допитав Б. і призначив
ще одну технічну експертизу, яка була готова 27 вересня 2007 року.
33. 17 листопада 2007 року слідчий закрив справу. Рішення було
скасовано прокуратурою Сімферополя 23 листопада 2007 року.
34. Від грудня 2007 до січня 2009 року слідчий Гр., якого згодом
замінив слідчий Мк., здійснив також допити низки свідків і призначив ще 2 технічні експертизи.
35. 20 січня 2009 року слідчий закрив праву на підставі відсутності складу злочину Б.
36. 26 січня 2009 року перший заявник подав апеляцію на рішення від 20 січня 2009 року до Київського районного суду Сімферополя.
37. 29 квітня 2009 року Київський районний суд Сімферополя скасував рішення Кримського управління внутрішніх справ про припинення кримінальної справи, яка стосувалася смерті В., вказуючи на
те, що слідчі не дотрималися даних їм раніше інструкцій, коли справу
відправили на додаткове розслідування.
38. 1 червня 2009 року розслідування було поновлено.
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39. Від липня 2009 до листопада 2011 року слідчі: Мг., якого згодом замінив слідчий Кр., якого своєю чергою замінив слідчий Гр.,
опитали низку свідків, призначили кілька технічних і судово-медичних експертиз, а також відтворили події аварії на місці пригоди.
40. 10 січня 2010 року перший заявник подав позов у цивільній
справі проти районного відділку міліції Сімферополя та Державного
казначейства з метою відшкодування моральної шкоди через неефективне розслідування смерті його дружини В. до Залізничного районного суду Сімферополя.
41. 20 серпня 2010 року Залізничний районний суд Сімферополя
відхилив позов як безпідставний. Рішення було підтверджено Апеляційним судом АР Крим та Вищим спеціалізованим Судом України щодо розгляду цивільних і кримінальних справ 8 листопада та 30 грудня
2010 року відповідно.
42. 12 жовтня 2010 року заявників було визнано потерпілою стороною, а 13 жовтня — цивільними позивачами.
43. 17 листопада 2010 року слідчий порушив кримінальну справу проти Б. за порушення правил дорожнього руху, що призвело до
смерті.
44. 28 листопада 2011 року кримінальну справу проти Б. було передано до Сімферопольського районного суду.
45. 23 грудня 2011 року районний суд провів попереднє слухання, в процесі якого цивільні позови, висунуті заявниками, не оспорювалися. Було встановлено, що Б. керував автомобілем із несправним
лівим гальмом, про що він повинен був знати. Пересуваюсь у темну
пору доби, Б. побачив В., яка переходила дорогу й намагалася зупинити автомобіль, але через технічну несправність, згадану раніше,
автомобіль повернув праворуч, з’їхав з дороги і збив В., яка на той час
перейшла дорогу. Підзахисний Б. визнав свою провину, але попросив
суд про амністію у зв’язку з тим, що був батьком трьох неповнолітніх
дітей. Суд задовільнив прохання Б. і застосував щодо нього амністію
у зв’язку з тим, що був батьком трьох неповнолітніх дітей, злочин було скоєно ненавмисно, він був тверезий у момент події й не залишив
місця аварії. Суд не вивчав цивільних позовів заявників.
46. 14 лютого та 6 листопада 2012 року Апеляційним судом АР Крим
та Вищим спеціалізованим Судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ було підтверджено рішення суду першої інстанції.
47. Немає інформації щодо того, чи подавали заявники ще раз
цивільні позови як окремі процеси.
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ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
48. Заявники подали скаргу стосовно того, що розслідування дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула їхня близька
родичка (пп. 18–47 раніше), було затягнутим і неефективним. Вони
ґрунтувалися на статті 2 і 13 Конвенції.
49. Суд як інструмент законної характеристики стосовно цієї
справи визначив, що позов слід розглядати відповідно до Статті 2
Конвенції, що є актуальною нормою (див. Igor Shevchenko v. Ukraine
(«Ігор Шевченко проти України»), заява № 22737/04, п. 38, 12 січня 2012).
Ця норма в частині, що стосується справи, є такою:
«Право кожної особи на життя охороняється законом...»
А. щодо прийнятності

50. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також вважає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути
визнана прийнятною.
В. щодо справи

51. Заявники вважали розслідування за фактом смерті В. неефективним та необґрунтовано затягнутим. Вони твердили, що рівень
складності справи не вимагав такого тривалого часу для виявлення
її обставин. Вони також говорили про неодноразову передачу кримінальної справи на додаткове розслідування та твердили, що ігнорування міліцією вказівок прокурора доводило, що розслідування справи не було здійснено достатньо ретельно. Вони також твердили, що
слідчі органи виключили їх із процесу розслідування справи, ігноруючи їхні скарги та заяви. Окрім того, заявників визнали потерпілими
сторонами лише через п’ять років після події. Цивільний позов проти
правоохоронних органів стосовно неефективного розслідування було
відхилено.
52. Уряд наполягає, що місцеві органи влади зробили все можливе, щоб встановити обставини дорожньо-транспортної пригоди,
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за яких загинула В. Зокрема, представники влади продемонстрували
належну уважність та ініціативність у розслідуванні справи. Уряд зауважив, що одразу після аварії слідчі органи здійснили низку заходів
для розслідування обставин справи, включно з дослідженням місця
аварії, здійснення судово-медичних і технічних експертиз, а також
допитом водія та пасажира автомобіля, який збив В. Уряд вказав, що
в процесі розслідування було здійснено низку складних судово-медичних експертиз, що вимагало багато часу. Уряд вважав, що неодноразове скерування справи на додаткове розслідування не означало неефективності розслідування, оскільки співробітники міліції йшли за
вказівками прокурора та здійснили всі необхідні слідчі заходи. Далі
Уряд твердив, що заявників було достатньо включено у процес розслідування справи, вони брали участь у деяких слідчих заходах й одну
з технічних експертиз було здійснено на прохання першого заявника.
Уряд дійшов висновку, що внаслідок розслідування було встановлено
відповідальність Б. за порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть, і представники влади виявили всі обставини смерті В.
53. Суд неодноразово повторює, що Стаття 2 стосується не лише
смертей, що сталися внаслідок застосування сили представниками
влади. У першому реченні першого параграфу встановлено позитивні
зобов’язання держав вживати заходи з охорони життів тих осіб, які
перебувають у юрисдикції держави. Це зобов’язання застосовується
до будь-якої діяльності, в якій право на життя може опинитися під
загрозою, включно зі смертю внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та звернення до судової системи, яка може виявити причину
смерті та притягнути винних до відповідальності (див. Anna Todorova
v. Bulgaria («Анна Тодорова проти Болгарії»), заява № 23302/03, п. 72,
24 травня 2011 року, з необхідними змінами).
54. Зобов’язання держави відповідно до Статті 2 Конвенції не
буде виконано, якщо захист, який забезпечує державне законодав
ство, існує лише в теорії, й, окрім того, не буде ефективно діяти на
практиці, що вимагає термінового розслідування без необґрунтованих затримок (див. Šilih v. Slovenia [GC] («Шиліх проти Словенії»), заява
№ 71463/01, п. 195, ЄСПЛ 2009-...).
55. Відповідно до сказаного, тоді як виявлення та покарання
винних у смерті, а також можливість відшкодування шкоди заявникам є важливим критерієм щодо визначення дотримання Урядом
зобов’язання, передбаченого Статтею 2 (див. для інших представників влади Rajkowska v. Poland (dec.) («Райковська проти Польщі»), заява
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№ 37393/02, 27 листопада 2007, Fedina v. Ukraine («Федіна проти України»), заява № 28096/04) від 3 листопада 2011, пп. 66–67), у низці нещодавніх справ Суду порушення виявлялися з причини безпідставних
затримок і недостатньої уваги з боку органів влади під час здійснення
розслідування незалежно від кінцевого результату (див., напр., Šilih
v. Slovenia [GC] («Шиліх проти Словенії»), згадана раніше, п. 70, 28 липня 2009 року; та Antonov v. Ukraine («Антонов проти України»), заява
№ 28096/04, пп. 50–51, 3 листопада 2011 року).
56. У низці справ Суд ухвалив, що, хоча право звинувачувати
та визнавати третю особу винною у вчиненні кримінального злочину не може бути доведено самостійно, судова систему відповідно до
Статті 2 може, а за певних обставин і повинна, застосовувати кримінальне право. Однак, якщо порушення права на життя або фізичну
недоторканість сталося ненавмисно, то позитивне зобов’язання, передбачене Статтею 2, забезпечити ефективну судову систему, не вимагає обов’язкового застосування засобів захисту кримінального
права в кожній справі (див. Vo v. France [GC] («Во проти Франції»), заява
№ 53924/00, п. 90, ЄСПЛ 2004.VIII).
57. Суд також наголошує, що самостійне виявлення фактів справи, що дублює дії державних представників влади, які мають зручніше налаштування та можливості для цієї мети, є недоречним і суперечливим щодо другорядної функції держави відповідно до Конвенції (див. наприклад McShane v. the United Kingdom («МкШейн проти
Об’єднаного Королівства»), заява № 43290/98, §103, 28 травня 2002 року). Йдучи за усталеною практикою, Суд обмежує розгляд цієї справи
до оцінки державного розслідування у частині, що стосується повноти відповідності до згаданих стандартів.
58. Звертаючись до фактів поточної справи, Суд заявляє, що,
дізнавшись про насильницьку смерть В., представники влади почали кримінальне розслідування і здійснили низку заходів, спрямованих на виконання позитивного зобов’язання, передбаченого Статтею 2 Конвенції. Протягом наступних місяців було здійснено низку
заходів, включно із відтворенням подій на місці пригоди, допити та
різноманітні судові експертизи. Той факт, що представники влади,
виявивши обставини справи та встановивши кримінальну відповідальність водія в остаточній та обов’язковій ухвалі суду, застосували
до нього амністію, не визначає розслідування як неефективне. Зокрема, тільки-но кримінальну відповідальність Б. було встановлено
в ухвалі суду, заявники мали можливість подати другий позов до суду
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про відшкодування шкоди у цивільній справі, чого вони, очевидно,
не зробили.
59. Водночас Суд звертає увагу на те, що подія і смерть В. сталися
у жовтні 2005 року, тоді як остаточне рішення стосовно відповідальності Б. було ухвалено лише в листопаді 2012 року — більш ніж через
сім років. Суд твердить, що попри низку здійснених слідчих заходів
органи державної влади критикували розслідування за недостатню
ефективність (див. п. 38 раніше). Згаданим кримінальним розслідуванням притаманні численні заміни слідчих і надмірна кількість
здійснюваних експертиз. За певних обставин багаторазове здійснення експертиз може бути необхідним задля з’ясування обставин справи. Проте в конкретній справі факт кількаразового призначення однакових процедур (див. пп. 23, 26, 28, 30, 32 і 39 раніше) в рамках тієї
самої справи вказує на відсутність комплексного підходу до збирання
доказів під час досудового розслідування. Суд вважає, що семирічне відтермінування притягнення до відповідальності особи, винної
в смерті близької родички заявника, є несумісною із зобов’язаннями
держави, передбаченими Статтею 2 Конвенції — здійснювати розслідування смертей за підозрілих обставин.
60. Таким чином, у цій справі відбулося порушення Статті 2 Конвенції у процесуальному аспекті.
II. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
61. Перший заявник подав скаргу, посилаючись на Статті 3, 8 і 13
Конвенції, на те, що 17 січня 2001 року співробітник міліції С. прийшов до нього додому й побив його, а національні органи влади не
розслідували цю справу. Пізніше, посилаючись на п. 1 Статті 6, він
скаржився на те, що національні суди не розглянули його цивільний
позов проти міліції, вимагаючи в такий спосіб компенсації за дії
співробітника міліції С. стосовно першого заявника. Обидва заявники поскаржилися на те, що затягнуте розслідування смерті В. стало
причиною їхніх серйозних душевних страждань, порушуючи Статтю 3 Конвенції.
62. Суд вважає, що скарга заявників і матеріали справи, що її стосуються, не відбивають наявності порушення згаданої норми. Отже,
ця частина заяви є явно необґрунтованою й відхиляється відповідно
до пп. 3 (a) та 4 Статті 35 Конвенції.
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III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
63. 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».
А. Шкода

64. Заявник подали позов про відшкодування моральної шкоди
у розмірі 100 000 євро.
65. Уряд вважав вимоги завищеними.
66. Суд присудив заявникам 6000 євро відшкодування моральної
шкоди спільно.
В. Судові витрати

67. Заявники також вимагали 75 000 040,10 грн (приблизно 6867 євро) як відшкодування судових та інших витрат, що включає юридичне представництво у розмірі 74 923,20 грн та витрати на листування
у розмірі 116,90 грн.
68. Уряд оскаржив вартість юридичних послуг. Вони вказали на
те, що юрист представляв заявника короткочасно, а подана справа
була достатньо простою. Уряд вважав, що сума була перебільшеною
та має бути відхилена. Водночас питання про відшкодування витрат
на листування було залишено на розгляд Суду.
69. Відповідно до практики Суду заявник має право на відшкодування судових та інших витрат лише якщо буде доведено, що такі
витрати були фактичними та неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій справі, взявши до уваги наявні у нього документи
та зазначені критерії, Суд вважає за доцільне присудити заявникам
1500 євро як відшкодування витрат на надання юридичної допомоги,
від цієї суми потрібно відняти 850 євро, які він уже отримав у вигляді
юридичної допомоги, плюс будь-який податок, який може нараховуватися на цю суму та братися із заявників. Також Суд присуджує відшкодувати витрати заявників на листування у повному обсязі. Таким
чином, Суд присуджує заявникам 661 євро (650 євро — відшкодування
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витрат на юридичну допомогу та 11 євро як відшкодування витрат на
листування).
С. Пеня

70. Суд вважає розумним, що пеня має бути встановлена в розмірі
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу стосовно порушення процесуального аспекту
статті 2 Конвенції прийнятною, а решту заяви — неприйнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення статті 2 Конвенції;
3. Ухвалює, що:
a) держава-відповідач має сплатити заявникам упродовж трьох
місяців наступні суми, які мають бути конвертовані у валюту
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:
i) 6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди
з будь-яким податком, що може нараховуватись;
ii) 661 (шістсот шістдесят одне) євро компенсації судових
та інших витрат з будь-яким податком, що може нараховуватись;
b) зі спливом зазначеного тримісячного терміну й до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток 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 заявників стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 28 листопада 2013 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
п. С. Філліпс

п. Б. М. Зупанчіч

заступник секретаря секції

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 «Зубкова проти України»
(Заява № 36660/08)
Рішення
Страсбург
17 жовтня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
17 січня 2014 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Зубкова проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер,
п. М. Віллігер, голова,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький,		
п. П. Лемменс,
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п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 24 вересня 2013 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 36660/08) проти України, поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини
та головних свобод (далі — «Конвенція») громадянкою України, пані Ніною Антонівною Зубковою (далі — «заявниця»), 3 липня 2008 року.
2. Заявницю, якій було надано оплату правової допомоги, представляв п. М. Тарахкало, адвокат, що практикує у Харкові. Український уряд
(далі — «Уряд») представляв його уповноважений п. Н. Кульчицкий.
3. Заявниця твердила, що відповідно до Статті 2 Конвенції, влада
не здійснила ефективного розслідування транспортної пригоди, яка
стала причиною смерті її сина.
4. 14 грудня 2011 року Уряд було повідомлено про цю заяву.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявниця народилася 1937 року й живе у Харкові.
6. 18 травня 2002 року пан Ігор Зубко, син заявниці (народився 1961 року), їхав велосипедом і зіткнувся з мікроавтобусом на пере
хресті у Харкові.
7. Того ж дня співробітники міліції оглянули місце пригоди
та склали протокол огляду місця дорожньо-транспортної пригоди,
зробивши відповідні вимірювання. Співробітники міліції також опитали воділя мікроавтобуса та його пасажирів.
8. 20 травня 2002 року син заявниці помер внаслідок завданих травм.
9. 21 травня 2002 року місцева міліція порушила кримінальну
справу про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Пізніше було здійснено низку слідчих
дій, серед них опитування свідків, відтворення ситуації та обставин
подій, а також здійснення експертиз.
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10. 25 вересня 2002 року слідчий закрив кримінальну справу за
відсутності складу злочину в діях водія мікроавтобуса. Слідчий також зазначив, що аварію було спричинено самим велосипедистом.
11. 25 жовтня 2002 року Харківська міська прокуратура скасувала
це рішення, вказавши, що воно було ухвалене передчасно. Було зазначено, зокрема, що під час розслідування понятих, які були присутні
під час огляду місця пригоди та під час складання протоколу огляду
місця дорожньо-транспортної пригоди, слід допитати; також було зазначено, що заяву родичів потерпілого, які оскаржували вірогідність
цього протоколу, слід приєднати до матеріалів справи та розглянути;
та що слід здійснити додаткову автотехнічну експертизу.
12. Після додаткового розслідування, 18 квітня 2003 року слідчий міліції закрив кримінальну справу за відсутності складу злочину
в діях водія мікроавтобусу. Слідчий дійшов висновку, що аварія сталася внаслідок недбалої та безтурботної поведінки велосипедиста.
13. 14 травня 2003 року прокурор з нагляду скасував це рішення,
зазначивши, що інструкцій, отриманих Харківською міською прокуратурою, не було вповні дотримано. Розслідування було поновлено.
14. 15 вересня 2003 року слідчий закрив кримінальну справу,
посилаючись на те, що додаткове розслідування не розкриє жодних
інших елементів кримінального злочину з боку водія мікроавтобуса,
який не міг уникнути зіткнення з велосипедистом.
15. 5 листопада 2003 року прокурор з нагляду скасував це рішення, вказавши, що не всі слідчі заходи було здійснено для того, щоб
зробити повну та об’єктивну перевірку обставин справи. Він уточнив,
що є необхідність у допиті свідків і вважав за потрібне здійснити автотехнічну експертизу велосипеда.
16. 26 лютого 2004 року слідчий міліції, здійснивши додаткові
слідчі дії, дійшов висновку, що в діях водія мікроавтобуса не було
складу злочину.
17. 1 липня 2004 року прокурор з нагляду скасував це рішення
та призначив подальше розслідування. Він зазначив, зокрема, що
необхідно здійснити нове відтворення обстановки та обставин подій
пригоди та ретельнішу автотехнічну експертизу.
18. Після додаткових слідчих дій кримінальну справу було 24 січня 2005 року закрито за відсутності складу злочину в діях водія мікроавтобусу.
19. 14 лютого 2005 року прокурор з нагляду скасував це рішення,
зазначивши, що його було ухвалено передчасно. Він доручив слідчому
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вивчити аргументи родичів потерпілого, які не погоджуються з результатами експертиз.
20. 11 вересня 2006 року слідчий встановив, що не було жодних
елементів складу кримінального злочину з боку водія мікроавтобуса
й тому кримінальну справу було закрито.
21. 23 жовтня 2006 року контрольні органи міліції, враховуючи
аргументи, висунуті родичами потерпілого, скасували це рішення як
складене передчасно, й було призначено подальше розслідування.
22. Рішенням від 30 грудня 2007 року розслідування було закрито
ще раз за відсутності складу злочину. Слідчий встановив, що водій
мікроавтобуса не порушив правил дорожнього руху й не міг уникнути зіткнення з велосипедистом. 11 березня 2008 року заявниці було
надіслано копію цього рішення.
23. 30 березня 2012 року заявниця оскаржила рішення від 30 грудня 2007 року в Київському районному суді м. Харкова (далі — «Районний суд»).
24. 24 квітня 2012 року Районний суд відхилив скаргу як необґрунтовану. Заявниця оскаржила це рішення.
25. 24 травня 2012 року Харківський обласний Апеляційний суд
скасував рішення від 24 квітня 2012 року й скерував справу в Районний суд на новий розгляд. Апеляційний суд зазначив, зокрема, що
висновки слідчого не було належно обґрунтовано матеріалами кримінальної справи та що Районний суд не надав відповідних підстав щодо відхилення скарги заявниці.
26. 11 липня 2012 року Районний суд скасував рішення від 30 грудня 2007 року як необґрунтоване й призначив подальше розслідування.
Районний суд уточнив, що під час розслідування слід уважно розглянути аргументи, висунуті заявницею для того, щоб належно оцінити
інформацію деяких свідків і виконати іншу автотехнічну експертизу.
Сторони не повідомили Суду, чи стало це рішення остаточним. Вони
також не поінформували Суд про будь-які подальші заходи, здійснені
під час розслідування.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
27. Відповідно до статті 28 Кримінально-процесуального кодексу
від 28 грудня 1960 року (чинного на той час), особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, має право під час провадження у кримі-
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нальній справі подавати щодо обвинуваченого або щодо осіб, які несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний
позов, який розглядається судом разом із кримінальною справою.
Цивільний позивач під час розгляду кримінальної справи буде звільнений від судового збору за подання цивільного позову.
28. Інші відповідні положення внутрішнього законодавства можна знайти в рішенні у справі Muravskaya v. Ukraine (№ 249/03, пп. 35
та 36, 13 листопада 2008).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
29. Заявниця скаржилася, що національна влада не здійснила
ефективного розслідування пригоди, яка спричинила смерть її сина.
Вона посилалася на статтю 2 Конвенції, у якій сказано:
«1. Право кожного на життя охороняється законом...»
A. щодо прийнятності

30. Уряд твердив, що частина скарги, пов’язана зі здогадним невиконанням слідчими органами інструкцій, виданих контрольними
органами, є явно необґрунтованою.
31. Заявниця не погодилася й твердила, що скарга є прийнятною.
32. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
пункту 3 (а) статті 35 Конвенції. Крім того, Суд зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути ви
знана прийнятною.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
33. Заявниця твердила, що розслідування було неефективним,
оскільки важливі процесуальні дії не було здійснено своєчасно та належно. Інструкцій, виданих контрольними органами, не було вповні
дотримано, і розслідування не було повним і ретельним, що призвело
до неправильних висновків.
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34. Уряд твердив, що правоохоронні органи здійснили всі необхідні заходи для ефективного розслідування обставин смерті сина заявниці. Вони твердили, що не було жодних підстав твердити, що розслідування затягнулося або було неефективним. Вони також зазначили, що рішення від 30 грудня 2007 року не було оскаржено заявницею
до суду до 30 березня 2012 року, попри те, що копію рішення у справі
було надіслано заявниці ще в березні 2008 року. Таким чином, Уряд
наполягав, що відповідний період бездії відбувся з вини заявниці й не
має братися до уваги під час оцінки тривалості й ефективності розслідування, здійсненого правоохоронними органами.

2. Оцінка суду
35. Суд нагадує, що перше речення Статті 2 Конвенції зобов’язує
Уряди, зокрема, запровадити законодавчу й адміністративну бази,
призначені забезпечувати ефективний захист права на життя в контексті будь-якої діяльності, чи то громадської, чи ні, в якій право на життя може опинитися під загрозою (див. серед інших Урядів, Öneryıldız
v. Turkey [GC], № 48939/99, пп. 89–90, ЄСПЛ 2004-XII; Kalender v.Turkey,
№ 4314/02, п. 51, 15 грудня 2009; та Krivova v. Ukraine, № 25732/05, п. 44,
9 листопада 2010). У разі небезпечної для життя травми або смерті
вказані обставини вимагають ефективної незалежної судової системи для забезпечення дотримання згаданої законодавчої бази через відповідне відшкодування (див., напр., Anna Todorova v. Bulgaria,
№ 23302/03, п. 72, 24 травня 2011). Це зобов’язання також застосовується в контексті захисту життя від дорожньо-транспортних пригод
(див., напр., Al Fayed v. France (dec.), № 38501/02, пп. 73–78, 27 вересня
2007; Rajkowska v. Poland (dec.), № 37393/02, 27 листопада 2007; Railean v.
Moldova, № 23401/04, п. 30, 5 січня 2010).
36. Суд вказував у низці прикладів, що, хоча право на переслідування або покарання третьої сторони за вчинення кримінального
правопорушення не може встановлюватися самостійно, ефективна
судова система, якої вимагає стаття 2, може, та за певних обставин повинна, вдаватися до допомоги кримінального права (див., напр., Perez
v. France [GC], № 47287/99, п. 70, ЄСПЛ 2004-I). Проте, якщо порушення
права на життя або фізичну недоторканість не є наслідком умисних
дій, позитивне зобов’язання забезпечення ефективної правової системи, передбачене статтею 2, не завжди вимагає надання криміналь-
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но-правових засобів захисту в кожному випадку (див. Vo v. France [GC],
№ 53924/00, п. 90, ЄСПЛ 2004-VIII).
37. Загалом Уряди повинні мати повноваження вирішувати на
власний розсуд, у який спосіб здійснюється система виконання нормативно-правової бази, що захищає право на життя. Важливим є те,
що незалежно від прийнятої форми розслідування, засоби правового
захисту, взяті сукупно, мають включати й такі, що здатні встановлювати факти, притягнення до відповідальності винних та забезпечення
відповідного відшкодування. Будь-який недолік у розслідування, що
підважує його здатність встановити причини смерті або осіб, відповідальних за неї, означатиме, що вимог Конвенції не було дотримано
(див. Antonov v. Ukraine, № 28096/04, п. 46, 3 листопада 2011).
38. Звертаючись до нинішньої справи, Суд зазначає, що Уряд не
твердив, що заявниця могла ефективно займатися розслідуванням
цієї справи поза рамками кримінального провадження (пор. Sergiyenko
v. Ukraine, № 47690/07, пп. 40 та 42, 19 квітня 2012). Крім того, враховуючи, що Кримінально-процесуальний кодекс забезпечив спільний
розгляд кримінальної відповідальності та цивільно-правової відповідальності, що випливає з тих самих злочинних дій, Суд вважає, що
в обставинах цієї справи заявниця розумно покладалася на процедури, передбачені цим кодексом. Таким чином, Суд обмежується тим,
що розгляне, чи задовільнив процес розслідування кримінальної
справи за фактом смерті сина заявниці, критерії ефективності, вказані в Статті 2 Конвенції (див. Antonov, згадана раніше, пп. 47–49; Igor
Shevchenko v. Ukraine, № 22737/04, пп. 56–62, 12 січня 2012 та Prynda v.
Ukraine, № 10904/05, п. 54, 31 липня 2012).
39. У цьому зв’язку Суд зазначає, що після дорожньо-транспортної
пригоди влада застосувала достатню кількість процесуальних заходів
з метою виконання своїх обов’язків відповідно до статті 2 Конвенції. Той
факт, що водія мікроавтобуса не було притягнуто до кримінальної відповідальності, не робить розслідування неефективним. Водночас Суд
зазначає, що в період між 2002 та 2006 роками слідчі органи ухвалювали
численні рішення про припинення розслідування. Ці рішення скасовували контрольні органи, які вважали, що розслідування було неповним
та була необхідність у продовженні розслідування. Повторення таких
рішень є серйозним порушенням у розслідуванні кримінальної справи (див. Oleynikova v. Ukraine, № 38765/05, п. 81, 15 грудня 2011). Доцільно зазначити, що призначаючи додаткове розслідування, контрольні
органи вказували, зокрема, що додаткові заходи були необхідні для
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того, щоб здійснити повне розслідування справи, а саме допит свідків,
відтворення обстановки та обставин подій, експертизи, та розглянути
аргументи родичів потерпілого. Узявши до уваги факти справи, можна припустити, що слідчі органи здійснили не всі заходи відповідно
до вимог Конвенції для того, щоб здійснити ретельне розслідування.
41. Попри те, що був тривалий період бездіяльності з боку заявниці, як це було зазначено Урядом, загальна тривалість розслідування кримінального справи правоохоронними органами не була ви
правданою. Суд зазначає, зокрема, що тоді як аварія сталася 18 травня
2002 року, останнє рішення про закриття розслідування, яке згодом
було оскаржено заявницею, — було ухвалено лише 30 грудня 2007 року, а 11 березня 2008 року заявниці було повідомлено про ухвалене
у справі рішення, тобто приблизно через шість років після аварії.
Тому Суд повторює, що ефективне розслідування вимагає своєчасного та обґрунтованого розгляду. Навіть якщо в конкретній ситуації
можуть бути перепони або труднощі, що заважають здійсненню розслідування, оперативне реагування з боку влади є необхідним для
підтримки суспільної довіри та дотримання Урядом засади верховен
ства закону, аби не створювалося враження про змову або безкарність
(див. Šilih v. Slovenia [GC], № 71463/01, п. 195, 9 квітня 2009). До того ж
із плином часу віра в те, що було здійснено ефективне розслідування,
буде значно зменшуватися.
42. Наведені міркування є достатніми для того щоб Суд дійшов
висновку, що відбулося порушення статті 2 Конвенції в процесуальному аспекті.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
43. Стаття 41 Конвенції говорить:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. шкода

44. Заявниця вимагала 35 000 євро як відшкодування нематеріальної шкоди.
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45. Уряд вважав цю вимогу надмірною та необґрунтованою.
46. Суд вважає, що заявниця зазнала страждань і неспокою через
виявлене порушення. Суд на засадах справедливості присуджує заявниці 9000 євро як відшкодування нематеріальної шкоди.
B. судові витрати

47. Заявниця, яка отримала компенсацію від Суду згідно зі схемою
безкоштовної правової допомоги, вимагала 2,553.60 євро як відшкодування витрат, понесених через розгляд у Суді. Заявниця попросила,
щоб будь-яку компенсацію за рішенням суду стосовно її вимоги було
сплачено безпосередньо на банківський рахунок її представника.
48. Уряд вважав цю вимогу надмірною.
49. Згідно із практикою Суду, заявник має право на відшкодування його витрат лише тією мірою, якою буде доведено, що вони були
справді понесені та необхідні та розумні за обсягом. У цьому разі,
беручи до уваги всі документи та згадані критерії, Суд присуджує
500 євро на додачу до наданої правової допомоги як відшкодування
витрат, понесених у суді. Цю суму буде перераховано безпосередньо
на банківський рахунок представника заявниці (див., напр., Hristovi
v. Bulgaria, № 42697/05, п. 109, 11 жовтня 2011, Singartiyski and Others v.
Bulgaria, № 48284/07, п. 54, 18 жовтня 2011).
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення статті 2 Конвенції у її процесуальному аспекті.
3. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців від дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач має сплатити заявникові зазначені далі
суми, які мають бути конвертовані у валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:
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i) 9000 (дев’ять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди плюс будь-які податки, що можуть нараховуватися; як
компенсацію нематеріальної шкоди;
ii) 500 (п’ятсот) євро компенсації судових та інших витрат
плюс будь-які податки, що можуть нараховуватися, які
буде перераховано на банківський рахунок представника
заявниці;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливого відшкодування.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 17 жовтня
2013 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту 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 «АРСЬКА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 45076/05)
Рішення
Страсбург
5 грудня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
5 лютого 2014 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Арська проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
п. Б. М. Зупанчіч,
пані А. Нуссбергер,		
пані Е. Пауер-Форд,
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пані Г. Юдківська,		
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 12 листопада 2013 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 45076/05) проти України, поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі — «Конвенція») громадянкою України
та Росії — пані Любов Миколаївна Арська (Любовь Николаевна Арская) (далі — заявниця) 17 жовтня 2005 року.
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його уповноважений,
п. Н. Кульчицький.
3. Заявниця скаржилася відповідно до статті 2 Конвенції на те, що
її сина не було належно проліковано в лікарні та що розслідування
його смерті не було ефективним.
4. Рішенням від 04 жовтня 2011 року Суд долучив заперечення
Уряду щодо прийнятності заяви до розгляду справи по суті та оголосив заяву прийнятною. Листом від 14 листопада 2011 року Уряд Російської Федерації повідомив Суд, що на цьому етапі він не бажає скористатися своїм правом відповідно до пункту 1 статті 36 Конвенції
брати участь у розгляді Судом цієї справи.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявниця народилася у 1937 році і живе у м. Москва.
А. Госпіталізація сина заявниці

6. 22 березня 2001 року сина заявниці, С., якому було сорок два роки, було доставлено каретою швидкої допомоги до пульмонологічно-
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го відділення Сімферопольського протитуберкульозного диспансеру
й госпіталізовано з діагнозами: лівостороння пневмонія; туберкульоз
лівої легені; кровохаркання та легенева недостатність.
7. Уранці 23 березня 2001 року лікарі зауважили, серед іншого,
що С. перебував в ейфорії, поводився неадекватно і скаржився на запаморочення. Того ж дня С. було зроблено рентген. Стан здоров’я С.
характеризувався як важкий. Йому було прописано антибактеріальні,
кровозгортні та детоксикаційні ліки.
8. 25 березня 2001 року лікуючий лікар зазначив, що стан здоров’я
С. покращився.
9. 26 березня 2001 року С. було зроблено рентген і запропоновано
бронхоскопію, яка би дала змогу встановити точний діагноз і локалізувати джерело кровотечі, від якого він страждав. Лікарі зазначили,
що С. відмовився від процедури. Крім того, вони оцінили стан С. як
серйозний. Згідно із записами в медичній картці заявникові була
роз’яснена необхідність проходження бронхоскопії.
10. 27 березня 2001 року С. надалі перебував у важкому стані. Лікарі зазначили, що С. був схвильований і страждав від зорових галюцинацій. Психіатр, запрошений медичним персоналом, зазначив, що
С. відмовився з ним розмовляти.
11. 28 березня 2001 року лікарі зазначили, що С. здавався психологічно й емоційно нестабільним, збудженим і поводився агресивно
стосовно медичного персоналу. Вони також діагностували в С. гострий абсцес лівої легені.
12. У той день С. знову відмовився пройти бронхоскопію, про це
було зроблено запис в його історії хвороби. Оскільки базове лікування
не дало необхідного покращення його стану і С. не погодився на бронхоскопію, його було доправлено в лікарню у відділення торакальної
хірургії для рентгеноскопії та подальшого огляду. С., проте, залишив
хірургічне відділення лікарні. Згідно з медичною карткою лікарі продовжували пояснювати заявнику необхідність лікування, від якого
він відмовився.
13. 29 березня 2001 року стан С. був оцінений як украй важкий.
У цей день він написав у своєму особистому щоденнику, що відмовився від будь-якого хірургічного втручання, оскільки боявся за своє
життя. Він зазначив таке:
«...Я ... заявляю, що я проти будь-якого хірургічного втручання на моєму тілі. [Цей] текст був написаний через [мій] страх за своє життя...»
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14. 30 березня 2001 року лікарі зазначили, що С. був у важкому
стані й відмовлявся від внутрішньом’язових і внутрішньовенних
ін’єкцій. Торакальний хірург оглянув С. і рекомендував переконати
пацієнта пройти рентгенівське обстеження в хірургічному відділенні
з метою подальшого дренування абсцесу та отримання раніше призначеного лікування. Хірург кваліфікував стан С. як важкий. Лікарі
знову пояснили заявниці, що С. потребував обстеження та хірургічного лікування.
15. Того ж дня психіатр діагностував С. соматогенний параноїдальний розлад.
16. Між 31 березня та 03 квітня 2001 року С. перебував у надзвичайно важкому стані. Лікар зазначив, що С. відмовлявся від ін’єкцій
пеніциліну. Іншу медичну допомогу було надано відповідно до попередніх приписів.
17. 03 квітня 2001 року С. все ще страждав від гострого абсцесу
лівої легені. Його емоційний та психологічний стан характеризувалися як вкрай нестійкі. О 15.00 того дня його стан знову оцінювався як
украй важкий. О 22:45 С. помер.
18. 04 квітня 2001 року було проведено розтин тіла С. і було підтверджено, що встановлений діагноз збігався з посмертним.
В. Офіційні розслідування
щодо злочинної недбалості лікарів

19. 14 червня 2001 року заявниця подала до органів прокуратури
скаргу про те, що медична допомога, надана її синові, була неналежною, внаслідок чого він помер. Прокуратура доручила Міністерству
охорони здоров’я в Автономній Республіці Крим провести внутрішнє
розслідування інциденту.
20. У липні 2001 року внутрішнє розслідування було завершено.
Було встановлено, що С. помер у результаті зараження крові та збільшення дихальної та серцево-судинної недостатності, спричиненої гострим абсцесом лівої легені. На думку створеної комісії, С. звернувся
за медичною допомогою із запізненням, коли він уже був серйозно
хворий. Під час розслідування було виявлено такі недоліки з боку лікарів: 22 березня 2001 року не було складено плану лікування; 23 березня 2001 року лікарі не змогли правильно оцінити стан здоров’я С.;
рентгенівський знімок, зроблений того ж дня, було невірно інтерпретовано; 24 і 25 березня 2001 року нагляд за С. був незадовільним,
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а 26 березня 2001 року С. мав оглянути фахівець реанімаційного відділу та забезпечити С. спеціалізованою реанімацією. Проте цього не
було зроблено, тому що лікарня була зобов’язана дотримуватися правил Управління охорони здоров’я м. Сімферополь, відповідно до яких
переведення пацієнтів до відділу інтенсивної терапії іншої міської лікарні здійснюється тільки у двох випадках: (а) якщо пацієнт перебуває
у серйозному інфекційно-токсичному шоці, та (б) якщо пацієнт перебуває в астматичному стані. Комісія також заявила, що лікування С.
було ускладнено його неодноразовими відмовами від надання згоди
на лікування та вживання ліків.
21. Таким чином, Комісія встановила, що: (а) головний лікар лікарні має вжити заходів щодо медичного персоналу, відповідального
за виявлені недоліки; (б) начальникові Управління охорони здоров’я
м. Сімферополь слід переглянути правила прийому пацієнтів у реанімаційне відділення міської лікарні, та (с) для лікарів, що працюють
у місті, слід організувати тематичну конференцію про лікування абс
цесу легень.
22. 11 липня 2001 року головний лікар лікарні зазначив, що кілька
лікарів не змогли об’єктивно оцінити стан здоров’я С. та надати йому
належну медичну допомогу в перші дні його госпіталізації; згодом, як
наслідок, С. неодноразово відмовлявся від медичної допомоги та помер. У зв’язку із цим головний лікар вирішив винести догану трьом
лікарям, які лікували С. Відповідність ще одного лікаря присвоєному
йому кваліфікаційному класу мала оцінити кваліфікаційна комісія.
23. Листом від 13 липня 2001 року заступник Міністра охорони
здоров’я Автономної Республіки Крим повідомив заявницю, що в період з 22 до 26 березня 2001 року медичний персонал не вжив відповідних організаційних та процедурних заходів щодо С. Зокрема, 26 березня 2001 року його необхідно було перевести до відділення реанімації
для подальшого лікування, але цього не зробили. Він також додав, що
кілька лікарів було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
24. 29 грудня 2001 року заявниця надіслала ще одну скаргу до
прокуратури, твердячи, що лікування С. було невідповідним і що записи, зроблені лікарями в медичній картці, були невірними. Вона зазначила, що С. наполіг на лікуванні в лікарні й відмовився лише від
хірургічних втручань та ін’єкцій пеніциліну. Заявниця також твердила, що 03 квітня 2001 року вона вимагала, щоб С. прооперували.
25. 16 січня 2002 року прокуратура Київського району м. Сімферополь звернулася до Київського районного суду м. Сімферополя
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(далі — районний суд) із поданням про відмову в порушенні кримінальної справи щодо одного з лікарів, Ч., у зв’язку із Законом про амністію.
26. 17 квітня 2002 року районний суд задовільнив заяву і прийняв
відповідне рішення. Заявниця його оскаржила.
27. 13 серпня 2002 року Апеляційний суд Автономної Республіки Крим скасував рішення від 17 квітня 2002 року. Суд зазначив таке:
районний суд не встановив точної причини смерті сина заявниці, він
не звернув увагу на пункт 2 статті 43 Основ законодавства України
про охорону здоров’я 1992 року, де зазначено, що відмова пацієнта від
лікування не є підставою для ненадання лікування в екстрених ситуаціях, коли життю пацієнта загрожує реальна небезпека; поведінку
решти медичного персоналу не було розглянуто. Апеляційний суд повернув справу на додаткову перевірку прокуратурою.
28. 21 травня 2003 року було порушено кримінальну справу щодо
стверджуваної злочинної недбалості лікарів. Було призначено судово-медичну експертизу.
29. 10 червня 2003 року заявниці було надано статус потерпілої
у кримінальному судочинстві.
30. 30 березня 2004 року судово-медичні експерти склали висновок за результатами експертизи, встановивши, що під час госпіталізації С. було поставлено правильний діагноз, і хоча спочатку С. не було
забезпечено найефективнішими ліками, огляд та лікування здійснювалися належно та своєчасно; стан здоров’я С. погіршився й унаслідок
серйозного хронічного захворювання, що впливало на його легені,
й через його необґрунтовану відмову від діагностики та лікування.
У висновку було зазначено, що стан С. вимагав хірургічного втручання, в тому числі дренажу абсцесу порожнини й ендотрахеальної
аспірації, а його відмова від призначеного лікування значною мірою
призвела до розвитку запального процесу в легенях. Експерти дійшли
висновку, що між призначеним С. лікуванням у лікарні та його смертю не було жодного причиново-наслідкового зв’язку, та зазначили, що
національне законодавство вимагає попередньої згоди пацієнта на
медичні процедури, яка передбачає право відмовитися від медичної
допомоги.
31. 06 травня 2005 року прокуратура Київського району м. Сімферополь встановила, що смерть С. була спричинена серйозною
хронічною хворобою легень, яка потребувала операції. С. було запропоновано операцію, але він відмовився від неї. Відмова від лікування погіршила його стан і призвела до його смерті. Звідси випливає,
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що жодного причиново-наслідкового зв’язку між поведінкою лікарів
і смертю С. не було. Таким чином, справу було закрито за відсутні
стю складу злочину. Заявниця оскаржила це рішення до прокуратури
вищого рівня.
32. 11 жовтня 2005 року заступник прокурора Автономної Республіки Крим скасував постанову від 06 травня 2005 року, зазначивши, що достовірність відомостей, наданих для проведення судової
експертизи, була спірною. Крім того, висновки судово-медичної експертизи суперечили висновкам внутрішнього розслідування, проведеного працівниками закладів охорони здоров’я. Отже, справу було
повернуто на додаткове розслідування.
33. 03 квітня 2006 року прокуратура Київського району м. Сімферополь дійшла висновку, що для проведення експертизи судово-медичним експертам було надано відповідні матеріали та що висновки
експертів не суперечили результатам внутрішнього розслідування.
Зокрема, недоліки лікування, встановлені комісією з розслідування,
не призвели до летального наслідку для С., оскільки С. помер в результаті серйозного хронічного захворювання легень і потребував операції; проведення такої операції неодноразово пропонувалося С., але
він відмовлявся. Таким чином, було встановлено, що між поведінкою
лікарів та смертю С. не було жодного причиново-наслідкового зв’язку.
Справу було закрито. Заявниця оскаржила це рішення в судах і до
прокуратури, що здійснює нагляд за додержанням законів.
34. 16 червня 2006 року районний суд залишив чинною постанову
від 03 квітня 2006 року. 25 липня 2005 року Апеляційний суд Автономної Республіки Крим відхилив скаргу заявниці на постанову районного суду. Заявниця подала до Верховного суду касаційну скаргу.
35. У вересні 2006 року прокурор Автономної Республіки Крим
скасував постанову від 03 квітня 2006 року як необґрунтовану та вказав управлінню Залізничної районної прокуратури м. Сімферополь
на необхідність проведення додаткового розслідування. Він зазначив,
серед іншого, що необхідно знайти та вивчити рентгенівські знімки
С., допитати психіатра, який оглядав С., і провести очну ставку між
лікарями та заявницею.
36. У листопаді 2006 року заступник Міністра охорони здоров’я
Автономної Республіки Крим повідомив слідчого, що рентгенівські
знімки С., зроблені 23 і 26 березня 2001 року, які вимагала прокуратура, знайти неможливо. Він зазначив, що термін зберігання таких
файлів закінчився в 2004 році.
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37. 30 листопада 2006 року Верховний Суд відмовив заявниці
у задоволенні касаційної скарги на рішення судів нижчих інстанцій
від 16 червня і 25 липня 2006 року, оскільки оскаржувану постанову
районної прокуратури від 03 квітня 2006 року вже було скасовано
прокурором вищого рівня.
38. 28 грудня 2006 року прокуратура Залізничного району м. Сімферополь закрила кримінальну справу на тій підставі, що між поведінкою лікарів та смертю С. не було встановлено причиново-наслідкового зв’язку. Було зазначено, що С. неодноразово відмовлявся від
запропонованого йому необхідного медичного лікування.
39. 17 травня 2007 року Генеральна прокуратура скасувала постанову від 28 грудня 2006 року на тій підставі, що розслідування було
неповним. Було зазначено, що не було розв’язано питання щодо суперечностей у медичних доказах та не було допитано кількох свідків.
Крім того, не було розглянуто припущення заявниці, що С. могли вбити з метою використання його органів для трансплантації.
40. Листом від 02 липня 2007 року Міністерство охорони здоров’я
Автономної Республіки Крим повідомило адвоката заявниці, що
в 2001 році рентгенівські знімки С. було направлено до прокуратури,
в провадженні якої перебувала справа.
41. 12 липня 2007 року прокуратура Залізничного району м. Сімферополь закрила кримінальну справу за відсутністю складу злочину
в діях медичного персоналу. Ще раз було зроблено висновок, що С. неодноразово відмовлявся пройти діагностику й лікування, і це значною мірою сприяло погіршенню його стану та, зрештою, призвело до
летального наслідку. Що стосується зниклих рентгенівських знімків,
слідчий, який раніше розслідував цю справу, пояснив, що він витребував знімки з лікарні, але їх не знайшли. Що стосується припущення
щодо використання органів С., ці твердження було визнано необґрунтованими, оскільки експерт, який здійснив посмертну експертизу тіла С., вказав на відсутність характерних зовнішніх ушкоджень на тілі,
і вважалося, що в разі відсутності будь-якого з органів експерт зазначив би це у звіті аутопсії.
42. 01 серпня 2007 року прокуратура Автономної Республіки Крим
скасувала постанову від 12 липня 2007 року як необґрунтовану. Було
поновлено розслідування та вказано, зокрема, на необхідність проведення всіх слідчих дій, на які раніше вказала Генеральна прокуратура,
в тому числі допиту медичного персоналу щодо психічного стану С.
та його поведінки під час госпіталізації; проведення судово-психіат-
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ричної експертизи з метою встановлення психічного стану С. у відповідний час та вжиття додаткових заходів із метою розслідування тверджень
заявника про можливе вилучення органів для трансплантації.
43. 14 вересня 2007 року було проведено посмертну судовопсихіатричну експертизу. Експерти встановили, що протягом свого
життя С. не звертався за психіатричною допомогою у зв’язку з якимнебудь психічним захворюванням. Вони дійшли висновку, що, хоча
і спостерігалися ознаки тимчасового розладу психічної діяльності
під час його госпіталізації, С. був у змозі зрозуміти наслідки своїх дій
і його розум у той час був ясним. Вони додали, що відмова С. від лікування не була зумовлена його психічним станом.
44. 04 жовтня 2007 року районна прокуратура закрила кримінальну справу за відсутністю в діях медичного персоналу складу злочину.
Було встановлено, що С. відмовився від необхідної медичної допомоги,
яку йому було запропоновано, і це призвело до загострення його стану
та смерті. Його здатність ухвалювати рішення щодо свого лікування
була підтверджена висновками посмертної психіатричної експертизи.
45. 07 листопада 2007 року прокуратура Автономної Республіки
Крим скасувала постанову від 4 жовтня 2007 року та призначила додаткове розслідування. Слідчому було доручено, серед іншого, знайти й допитати свідків, які могли б дати свідчення щодо ставлення
медичного персоналу та С. до призначеного лікування; дослідити достовірність медичних доказів і ще раз допитати заявницю.
46. У період із січня по квітень 2008 року було проведено додаткову
судово-медичну експертизу. 14 квітня 2008 року експерти підготували
висновок, у якому зазначили, що С. було правильно поставлено діагноз
та що медичний персонал обстежив і лікував С. у належний спосіб.
Смерть С. була спричинена серйозним хронічним захворюванням легень і його неодноразовими відмовами від відповідного хірургічного
лікування, в тому числі дренажу абсцесу порожнини й ендотрахеальної
аспірації. Якби С. погодився на операцію, результат міг би бути іншим.
47. У травні 2008 року справу було передано до місцевого відділу
міліції для проведення додаткового розслідування.
48. 13 серпня 2008 року слідчий відповідного відділу міліції, посилаючись на останній висновок судово-медичної експертизи та всі
інші докази у справі, встановив, що між поведінкою медичного персоналу і смертю С. не було жодного причиново-наслідкового зв’язку.
Тому він закрив кримінальну справу за відсутністю в діях медичного
персоналу складу злочину.
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49. Заявниця оскаржила цю постанову до прокуратури.
50. 30 вересня 2008 року заступник Генерального прокурора повідомив заявниці, що постанова від 13 серпня 2008 року була законною
та обґрунтованою.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Кримінальний кодекс України від 28 грудня 1960 року
(у редакції станом на час подій)

51. Стаття 113 Кодексу зазначає таке:
«Ненадання без поважних причин допомоги хворому особою медичного персоналу, яка зобов’язана, згідно з встановленими правилами,
подати таку допомогу, якщо це завідомо для медичного працівника
могло спричинити тяжкі наслідки для хворого, — карається виправними роботами на строк до двох років або громадською доганою.
Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається по
збавленням волі на строк до трьох років».
В. Кримінально-процесуальний кодекс України
від 28 грудня 1960 року
(в редакції на час подій)

52. Стаття 4 Кодексу передбачає, що суд, прокурор, слідчий та орган дізнання зобов’язані в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити
всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину,
осіб, винних у вчиненні злочину, та до їх покарання.
53. Відповідно до статті 28 Кодексу особа, яка зазнала шкоди від
злочину, може подати цивільний позов проти обвинуваченого на будьякій стадії кримінального процесу до початку розгляду судом справи
по суті. Цивільний позивач у кримінальному судочинстві звільнений
від сплати судового збору за подання цивільного позову.
С. Цивільне законодавство

54. Цивільне законодавство не передбачає конкретних положень
про компенсацію моральної шкоди, заподіяної в результаті злочинної
недбалості медичного працівника.
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Відповідно до загального принципу, закріпленого в статті 440-1 Цивільного кодексу України від 18 липня 1963 р. (чинний до 01 січня 2004 року), моральна шкода, заподіяна громадянину або організації діяннями
іншої особи, відшкодовується особою, яка заподіяла шкоду, якщо вона
не доведе, що моральну шкоду було заподіяно не з її вини.

55. Стаття 1167 Цивільного кодексу від 16 січня 2003 року (набув
чинності з 01 січня 2004 року), передбачає, зокрема, що моральна шкода, заподіяна громадянину або юридичній особі незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю, має бути відшкодована особою, яка її
спричинила, якщо ця особа винна в цивільному правопорушенні.
D. Закон України «Основи законодавства України
про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року
(«Закон щодо стандартів захисту здоров’я 1992 року»)
(у формулюванні на час подій)

56. Відповідні положення Закону викладені в такій редакції:
Стаття 39. Обов’язок надання медичної інформації
«Лікар зобов’язаний пояснити пацієнтові в доступній формі стан його здоров’я, мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів,
прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявності
ризику для життя і здоров’я.
Пацієнт має право знайомитися з історією своєї хвороби та іншими
документами, що можуть слугувати для подальшого лікування.
В особливих випадках, коли повна інформація може завдати шкоди
здоров’ю пацієнта, лікар може її обмежити. В цьому разі він інформує
членів сім’ї або законного представника пацієнта, враховуючи особисті інтереси хворого. Таким же чином лікар діє, коли пацієнт перебуває в непритомному стані».

Стаття 43. Згода на лікування
«Згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо пацієнта, який не досяг віку 15 років, а також пацієнта,
визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне
втручання здійснюється за згодою їх законних представників.
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У невідкладних випадках, коли реальна загроза життю хворого є наявною, згода хворого або його законних представників на медичне
втручання не потрібна.
Якщо відсутність згоди може призвести до тяжких для пацієнта наслідків, лікар зобов’язаний йому це пояснити. Якщо і після цього пацієнт відмовляється від лікування, лікар має право взяти від нього
письмове підтвердження, а при неможливості його одержання — засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків...»

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
57. Заявниця скаржилася на те, що її син помер через відсутність
належного медичного лікування, та на відсутність ефективного розслідування обставин його смерті. Вона посилалася на статті 2, 6 та 7
Конвенції.
58. Суд вирішив розглянути скаргу виключно за статтею 2 Конвенції, відповідна частина якої передбачає таке:
«1. Право кожного на життя гарантується законом. Ніхто не може бути
позбавлений життя навмисно, за винятком виконання смертного вироку, винесеного судом за вчинення злочину, якщо передбачено таке
покарання за законом...».
A. Аргументи сторін

59. У своїх запереченнях щодо прийнятності, долучених до розгляду суті справи, Уряд твердив, що заявниця не вичерпала національних засобів юридичного захисту. Зокрема, заявниця не оскаржила до
суду рішення слідчого від 13 серпня 2008 р. До того ж, вона не подала
окремого цивільного позову про відшкодування шкоди за стверджувану злочинну недбалість медичного працівника щодо її сина. Уряд
надав копії рішень національних судів, які, на його думку, доводять
наявність цивільного-правового засобу захисту у справі заявниці.
60. Що стосується суті скарги, Уряд твердив, що заходи, вжиті
слідчими органами, були відповідними та достатніми для дотриман-
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ня вимог статті 2 Конвенції. Уряд наполягав на тому, що було вжито
всіх необхідних заходів для захисту життя сина заявниці. Уряд зазначив, що внутрішнє законодавство передбачає відповідне правове
регулювання надання медичної інформації пацієнтам, документального закріплення відмови від медичної допомоги, а також випадки,
в яких така відмова для медичних працівників не була обов’язковою.
Крім того, висновки судово-медичних експертів припускали, що випадок С. не був надзвичайною ситуацією для цілей статті 43 Закону
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від
19 листопада 1992 року, і тому лікарі правочинно керувалися відмовою С. пройти курс лікування.
61. Заявниця твердила, що, домагаючись проведення кримінального розслідування у справі протягом значного періоду часу, вона вичерпала національні засоби юридичного захисту. Що стосується суті
скарги, заявниця твердила, що розслідування не було ефективним
і життя її сина не було належно захищено від порушень з боку медичних працівників.
В. Оцінка Суду

62. Європейський Суд нагадує, що перше речення статті 2 зобо
в’язує державу не лише утримуватися від «умисного» позбавлення
життя, а й вжити належних заходів для захисту життя осіб, які перебувають під її юрисдикцією (див. «Л.С.Б. проти Сполученого Королів
ства» (L.C.B. v. the United Kingdom), від 09 червня 1998 року, п. 36, Звіти
про постанови і рішення 1998-III).
63. Ці принципи також застосовуються у сфері охорони громад
ського здоров’я. Отже, зазначені позитивні зобов’язання вимагають
від держав створення відповідного законодавства, яке би змушувало
лікарні, й державні, й приватні, вживати відповідних заходів для захисту життя своїх пацієнтів. Вони також вимагають створення ефективної незалежної судової системи з метою забезпечення встановлення причини смерті пацієнтів, які перебували на лікуванні й у державному, й у приватному секторі, та притягнення до відповідальності
винних (див., серед інших джерел, «Калвеллі і Чільйо проти Італії»
(Calvelli and Ciglio v. Italy [ВП], заява № 32967/96, п. 49, ECHR 2002-I).
64. Таким чином, Суд розгляне, чи виконала держава ці позитивні зобов’язання.
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1. Процесуальні зобов’язання
65. Хоча право переслідування або засудження третіх осіб за вчинення злочину не може існувати незалежно, Суд уже раніше заявляв,
що ефективна судова система відповідно до вимог статті 2 може, а за
певних обставин і повинна, включати кримінально-правові засоби
захисту. Однак, якщо порушення права на життя чи фізичну недоторканність не є наслідком навмисних дій, позитивні зобов’язання, передбачені статтею 2, щодо створення ефективної судової системи не
обов’язково вимагають надання кримінально-правового засобу юридичного захисту в кожному випадку. У конкретному випадку злочинної
недбалості медичних працівників зобов’язання, наприклад, може бути
виконано, якщо правова система надасть жертвам можливість отримати відшкодування за допомогою виключно цивільного судочинства або
у поєднанні останнього з кримінально-правовими засобами захисту,
що уможливить встановлення відповідальності відповідних лікарів
та отримання будь-якого відповідного цивільно-правового відшкодування, такого як відшкодування за завдану шкоду та оприлюднення
рішення. Також можуть бути передбачені дисциплінарні заходи (див.
рішення у справі «Во проти Франції» (Vo v. France) [ВП], заява № 53924/00,
п. 90, ECHR 2004-VIII, із подальшими посиланнями).
66. Статті 2 Конвенції не буде дотримано, якщо захист, що забезпечується національним законодавством, існуватиме тільки в теорії:
насамперед такий захист має також ефективно працювати на практиці
(див. згадане рішення у справі «Кальвеллі та Чільйо», п. 53). Тому Суд має
визначити, чи всі наявні засоби юридичного захисту в їхній сукупності
можуть і теоретично, і практично вважатися юридичними засобами,
що дають змогу встановлювати факти, забезпечувати притягнення до
відповідальності винних та надавати відповідне відшкодування потерпілому. Інакше кажучи, замість того, щоб оцінювати правовий режим узагальнено, Суд має розглянути, чи є правова система загалом
відповідною стосовно справи, що наразі розглядається (див. рішення у справах «Біржиковські проти Польщі» (Byrzykowski v. Poland), заява
№ 11562/05, п. 107, від 27 червня 2006, і «Додов проти Болгарії» (Dodov v.
Bulgaria), заява № 59548/00, пп. 83 і 86, від 17 січня 2008 р.).
a) Внутрішнє розслідування та дисциплінарне провадження
67. Після скарги заявниці до прокуратури представники закладів
охорони здоров’я здійснили внутрішнє розслідування та виявили
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низку недоліків у перші дні лікування сина заявниці (див. пункт 20).
У зв’язку з цим головний лікар лікарні вирішив накласти дисциплінарні стягнення на медичних працівників (див. пункт 22).
68. Проте у звіті комісії зі службового розслідування не зазначалося, хто був відповідальним за летальний наслідок. Зокрема, не було
чітко встановлено, чи настала смерть сина заявниці внаслідок виявлених недоліків у його лікуванні.
69. Щодо припущення комісії зі службового розслідування та головного лікаря про те, що сам син заявниці був відповідальним за
смертельний наслідок у зв’язку з його неодноразовою відмовою від
лікування, Суд зазначає, що свобода погоджуватись або відмовлятись
від призначеного лікування є надзвичайно важливим принципом самовизначення та особистої незалежності (див. рішення у справі «Свідки Єгови Москви проти Росії» (Jehovah’s Witnesses of Moscow v. Russia),
заява № 302/02, п. 136, від 10 червня 2010 року). У сфері медичної допомоги відмова від певного лікування може неминуче призвести до
летального результату, але нав’язування лікування без згоди психічно
здорової дорослої людини є нехтуванням фізичною недоторканністю
людини в такий спосіб, що це може порушити права, закріплені в п. 1
статті 8 Конвенції (див. рішення у справі «Пріті проти Сполученого Королівства» (Pretty v. the United Kingdom), заява № 2346/02, п. 63, ECHR
2002-III). Однак стаття 2 Конвенції закріплює принцип недоторканності життя, що особливо очевидно стосовно лікаря, який виконує свої
обов’язки, щоб урятувати життя, і повинен діяти в інтересах його або
її пацієнтів. Таким чином, Суд постановив, що ця стаття зобов’язує
органи влади запобігати прийняттю людиною рішення щодо позбавлення себе життя, якщо таке рішення не було прийнято без примусу та з цілковитим розумінням того, про що йдеться (див. рішення
у справі «Хаас проти Швейцарії» (Haas v. Switzerland), заява № 31322/07,
п. 54, ECHR 2011 року). Звідси випливає, що одним із головних питань
у визначенні правочинності відмови пацієнта від медичного лікування є питання про його або її здатність ухвалювати рішення.
70. Однак у цьому випадку комісія зі службового розслідування
та головний лікар не перевіряли, чи був С. спроможний ухвалювати
раціональне рішення щодо свого лікування і, як наслідок, чи справді
відмова С. була обов’язковою для лікарів і чи вони повинні були утриматися від вжиття заходів, необхідних для запобігання його смерті.
Вони не розглядали питання про здатність С. розуміти, хоча навіть
у матеріалах справи здоровий глузд С. було поставлено під сумнів
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(див. пункти 7, 10, 11, 15 і 17). Крім того, той факт, що лікарі запросили
до С. психіатра, припускає, що вони сумнівалися в розумовій здатності С. приймати раціональні рішення. Прикметно, що психіатр зробив висновок, що С. страждав від психічного розладу (див. пункт 15)
і не дійшов висновку, що С. був достатньо психічно здоровим, щоб
сформувати судження щодо свого лікування. Попри це, симптоми, які
спостерігалися медичними працівниками, та висновки психіатра не
завадили лікарям та особам, які проводили розслідування, прийняти
відмову пацієнта від лікування як обґрунтовану.
71. За цих умов неможливо зробити висновок, що комісія з розслідування та головний лікар зробили належну спробу розглянути всі
відповідні факти, що стосуються смерті сина заявниці, та встановити
відповідальних осіб, як вимагає стаття 2 Конвенції.
b) Кримінальне провадження
72. Що стосується кримінальної справи, Суд зазначає, що повномасштабне розслідування скарг заявниці було почато із запізненням,
21 травня 2003 року. Це розслідування було остаточно припинено
13 серпня 2008 року, більш ніж через сім років і чотири місяці після смерті сина заявниці. Водночас рентгенівські знімки сина заявниці — важливий медичний доказ — було втрачено. Контрольні органи скасували
численні рішення про закриття кримінальної справи з тієї причини, що
у справі не було проведено всебічного розслідування й необхідно було
здійснити ще кілька істотних слідчих дій (див. пункти 32, 35, 39, 42 і 45).
Повторювана необхідність у поверненні справи на додаткове розслідування свідчить про серйозні недоліки кримінального розслідування
(див. згадану справу «Біржиковські» (Byrzykowski), п. 111).
73. Прикметно, що згадане питання осудності С. у зв’язку з відмовою від лікування було нарешті винесено на експертизу більш ніж
через шість років після інциденту (див. пункт 42). До компетенції Суду не належить розгляд питання щодо достовірності судово-психіатричної експертизи від 14 вересня 2007 року, під час якої після значного періоду часу довелося мати справу з таким складним питанням на
підставі обмеженого матеріалу. Проте Суд зазначає, що найнадійнішу
відповідь на це питання можна було б отримати завдяки безпосередньому оглядові пацієнта під час його госпіталізації.
74. Беручи до уваги недоліки кримінального розслідування та його надмірну тривалість, Суд вважає, що кримінальне провадження
у цій справі виявилося неефективним і що від заявниці не слід було
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очікувати спроб домогтися його продовження, принаймні після по
станови 13 серпня 2008 року. Звідси випливає, що заявниця не була
зобов’язана оскаржити це рішення до суду, як твердить Уряд. Тому
відповідне заперечення Уряду відхиляється.
с) Цивільне судочинство
75. Заявниця не подавала цивільного позову до суду. Тим часом,
як уже зазначалося (див. пункт 65), стаття 2 Конвенції не обов’язково
вимагає надання кримінально-правового засобу юридичного захисту
у кожному випадку медичної недбалості. Тому питання полягає в тому, чи повинна була заявниця у цій справі порушити це питання в межах цивільного судочинства.
76. Суд бере до уваги аргументи Уряду про те, що заявниця могла
подати цивільний позов, яким би вимагала відшкодування шкоди за
стверджувану медичну недбалість. Замість цього заявниця вирішила
звернутися до прокуратури, вимагаючи кримінального переслідування медичних працівників. У зв’язку з фактичними обставинами справи та положеннями національного кримінального законодавства (див.
пункт 51), застосування нею кримінально-правових засобів юридичного захисту не видається недоцільним. Не вважали його недоцільним
і органи влади, які протягом значного періоду часу вважали, що були
підстави для проведення розслідування скарг на медичну недбалість.
77. Суд повторює, що від заявника, який вичерпав очевидно ефективні та достатні засоби юридичного захисту, не можна вимагати
спроб застосувати інші заходи, які були доступними, але, ймовірно,
не більш успішними (див. рішення у справі «Т.В. проти Мальти» (T.W. v.
Malta) [ВП], № 25644/94, п. 34, від 29 квітня 1999 року). Цей принцип було застосовано у справі «Сергієнко проти України» (Sergiyenko v. Ukraine),
заява № 47690/07, від 19 квітня 2012 року), яка стосувалася скарг про
неефективність розслідування кримінальної справи щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка спричинила смерть сина заявника.
Відхиляючи аргументи Уряду про неподання заявником окремого
цивільного позову, Суд зазначив, що заявниця вичерпала цивільні засоби юридичного захисту під час провадження у кримінальній справі
та що навіть якби заявниця могла застосувати окремий цивільний засіб юридичного захисту, який не залежав би від результату будь-якого кримінального розслідування у цій справі, будь-які відповідні ви
сновки у кримінальному судочинстві вплинули б на результат цивільного судочинства та суму відшкодування (там же, пункти 42 та 43).
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78. У цій справі, розглядаючи конкретний вибір засобу правового захисту заявницею, Суд наголошує, що кримінальне провадження,
якого домагалася заявниця, дозволяло одночасний розгляд питання
про кримінальну та цивільно-правову відповідальність, які випливають з одного і того ж проступку, забезпечуючи в такий спосіб повний процесуальний захист прав, що перебувають під загрозою (див.
пункт 53). Подання цивільного позову в кримінальній справі, можливо, було вигіднішим для заявниці під кутом зору судових та інших
витрат. Крім того, слідчі органи були зобов’язані збирати докази в цьому провадженні. У зв’язку з цим слід зазначити, що експертні висновки, витребувані слідчими органами, та інші докази, зібрані ними
в кримінальній справі, були б істотними для ухвалення рішення за
цивільним позовом заявниці. Відповідно Суд не вважає, що заявниця діяла в неналежний спосіб, обравши для вирішення справи кримінальне судочинство.
79. Отже, Суду не потрібно визначати, чи розглядали б суди
цивільний позов заявниці ефективно протягом періоду часу, коли органи влади проводили кримінальне розслідування щодо тих самих
фактів. Наведені міркування принаймні не означають, що заявниці
можна дорікнути за послідовне звернення до кримінально-процесуальних засобів захисту. Висновок Суду про те, що цей процес виявився
неефективним, не можна застосовувати проти заявниці. Загалом заявниця має розглядатися як така, що в законному порядку використала кримінально-правові засоби захисту, очікуючи, що вона зможе
подати цивільний позов у кримінальній справі.
80. Суд, нарешті, вважає, що після того, як заявниця протягом
більш ніж семи років вимагала проведення кримінального розслідування, недоцільно було очікувати від неї подання цивільного
позову.
81. У світлі викладених міркувань Суд вважає, що за обставин цієї
справи заявниця не була зобов’язана подавати окремий цивільний
позов. Тому заперечення Уряду щодо цього має бути відхилено.
d) Висновок
82. У світлі викладеного Суд вважає, що заявниця не мала доступу
до ефективної процедури, що відповідала би процесуальним вимогам
статті 2 Конвенції.
83. Отже, відбулося порушення процесуального аспекту статті 2
Конвенції.

85

Справи, які стосуються права на життя

2. Зобов’язання забезпечити відповідне законодавство
щодо охорони здоров’я
84. Як випливає із принципів, встановлених Судом у його прецедентному праві (див. пункт 63), окрім процесуальних питань, що ви
пливають за статтею 2 Конвенції, ще одним питанням, що стосується
позитивного зобов’язання держави за статтею 2, є відповідність законодавства щодо охорони здоров’я, яке застосовувалося щодо сина
заявниці.
85. Справді, Суд у минулому розглядав якість нормативно-правової бази для визначення того, чи було право на життя у відповідний спосіб захищено «законом» (див., наприклад, «Макаратціс проти Греції» (Makaratzis v. Greece) [ВП], заява № 50385/99, п. 62, ECHR
2004-XI). На противагу цьому, якщо Договірна держава створила
відповідні правові засади для забезпечення високих професійних
стандартів серед фахівців у галузі охорони здоров’я та охорони життя
пацієнтів, самих фактів, таких як помилки з боку медичних працівників або відсутність координації між фахівцями в галузі охорони
здоров’я щодо лікування конкретного пацієнта, недостатньо для того, щоб притягнути Договірну державу до відповідальності під кутом
зору її позитивних зобов’язань відповідно до статті 2 Конвенції щодо
захисту життя (див. згадане рішення у справі Додов, п. 82).
86. У цьому разі з аналізу, здійсненого органами охорони здоров’я,
випливає, що одним із факторів, які призвели до ненадання С. належної медичної допомоги, є невідповідність підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють співробітництво між міськими
лікарнями у випадках, коли інтенсивна медична допомога доступна
тільки в одній міській лікарні (див. пункт 20). Зокрема, на прикладі
випадку сина заявниці комісія зі службового розслідування визнала
за доцільне рекомендувати внесення змін до правил, що стосуються допуску пацієнтів до відділень реанімації (див. пункт 21). У світлі
цих міркувань і висновків Суд зі свого боку не має жодних підстав
припускати, що ці згадані підзаконні акти в цій частині відповідали
своїм цілям.
87. Крім того, Суд зазначає, що, розглядаючи питання щодо злочинної недбалості лікарів, місцева влада багато в чому спиралася на
той факт, що син заявниці неодноразово відмовлявся від життєво необхідного лікування, яке йому було запропоновано своєчасно. Як уже
зазначалося, попри симптоми психічного розладу С. лікарі прийня-
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ли ці відмови як цілком свідомі, не ставлячи під сумнів здатність
С. ухвалювати раціональні рішення, що стосуються його лікування.
Прикметно, що якби С. погодився на лікування, результат міг би бути
іншим (див. пункт 46).
88. Навіть попри те, що після смерті С. місцеві органи влади зрештою дійшли висновку, що його психічний стан не впливав на його
здатність ухвалювати рішення, Суд вважає, що питання щодо юридичної значимості відмови С. від життєво важливого лікування необхідно було розглянути в доречний час, а саме, коли медичний персонал утримувався від надання запропонованого лікування відповідно до рішення пацієнта. З погляду статті 2 Конвенції чітка позиція
з цього питання була необхідною на той час, щоб виключити ризик
прийняття пацієнтом рішення без цілковитого усвідомлення важливості визначеного лікування. Значною мірою це ключове питання
було розглянуто лікарями під час госпіталізації С. неналежно через
те, що національне законодавство у цій сфері недостатньо ефективно
визначало умови, за яких відмова від лікування була правочинною та
обов’язковою для медичного персоналу. Ця справа свідчить, зокрема,
що нормативно-правова база не гарантувала у відповідний спосіб, що
здатність пацієнта ухвалювати рішення буде оперативно та об’єктивно
встановлена за допомогою справедливої й належної процедури.
89. Крім того, якщо припустити, що заявник був здатним ухвалювати рішення щодо свого лікування (див. пункт 43), твердження в його особистому щоденнику щодо «відновлення [його] тіла» припускає,
що він, можливо, не був належно поінформований про реальний стан
свого здоров’я (див. пункт 13). На думку Суду, ця справа свідчить про
недостатність гарантій забезпечення інформованої згоди пацієнта на
лікування в небезпечній для життя ситуації.
90. Відповідно, з урахуванням невідповідності підзаконних нормативно-правових актів щодо допуску пацієнтів до відділень інтенсивної терапії та відсутність відповідних правил щодо встановлення
здатності пацієнтів ухвалювати рішення, включно з отриманням їхньої інформованої згоди на лікування, Суд вважає, що органи влади
не вжили достатніх заходів для створення нормативно-правової бази,
яка б забезпечила належний захист життя сина заявниці, як того вимагає стаття 2 Конвенції.
91. Таким чином, відбулося порушення цього твердження Конвенції щодо зобов’язання держави забезпечити належне регулювання
законодавства щодо охорони здоров’я.
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II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
92. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або Протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода

93. Заявниця вимагала 1 000 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
94. Уряд твердив, що ця вимога є надмірною та необґрунтованою.
95. Суд вважає, що заявниця зазнала страждань і тривоги через
факти, які лежать в основі констатованих у цій справі порушень, що
не може бути відшкодовано лише завдяки визнанню порушення. Ухвалюючи рішення на справедливій основі, Суд присуджує заявниці
10 000 євро як відшкодування моральної шкоди.
B. судові Витрати

96. Заявниця вимагала відшкодування у розмірі 915 євро та, крім
того, 210,40 євро у зв’язку з (а) дорожніми витратами; (б) поштовими
витратами, і (с) ксерокопіювальними витратами.
97. Уряд заперечував цю вимогу і твердив, що підлягають відшкодуванню лише витрати, які були неминуче понесені заявником під
час розгляду справи в Суді.
98. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були
фактичними та неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій
справі, беручи до уваги документи, що є в розпорядженні Суду, а також
вказані критерії, Суд вважає за доцільне присудити суму в розмірі 200 євро як відшкодування витрат, понесених під час провадження в Суді.
C. Пеня

99. Суд вважає за належне призначити пеню, виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Відхиляє попередні заперечення Уряду щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту.
2. Ухвалює, що відбулося порушення статті 2 Конвенції щодо процесуальних зобов’язань держави.
3. Ухвалює, що відбулося порушення статті 2 Конвенції щодо позитивного зобов’язання держави забезпечити відповідне законодав
ство щодо охорони здоров’я.
4. Ухвалює, що:
а) протягом трьох місяців від дати, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держававідповідач повинна виплатити заявниці наступні суми, конвертовані у валюту держави-відповідача за курсом на день
виплати:
і) 10 000 євро (десять тисяч євро) відшкодування моральної
шкоди разом із будь-яким податком, що може нараховуватися;
іі) 200 євро (двісті євро) відшкодування судових та інших
витрат разом із будь-яким податком, що може нараховуватися заявниці;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку та до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток 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 5 грудня
2013 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік

М. Віллігер

секретар

голова
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EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
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Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.
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У справі «Сізарьов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер,
п. М. Віллігер, голова,
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 11 грудня 2012 року
постановляє таке рішення, що було ухвалене у той день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 17116/04) проти України, поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, паном Костянтином Костянтиновичем Сізарьовим (далі — «заявник»), 14 травня 2004 р.
2. Уряд України (далі — «Уряд») представляв останнім часом його
уповноважений, п. Н. Кульчицький.
3. Заявник скаржився, зокрема, щодо сумісності з законом
та тривалості його досудового тримання під вартою, умов, у яких
він перебував під вартою, нездатності органів влади забезпечити
його фізичну безпеку під вартою та належно розслідувати напад,
на який він скаржився, а також на те, що його закували в наручники
в лікарні.
4. 21 березня 2011 р. Уряд було повідомлено про заяву.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1958 р. та живе в Євпаторії.
6. Він раніше працював асистентом у місцевому суді. До відповідних подій він не мав кримінальної історії.
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A. Кримінальні провадження проти заявника
та його затримання

7. 3 жовтня 2003 р. п. К. поскаржився до поліції, що заявник його
побив.
8. Хоча Євпаторійська прокуратура спочатку не визнала підстав для переслідування заявника, 24 лютого 2004 р. вона порушила
кримінальну справу проти заявника за підозрою в навмисному нанесенні тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості пану K.
(правопорушення, яке карається позбавленням волі строком до трьох
років — див. п. 82 далі).
9. 18 березня 2004 р. заявнику наказали не залишати місто.
10. 25 березня 2004 р. він призначив свою дружину, пані Д., як
свого представника.
11. Від 8 до 29 квітня 2004 р. заявник перебував на лікарняному через травму ноги. В результаті він не з’явився до слідчого після виклику.
12. 19 квітня 2004 р. слідчий звернувся до Сакського міськрайонного суду із запитом про досудове затримання заявника як доречнішого
запобіжного заходу, беручи до уваги, що він не відреагував на виклик,
і той факт, що його справжнє місце проживання було невідоме.
13. 22 квітня 2004 р. Сакський суд наказав поліції забезпечити
присутність заявника.
14. Вранці 27 квітня 2004 р. заявник було заарештовано.
15. Того ж дня Сакський суд ухвалив заяви слідчого на слуханні,
на якому були присутні заявник та прокурор. Однак, запит заявника
щодо дозволу його дружині бути присутньою було відхилено.
16. Сакський суд зазначив, що в той час, як досудове тримання
під вартою зазвичай призначалося у випадках, коли можливим покаранням було позбавлення волі строком більш ніж на три роки, було можливо зробити виняток. Суд зазначив, що заявник не з’явився
у відповідь на низку викликів слідчого, що він насправді не мешкав
за адресою, яку надав слідчим органам як своє місце мешкання, та що
він багаторазово залишав Євпаторію, не інформуючи слідчого, порушуючи підписку про невиїзд. Крім того, потерпілий, п. К., скаржився,
що заявник погрожував йому. Суд зазначив, що всіх цих факторів достатньо для того, щоб вважати справу заявника винятковою відповідно до п. 1 статті 155 Кримінально-процесуального кодексу і для того,
щоб обрати досудове затримання як запобіжного заходу в очікуванні
суду (див. п. 84 далі).
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17. Також 27 квітня 2004 р. пані Д. подала апеляцію проти цього
рішення від імені заявника. Вона твердила, що досудове затримання заявника суперечило кримінально-процесуальному законодав
ству, беручи до уваги незначний характер відповідного злочину. Вона також твердила, що Сакський суд не взяв до уваги той факт, що,
як підтверджували медичні дані, заявник отримував лікування від
8 квітня 2004 р. і тому мав належну підставу для неявки. Вона також
зазначила, що суд не звернув увагу на той факт, що заявник мав двох
неповнолітніх дітей і що вона сама (як його дружина) була інвалідом.
Нарешті, пані Д. скаржилася, що слухання Сакського суду 27 квітня
2004 р. відбулися за її відсутності.
18. 28 квітня 2004 р. міліція допитала пані Д. як свідка у кримінальних провадженнях проти заявника та відповідно поінформувала
її, що їй уже не можна його представляти.
19. Після цього у невстановлений день заявник призначив пана Н.
як свого адвоката.
20. 3, 4 та 11 травня 2004 р. заявник вимагав, щоб пані Д. знову
дозволили брати участь у провадженнях як його представниці, але
його запити було відхилено.
21. 7 травня 2004 р. інший адвокат, п. Л., приєднався до слухань
як представник заявника.
22. 19 травня 2004 р. обвинувачення проти заявника було розширено для включення наміру залякати свідка (що призвело до максимального можливого вироку строком на п’ять років — див. п. 82 далі).
23. Того ж дня дружину заявника, пані Д., знову була допущено до
проваджень як його представника, на додачу до двох адвокатів, пана
Н. та пана Л., які вже представляли його.
24. 1 червня 2004 р. Апеляційний суд Автономної Республіки
Криму (далі — «Кримський апеляційний суд»), за присутності адвокатів заявника, крім пані Д., розглянув апеляцію заявника проти його
досудового затримання. Він залишив чинним обґрунтування та оперативну частину постанови Сакського суду від 27 квітня 2004 р.
25. 22 червня 2004 р. Залізничний районний суд Сімферополя
(далі — «Залізничний суд») розпочав судовий розгляд. Він зазначив
у своїй постанові після підготовчого слухання, що «запобіжний захід
[було] обрано правильно, і що [не було] жодних підстав для його скасування або зміни».
26. 5 та 7 липня 2004 р. Залізничний суд відхилив два запити заявника щодо звільнення (матеріали справи не містять копії цих рішень).
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27. 7 липня 2004 р. Залізничний суд за запитом слідчого наказав
провести психологічну оцінку заявника для встановлення його придатності для суду. Підстави, надані слідчим, були наступними, була
невідповідність між різними посиланнями на характер заявника;
по-друге, не було проведено розслідування його агресивної та невмотивованої поведінки під час злочину або його постійної ухильності
протягом попереднього розслідування до арешту; і по-третє, він постраждав від травми голови, яка могла вплинути на його психічний
стан. Адвокат заявника, п. Л., підтримав запит слідчого, у той час як
сам заявник та його дружина заперечували. Суд визнав, що психіатрична оцінка справді була необхідною для досягнення всеосяжної
думки щодо характеру заявника.
28. 1 жовтня 2004 р. Залізничний суд визнав заявника винним
у необережному заподіянні тілесної шкоди середнього ступеню тяжкості пану K. і засудив його до одного року позбавлення волі умовно.
Суд звільнив заявника під підписку про невиїзд із міста.
29. 14 грудня 2004 р. Кримський апеляційний суд скасував зазначене рішення і скерував справу до суду першої інстанції для нового
розгляду.
30. 25 листопада 2005 р. Залізничний суд визнав заявника винним у навмисному заподіянні ушкоджень середнього ступеню тяжкості пану K. з наміром залякати його та засудив його до двох років
позбавлення волі. Суд також змінив запобіжний захід, накладений на
заявника, з підписки про невиїзд на затримання, без подальшого пояснення. Заявника було заарештовано в залі суду.
31. Заявник та його представники оскаржили рішення, твердячи,
що воно ґрунтувалося на спотвореній оцінці фактів справи та ненадійних твердженнях свідків.
32. 24 січня 2006 р. Кримський апеляційний суд відхилив ці апеляції. Однак він звільнив заявника від відбуття покарання та звільнив
його на підставі того, що він мав двох неповнолітніх дітей.
33. Заявник подав касаційну скаргу, прагнучи виправдання.
34. 25 січня 2007 р. Верховний суд виніс рішення проти нього.
B. Інцидент за участю заявника в Євпаторійському ізоляторі
тимчасового тримання та подальше розслідування

35. 27 квітня 2004 р., о 19.00, заявника помістили до камери № 10
Євпаторійського ізолятора тимчасового тримання (далі — «ІТТ»),
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в якій перебувало близько десяти затриманих. Близько години потому адміністрація ІТТ дізналася, що він отримав багато травм у цій
камері.
36. Із 29 квітня до 14 травня 2004 р. було проведено судово-медична експертизу. Вона дійшла висновку, що травми заявника (див. також
п. 54 далі) були легкими та могли бути отримані 27 квітня 2004 р.
37. 7 травня 2004 р. Євпаторійська прокуратура відмовилася порушити кримінальні провадження стосовно цього випадку. Вона
твердила, що, як заявник сам визнав, він випадково впав із верхнього
ліжка в камері та травмувався. Тому не було підстав для притягнення
до відповідальності.
38. 11 травня 2004 р. адвокат заявника поскаржився до Євпаторійської та Кримської прокуратури, що заявника побили в ІТТ 27 квітня 2004 р. Він зазначив, що адміністрація ІТТ помилково розмістила
його клієнта в загальній камері, яку поділяли інші затримані, серед них,
можливо, злочинці з попередніми засудженнями, тоді як через те, що
заявник стикався з кримінальним переслідуванням уперше й раніше
працював у суді, законодавство вимагало, щоб його тримали окремо.
39. 12 травня 2004 р. Кримська прокуратура скасувала рішення
від 7 травня 2004 р. як передчасне і скерувала справу на додаткове
розслідування. Було зазначено, що заявника, колишнього працівника
суду, було поміщено до камери з засудженими злочинцями. Тому це
питання потребувало подальшого розгляду.
40. 24 травня 2004 р. Євпаторійська прокуратура відмовилася порушити кримінальні провадження проти співробітників ІТТ у зв’язку
з інцидентом 27 квітня 2004 р. (в матеріалах справи не було надано
копії цього рішення).
41. 31 травня 2004 р. Євпаторійський відділок міліції надіслав
листа адвокату заявника, в якому викладалася його версія подій
27 квітня 2004 р. Воно зазначило, що на час арешту заявника ІТТ був
переповнений, у ньому перебувало загалом вісімдесят шість затриманих. Становище ускладнювалося тим фактом, що одна з камер була
на ремонті. Заявника помістили до найменш переповненої камери.
Відповідно до листа, заявник ніяк не згадував про попередню працю
в суді, і черговий офіцер не міг цього знати.
42. 22 червня 2004 р. голова Євпаторійського відділку міліції розкритикував співробітників ІТТ за поміщення заявника до камери із
засудженими правопорушниками на порушення розділу 8 Закону про
досудове тримання під вартою (див. п. 78 далі).
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43. 30 липня 2004 р. Євпаторійська прокуратура відмовилася порушувати кримінальну справу проти співробітників ІТТ, оскільки не
могла знайти складу злочину. Видається, що попередню відмову від
24 травня 2004 р. тим часом було скасовано.
44. 4 серпня 2004 р. Кримська прокуратура скасувала цю відмову
й порушила кримінальну справу за п. 2 статті 125 Кримінального кодексу (навмисне заподіяння легких тілесних ушкоджень — див. п. 83
далі) у зв’язку з твердженням заявника про те, що його побили. Розслідування на цій стадії стосувалося факту побиття і не було спрямовано на якусь конкретну особу.
45. 10 березня 2005 р. Кримське відділення Міністерства внутрішніх справ закінчило власну внутрішню перевірку цього питання. Його висновки були наступними: не було інформації про участь міліції
у стверджуваному побитті заявника; проте було встановлено, що заявника помістили в загальну камеру на порушення законодавства,
і співробітників, які відповідали за це рішення, було покарано. Цей
захід вважався доречним за тих обставин.
46. Розслідування продовжилося для визначення участі інших
затриманих в інциденті. До нього входило, зокрема, допитування
співкамерників заявника на той час.
47. 20 грудня 2005 р. п. Ю., один із затриманих, який перебував
у камері № 10 ІТТ 27 квітня 2004 р., зізнався, що побив заявника.
48. 19 березня 2007 р. Сакський суд визнав п. Ю. винним у навмисному заподіянні легких ушкоджень заявника та засудив його до двох
років обмеження волі. Відповідно до інформації, яка містилася в рішенні, до квітня 2004 р. п. Ю. уже мав чотири кримінальні судимості.
49. Суд відхилив як необґрунтовані твердження заявника про те,
що співробітники ІТТ навмисно помістили його до камери з засудженими злочинцями для того, щоб «дати йому урок». Не було знайдено
жодних доказів на підтримку тверджень заявника про те, що двоє інших затриманих, п. Д. та невпізнаний чоловік, приєдналися до п. Ю.
під час його побиття. Заявник також твердив, що начальник ІТТ, п. Ф.,
наказав прибрати кров та інші сліди нападу негайно після інциденту
та що він наказав усім говорити, що заявник випадково впав із верх
нього ліжка. Крім того, заявник твердив, що його повернули до камери № 10 ввечері 27 квітня 2004 р., коли він очікував переведення
до лікарні, та що п. Ю. залякував його, щоб змусити сказати, що він
травмувався випадково. Заявник також твердив, що п. Д. пізніше помістили до того самого лікарняного відділення, де він продовжував
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погрожувати заявникові, та що він був присутній протягом усіх його допитів. Більшість затриманих твердила, що заявник провокував
п. Ю. на бійку, тому що був галасливим та агресивним. Один зі співробітників ІТТ підтвердив твердження заявника про те, що начальник ІТТ наказав прибрати кров у камері № 10 та що заявника повернули до тієї ж камери до переведення до лікарні. Цьому співробітникові
оголосили догану за поміщення заявника в одній камері із засудженими злочинцями. Однак, за його твердженнями, було неможливо забезпечити виконання законної вимоги стосовно ізоляції затриманих,
оскільки в ІТТ було вдвічі більше затриманих, ніж він міг вмістити.
Жінка, яка була затримана в ІТТ у той самий час, що й заявник, підтвердила, що вона прибирала кров у камері, коридорі та слідчій кімнаті після наказу адміністрації. У своєму твердженні п. Д. заперечував побиття заявника, але підтвердив, що був госпіталізований із ним
в одній палаті. Двоє затриманих твердили, що після того, як заявника було забрано з камери після інциденту, двері камери залишалися
відчиненими кілька хвилин і вони бачили, як начальник ІТТ та деякі
співробітники вдарили заявника кілька разів. Однак суд відхилив це
твердження, оскільки воно не підтримувалося жодними доказами.
50. Заявник оскаржив рішення від 19 березня 2007 р.
51. 15 травня 2007 р. Кримський апеляційний суд відхилив його
апеляцію як необґрунтовану. Він вважав, що суд першої інстанції розглянув справу ретельно та у відповідності до кримінально-процесуального законодавства.
52. Заявник подав касаційну апеляцію, повторюючи свої скарги.
53. 11 жовтня 2007 р. Верховний суд відхилив його запит про дозвіл оскаржити рішення, як необґрунтований.
C. Стан здоров’я та лікування заявника

54. 27 квітня 2004 р., о 22.50, адміністрація ІТТ відправила заявника до Євпаторійської міської лікарні, де йому діагностували та лікували
наступне: струс мозку, гематоми під повіками, синці на лівій надбрівній дузі, синці м’яких тканин обличчя, синці язика, травми обох вух,
синці носа та синці м’яких тканин грудної та поперекової областей.
Також було зазначено інші медичні проблеми, а саме, два хронічні запальні захворювання (мезотимпаніт та епітимпаніт) вуха, викривлення носової перегородки, варикозне розширення вен на нижніх кінцівках, сольовий діатез та хронічний гепатит у стадії ремісії.
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55. Як можна побачити з листа, датованого 17 травня 2004 р. від
адміністрації лікарні адвокату заявника, заявника лікували у лікарні
під наглядом нейрохірурга, голови відділення отоларингології, стоматологічного хірурга та хірурга-окуліста. Крім того, проводилися
зустрічі зі спеціалістами, серед них завідувачами відділень кардіології, урології та травматології.
56. 13 травня 2004 р. заявника виписали з лікарні у «задовільному
стані здоров’я». У медичному звіті було зазначено, що його можна було
тримати під вартою за умови, що він вживатиме призначені йому ліки та що його стан здоров’я перевірятимуть отоларинголог, невролог
і хірург. Було також рекомендовано, щоб заявника обстежив аудіолог,
оскільки він скаржився на проблеми зі слухом.
57. 13 травня 2004 р. дружина заявника надіслала запит, щоб
Суд вказав Уряду перевести заявника, через погіршення стану його
здоров’я, із СІЗО до лікарні, як тимчасовий захід відповідно до правила 39 Регламенту Суду.
58. 14 травня 2004 р. її запит було погоджено. Уряд отримав вимогу забезпечити, щоб заявника було негайно переведено до лікарні
або іншої медичної установи, де він отримуватиме лікування своєї
недуги. Уряд також отримав вимогу поінформувати Суд до 31 травня
2004 р. про вжиті заходи.
59. 14 травня 2004 р. заявника був доправлено до Республіканської клінічної лікарні ім. Семашка, де його обстежили аудіолог, щелепно-лицьовий хірург та онколог. Аудіолог дійшов висновку, що заявник не потребував жодного лікування та міг перебувати у досудовому
триманні. Щелепно-лицевий хірург порекомендував подальше обстеження в невролога. Онколог діагностував заявникові хронічну виразку язика та рекомендував гістологічний аналіз.
60. Після цього заявника перевели до Євпаторійської міської лікарні, де його надалі обстежували до 27 травня 2004 р. лікарі, які спеціалізувалися в різних галузях медицини, у тому числі онколог, нейрохірург,
окуліст, отоларинголог і терапевт, а також заступник головного лікаря,
відповідальний за хірургічні послуги. Крім того, 18 травня 2004 р. було
здійснено гістологічний аналіз (рекомендований 14 травня — див. раніше), жодної злоякісної пухлини не було виявлено. Що стосується медичних даних, то протягом періоду від 24 до 27 травня 2004 р. заявник
не скаржився на будь-які больові синдроми. Беручи до уваги результати проведених аналізів та обстежень, лікарі дійшли висновку, що заявник не вимагав стаціонарного лікування та міг триматися під вартою.
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61. 28 травня 2004 р. Уряд поінформував про це Суд, а 1 червня
2004 р. надав відповідні медичні довідки.
62. 5 липня 2004 р. голова Палати, до якої було передано справу,
зняв тимчасовий захід.
D. Заковування заявника у лікарні

63. Протягом перебування в Євпаторійській міській лікарні від
27 квітня до 13 травня 2004 р. заявника було приковано до ліжка. Палата, в якій він перебував, мала ґрати на вікнах і замок на дверях. Троє
міліціонерів охороняли заявника весь час.
64. 11 травня 2004 р. адвокат заявника поскаржився до Євпаторійської та Кримської прокуратури про постійне заковування заявника
в лікарні, яке, за його словами, було непотрібним і принизливим заходом, який не підтримувався жодними законними підставами.
65. 22 травня 2004 р. Євпаторійський відділок міліції, до якого
були передано ці скарги, закінчив своє «внутрішнє розслідування»
цього питання. Вони дійшли висновку, що заковування заявника в наручники протягом його лікування у лікарні не суперечило розділу 18
Закону про попереднє ув’язнення, який забороняв цей захід тільки
стосовно конкретних категорій затриманих (вагітні жінки, літні люди, інваліди та неповнолітні), заявник не був представником жодної
з цих категорій (див. п. 81 далі). Крім того, заявник залишався під по
стійним медичним наглядом. Окрім цього, наручники знімалися під
час харчування, коли заявник вживав ліки, під час гігієнічних процедур і ще на тридцять-сорок хвилин на день.
E. Умови тримання заявника під вартою
в Євпаторійському ІТТ

66. За словами заявника, після його виписки з лікарні 13 травня
2004 р. його помістили до камери № 12 ІТТ, розміром 1,7 на 2,1 метри. За його словами, там перебували два інші затримані. Один із них
страждав від туберкульозу, а інший мав коросту. У камері не було
вікон, її освітлювала слабка електрична лампочка. У камері було багато вошей. Не було меблів. Троє затриманих спали по черзі на двох
матрацах на бетонній підлозі, ногами у невідокремленій зоні туалету
через відсутність місця. У камері не було умивальника й затримані
були змушені мити руки водою з туалетного змиву, який також був
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єдиним джерелом питної води. У камері була погана вентиляція. Затримані не могли виходити для прогулянок або отримати душ. Крім
того, заявник вимагав особливої дієти через свою травму язика. За її
відсутності та беручи до уваги відмову адміністрації ІТТ брати їжу
для нього від його родичів, він голодував.
67. 19 травня 2004 р. заявника перевели до камери № 6, яка мала
кращі житлові умови. Він твердив, що переведення відбулося тільки
через відвідування ІТТ омбудсменом.
68. 21 травня 2004 р. заявника повернули до камери № 12, яку він
знову поділяв із двома іншими затриманими.
69. 27 травня 2004 р. його перевели до Сімферопольського СІЗО
№ 15 (далі — «СІЗО»), де його тримали в медичному відділенні.
70. 3 червня 2004 р. його повернули до ІТТ та знову помістили до
камери № 12.
71. 10 червня 2004 р. заявника знову перевели до СІЗО.
F. Цивільні провадження, порушені заявником
для відшкодування шкоди

72. 14 жовтня 2004 р. заявник подав цивільний позов до Євпаторійського Суду, вимагаючи від державної скарбниці України та Євпаторійського відділку міліції відшкодування в сумі трьох мільйонів
українських гривень у зв’язку з таким: умовами його тримання під
вартою в ІТТ; нездатністю адміністрації ІТТ забезпечити його безпеку; тим фактом, що він був закований у наручники у лікарні, стверджуваною відсутністю будь-якої їжі або води від 27 квітня до 5 травня
2004 р.; нездатністю забезпечити йому належні ліки та відмовою дозволити його жінці та священику відвідати його.
73. 7 квітня 2005 р. Євпаторійський суд частково погодився з позовом. Він дійшов висновку, що, розмістивши заявника у камері з іншими затриманими, серед них і засудженими злочинцями, адміністрація ІТТ не забезпечила його безпеку, та що в результаті цього його
було побито. Суд також ухвалив, що, на порушення розділу 9 Закону
про попереднє ув’язнення, заявнику не забезпечили щоденних прогулянок протягом однієї години. Крім того, умови його тримання в камері № 12 не відповідали вимогам розділу 11 Закону про попереднє
ув’язнення. Суд присудив заявникові 6000 українських гривень (на
той час — еквівалент 880 євро) як відшкодування нематеріальної шкоди та відхилив решту його скарг через необґрунтованість.
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74. Це рішення було надано Суду Урядом разом із його зауваженнями щодо прийнятності та суті справи. Заявник не посилався на
нього у своїх аргументах у той час.
75. У травні 2012 р. заявник надіслав Суду копію постанови Вищого цивільного та кримінального спеціалізованого суду від 14 березня
2012 р. (див. далі), не зазначивши нічого стосовно її суті. Із цієї постанови видається, що рішення від 7 квітня 2005 р. було скасовано за
апеляцією та що справу було відправлено до того самого суду першої
інстанції для нового розслідування. 18 листопада 2008 р. Євпаторійський суд знову частково ухвалив позов заявника та присудив йому
6000 українських гривень. Обґрунтування його рішення було аналогічним обґрунтуванню 7 квітня 2005 р. 8 квітня 2009 р. Кримський
апеляційний суд збільшив цю суму до 25 000 українських гривень
(на той час — еквівалент 2230 євро).
76. У постанові від 14 березня 2012 р. Вищий цивільний та кримінальний спеціалізований суд залишив чинними рішення судів нижчих інстанцій. Він зазначив, що заявник зазнав нелюдського та принизливого поводження через умови його тримання під вартою та нездатність органів влади забезпечити його фізичну безпеку під вартою.
Він вважав, що відшкодування, присуджено за нематеріальну шкоду,
було справедливим.
77. У листі від 18 червня 2012 р. Реєстр Суду передав Уряду для інформації копію зазначеної постанови від 14 березня 2012 р. Жодної
реакції не було.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Закон про попереднє ув’язнення 1993 року
(у формулюванні на час справи)

78. Стаття 8 передбачає:
«...Осіб, взятих під варту, розміщують у камерах з додержанням таких
вимог ізоляції:
— ...осіб, яких вперше притягнуто до кримінальної відповідальності, — окремо від осіб, які раніше притягалися до кримінальної
відповідальності;
— осіб, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, —
окремо від осіб, які не перебували в місцях позбавлення волі;
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— осіб, обвинувачених або підозрюваних у вчиненні тяжких та особливо
тяжких злочинів, — окремо від інших осіб, які перебувають під вартою;
— осіб, які раніше працювали в органах судової влади та судах — окремо від інших осіб...»

79. Відповідно до статті 9, затримані мають право, зокрема, на
щоденну прогулянку протягом однієї години та період сну протягом
восьми годин.
80. Відповідно до статті 11, затриманим особам необхідно забезпечити повсякденні умови, які відповідають санітарним та гігієнічним вимогам. Площа камери для однієї особи повинна бути не менш
ніж 2,5 квадратні метри.
81. Стаття 18, яка викладає правила, що регулюють використання
наручників, наводиться в рішенні Суду у справі Okhrimenko v. Ukraine
(№ 53896/07, п. 61, 15 жовтня 2009).
B. Кримінальний Кодекс 2001 року
(у формулюванні на час справи)

82. Стаття 122 забезпечувала виправні роботи на строк до двох
років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення
волі на строк до трьох років як покарання за навмисне заподіяння
тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості (п. 1). Той же злочин, спричинений із наміром залякати потерпілого, карався позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років (п. 2).
83. Стаття 125 п. 2 карала злочин навмисного заподіяння легких
тілесних ушкоджень, які призвели до короткочасного розладу здоров’я,
громадськими роботами від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин,
або виправними роботами строком на один рік, або арештом на строк
до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
C. Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року
(у формулюванні на час справи)

84. Перший пункт статті 155 передбачає:
«Взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано у справах про злочини, за які законом передбачено покарання у виді по
збавлення волі на строк більше трьох років. У виключних випадках
цей запобіжний захід може бути застосований у справах про злочи-
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ни, за які законом передбачено показання у виді позбавлення волі на
строк менше трьох років».

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
СТОСОВНО ПОБИТТЯ ЗАЯВНИКА ТА УМОВ ЙОГО ТРИМАННЯ
ПІД ВАРТОЮ В ЄВПАТОРІЙСЬКОМУ ІТТ
85. Заявник скаржився відповідно до статті 3 Конвенції, що державні
органи влади несли відповідальність за його побиття співкамерником
у Євпаторійському ІТТ та що цей інцидент не розслідувався належно.
Він також скаржився, що його тримали там у нелюдських умовах
в камері № 12. Стаття 3 Конвенції, на яку спирався заявник, передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. щодо Прийнятності

86. Уряд твердив, що заявник уже не міг твердити, що був жерт
вою цих порушень. Уряд наполягав, що національні органи влади належно розслідували його скаргу про жорстоке поводження та покарали порушника, п. Ю. Уряд також зазначив, що співробітників ІТТ,
відповідальні за те, що помістили заявника в камері із засудженими
злочинцями і, таким чином, поставили його під ризик жорстокого
поводження, було покарано. Крім того, Уряд зазначив, що заявнику
присудили розумне відшкодування щодо скарг стосовно жорстокого
поводження з боку співкамерника та умов тримання під вартою. Уряд
спирався у цьому зв’язку на рішення Євпаторійського суду від 7 квітня
2005 р. (див. п. 73 раніше).
87. Заявник не погодився без конкретизації. Він також наполягав
на своїй позиції пізніше, у світлі постанови Вищого спеціалізованого цивільного та кримінального суду від 14 березня 2012 р., яку він
надіслав Суду у травні 2012 р. (див. пп. 75–76 раніше).
88. Суд повторює, що заявник позбавляється свого статусу потерпілого, якщо національні органи влади визнали, висловлено або
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по суті, порушення Конвенції й забезпечили належне та достатнє від
шкодування за нього (див., напр., Scordino v. Italy (№ 1) [GC], № 36813/97,
пп. 178–193, ЄСПЛ 2006‑V).
89. Звертаючись до даної справи, Суд зазначає, що скарги заявника
стосуються двох наступних питань: по-перше, матеріальних умов його
тримання під вартою, і, по-друге, жорстокого поводження з боку співкамерника під вартою. Суд розгляне, чи заявник може вважатися таким,
що втратив свій статус потерпілого стосовно кожної із цих двох скарг.

1. Статус потерпілого стосовно умов тримання під вартою
90. Суд зауважує, що в остаточному судовому рішенні від 14 березня
2012 р. національні органи влади визнали, що заявник зазнав нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження через, зокрема, погані умови його тримання в камері № 12 Євпаторійського ITT, що також
стало темою його звернення до цього Суду. Національні суди оцінили
різні аспекти умов, у яких утримувався заявник, та їхній кумулятивний
вплив на нього (див. пп. 73 та 75–76 раніше, і див. також Dougoz v. Greece,
№ 40907/98, п. 46, ЄСПЛ 2001-II). Тому Суд задоволений тим, що органи
влади визнали порушення статті 3 Конвенції у цьому аспекті.
91. Залишається побачити, чи було заявнику забезпечено належне та достатнє відшкодування на національному рівні. Під час оцінки цього Суд візьме до уваги всі обставини справи, беручи до уваги,
зокрема, характер відповідного порушення Конвенції (див. Gäfgen
v. Germany [GC], № 22978/05, п. 116, ЄСПЛ 2010).
92. Суд зауважує, що в нинішній справі національні суди присудили заявникові відшкодування в еквіваленті близько 2230 євро щодо нематеріальної шкоди, якої він зазнав через своє ув’язнення в незадовільних умовах протягом двох тижнів. Це відшкодувння також
охоплювала його помилкове поміщення в одній камері із засудженими правопорушниками, що призвело до того, що його було побито
співкамерником (див. пп. 73 та 75–76 раніше).
93. Суд повторює, що питання того, чи заявник отримав відшкодування, яке можна прирівняти до справедливої сатисфакції, гарантованої відповідно до статті 41 Конвенції, за шкоду, понесену
внаслідок жорстокого поводження на порушення статті 3, є важливою
вказівкою для оцінки того, чи порушення Конвенції було відшкодовано (див. Shilbergs v. Russia, № 20075/03, п. 72, 17 грудня 2009, і, з необхідними змінами, Gäfgen, цит. раніше, пп. 126–127).
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94. Водночас Суд зазначає, що відшкодування в сумі, яку він сам
міг би присудити, все ще може вважатися розумним, якщо відповідне
рішення національних судів відповідає юридичній традиції та стандартам проживання у відповідній країні та було оперативним, обґрунтованим і його швидко виконали (див. Scordino, цит. раніше, пп. 189
і 206, та Dubjakova v. Slovakia (dec.), № 67299/01, 19 жовтня 2004).
95. Що стосується нинішньої справи, Суд вважає, що суму відшкодування, яке присудили заявникові, можна вважати розумною, якщо
вона охоплює тільки умови тримання під вартою. Однак, відповідно
до рішення від 18 листопада 2008 р., вона також охоплює жорстоке поводження, якого зазнав заявник.
96. Крім того, Суд зазначає деякі затримки у розгляді справи,
спричинені, зокрема, її скеруванням до суду першої інстанції та тривалим розглядом апеляції в порядку касації. Залишається невідомим,
чи рішення про відшкодування було виконано.
97. Отже, враховуючи, зокрема, значну затримку у розгляді скарги
заявника стосовно поганих умов його тримання під вартою, Суд доходить висновку, що не можна вважати, що він отримав належне та достатнє відшкодування в цьому аспекті (див., як протилежний приклад,
Iliev and Others v. Bulgaria, №№ 4473/02 та 34138/04, п. 43, 10 лютого 2011).
98. У світлі поточних міркувань Суд відхиляє заперечення Уряду про те, що заявник втратив свій статус потерпілого стосовно своєї
скарги щодо умов тримання від вартою.

2. Статус потерпілого стосовно нездатності влади
забезпечити фізичну безпеку заявника
99. Суд зазначає, що питання того, чи заявник у нинішній справі
може твердити, що він є потерпілим стосовно своєї скарги на жорстоке поводження в ІТТ 27 квітня 2004 р., є щільно пов’язаним із суттю
його скарги стосовно ефективності подальшого розслідування цього
питання. Тому Суд приєднує це питання до суті скарги (див. Vladimir
Romanov v. Russia, № 41461/02, п. 53, 24 липня 2008). Належність подальшого відшкодування також буде оцінено на цій стадії (див. Aleksakhin
v. Ukraine, № 31939/06, п. 60, 19 липня 2012).

3. Прийнятність
100. Суд також зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими
в сенсі п. 3 (a) статті 35 Конвенції та не є неприйнятними з будь-яких
інших підстав. Тому вони мають бути визнані прийнятними.
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B. щодо суті

1. Що стосується умов тримання заявника під вартою
101. Заявник наполягав на своїй скарзі у загальному формулюванні.
102. Посилаючись на свої зауваження щодо статусу потерпілого
заявника, Уряд не надав жодних зауважень по суті цієї скарги.
103. Суд зазначає від самого початку, що заявник пробув загалом
не більше двох тижнів у неналежних умовах (див. пп. 66–71 раніше).
Тому може виникнути питання стосовно того, чи досягли страждання
та труднощі, яких він зазнав, мінімального рівня тяжкості для цілей
статті 3 Конвенції.
104. Суд зауважує, що умови тримання на той же або навіть коротший період раніше визнавалися несумісними з вимогами статті 3 (див., напр., Fedotov v. Russia, № 5140/02, пп. 66–70, 25 жовтня 2005,
де заявник протягом двадцяти чотирьох годин перебував без їжі,
води або доступу до туалету; Riad and Idiab v. Belgium, №№ 29787/03
та 29810/03, пп. 100–111, 24 січня 2008, де заявників тримали в поганих умовах протягом п’ятнадцяти та одинадцяти днів; та Mkhitaryan
v. Armenia, № 22390/05, п. 55, 2 грудня 2008, де тривалість оскаржуваного тримання складала десять днів). Тому Суд доходить висновку, що
хоча тривалість тримання під вартою може бути важливим фактором
під час оцінки тяжкості страждання або приниження, якого затриманий зазнав через неналежні умови тримання (див., напр., Dougoz,
цит. раніше, п. 48, та Kalashnikov v. Russia, № 47095/99, п. 102, ЄСПЛ
2002‑VI), сама лише відносна стислість такого періоду не виключить
автоматично оскаржуване поводження з обсягу статті 3, якщо всіх інших елементів достатньо для приведення його до обсягу цього положення (див. Mkhitaryan, цит. раніше, п. 55).
105. Беручи до уваги характер труднощів, яких зазнав заявник
у нинішній справі, зокрема переповненість, відсутність природного освітлення, жахливі санітарні умови, відсутність індивідуальних
спальних місць і прогулянок на свіжому повітрі або іншої діяльності,
та зазначаючи, що заявник потрапив до цих умов одразу після виписки з лікарні, Суд вважає, що мінімальний рівень жорстокості для
цілей статті 3 Конвенції було досягнуто.
106. Суд також зазначає, що вже визнавав порушення цього положення щодо умов, у яких мати заявника перебувала у тому ж міс-
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ці позбавлення волі протягом приблизно цього ж періоду часу (див.
Tsygoniy v. Ukraine, № 19213/04, пп. 45–47, 24 листопада 2011).
107. У світлі поточних міркувань Суд вважає, що відбулося порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з умовами тримання заявника під
вартою в камері № 12 Євпаторійського ІТТ.

2. Що стосується побиття заявника у Євпаторійському ITT
a) Обов’язок влади забезпечити безпеку заявника під вартою
108. Заявник твердив, що органи влади свідомо поставили його
під загрозу фізичного насильства з боку співкамерників, помістивши
його всупереч вимогам національного законодавства в одну камеру із
засудженими злочинцями.
109. Уряд не прокоментував суть цієї скарги.
110. Суд зазначає, що головні факти справи не було оскаржено сторонами. Зокрема, було встановлено, що заявник було побито співкамерником незабаром після його поміщення в камері № 10 Євпаторійського ITT. В результаті він зазнав наступних ушкоджень: струс мозку,
гематоми під повіками, синці лівої надбрівної дуги, синці м’яких тканин обличчя, синці язика, пошкодження обох вух, синці носа, а також
синці м’яких тканин грудної та поперекової областей (див., зокрема,
пп. 48 та 54 раніше).
111. Для Суду ці травми є достатньою вказівкою на те, що заявник
зазнав жорстокого поводження, яке досягло мінімального рівню жорстокості для застосування статті 3 Конвенції.
112. Суд повторює, що стаття 3 Конвенції накладає на Договірні держави обов’язок не тільки не здійснювати жорстоке поводження, а й здійснити всі необхідні запобіжні заходи для збереження
фізичної безпеки та добробуту осіб, позбавлених волі, які опиняються у вразливій позиції через те, що перебувають під контролем влади (див. Keenan v. the United Kingdom, № 27229/95, п. 111, ЄСПЛ 2001-III,
Mouisel v. France, № 67263/01, п. 40, ЄСПЛ 2002-IX, та Premininy v. Russia,
№ 44973/04, п. 73, 10 лютого 2011).
113. Водночас, Суд багато разів тлумачив цей обов’язок у такий
спосіб, який не накладає на органи влади неможливого або непропорціонального тягаря (див. Pantea v. Romania, № 33343/96, п. 189, ЄСПЛ 2003-VI).
114. Звертаючись до нинішньої справи, Суд зазначає, що законодавство України про попереднє ув’язнення передбачало певні вимоги
для поміщення до ізоляції, спрямованого на забезпечення безпеки
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затриманих: Зокрема, особи, які вперше стикаються з кримінальним
переслідуванням, повинні триматися окремо від осіб, які мають попередню кримінальну історію, і крім того, особи, які раніше працювали в суді (такі, як заявник у нинішній справі), повинні триматися
окремо від інших (див. п. 78 раніше).
115. Як встановлено національними судами, жодну з цих вимог не
було виконано у справі заявника. Органи влади не забезпечили його
безпеку й тому несли відповідальність за жорстоке поводження з боку
співкамерника (див. пп. 73–76 раніше).
116. Відповідно, відбулося порушення статті 3 Конвенції в цьому
аспекті.
b) Ефективність національного розслідування
117. Заявник наполягав на своїй скарзі у загальних поняттях.
118. Уряд твердив, що органи влади ретельно розслідували інцидент за участі заявника, визнали свою нездатність діяти та притягнули всіх порушників до відповідальності.
119. Суд повторює, що коли особа робить спірне твердження про
те, що вона зазнала поводження, яке порушує статтю 3 Конвенції,
з боку державних службовців, обов’язком національних органів влади є здійснення «ефективного офіційного розслідування», здатного
встановити факти, а також ідентифікувати та покарати відповідальних осіб (див. Okkale v. Turkey, № 52067/99, п. 65, ЄСПЛ 2006-XII. Таке
позитивне зобов’язання не може, в принципі, вважатися обмеженим
тільки справами про жорстоке поводження з боку держслужбовців
(див. M.C. v. Bulgaria, № 39272/98, п. 151, ЄСПЛ 2003-XII).
120. Водночас, це зобов’язання не обов’язково вимагає забезпечення засобу правового захисту відповідно до національного законодавства у кожній справі (див. Ciechońska v. Poland, № 19776/04, п. 66,
14 червня 2011). Тому відшкодування моральної шкоди має, у принципі, бути частиною низки доступних засобів правового захисту, якщо
порушення цього права на особисту безпеку не спричинено навмисно або у справах, які стосуються не жорстокого поводження всупереч
статті 3 Конвенції, а нездатності органів влади захистити осіб від порушення їхніх прав відповідно до цього положення. Однак, це міркування в жодному разі не зменшує зобов’язання розслідувати скаргу,
особливо коли заявник перебуває під вартою та під опікою та відповідальністю органів влади (див. Gorgiev v. «the former Yugoslav Reіublic of
Macedonia», № 26984/05, пп. 62 та 64, 19 квітня 2012).
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121. Розслідування серйозних тверджень про жорстоке поводження має бути ретельним. Це означає, що органи влади завжди мають докладати серйозних зусиль для виявлення того, що трапилося,
і не повинні спиратися на поспішні або необґрунтовані висновки для
закриття свого розслідування або як підстави для своїх рішень (див.
Assenov and Others v. Bulgaria, 28 жовтня 1998, пп. 103 і далі, Reports of
Judgments and Decisions 1998‑VIII). Вони мають зробити всі розумні
кроки, доступні для них, для забезпечення доказів стосовно інциденту, у тому числі, зокрема, свідчення свідків і судово-медичну експертизу (див. Tanrıkulu v. Turkey [GC], № 23763/94, пп. 104 і далі, ЄСПЛ
1999‑IV, та Gül v. Turkey, № 22676/93, п. 89, 14 грудня 2000). Будь-яке
відхилення в розслідуванні, яке підриває його здатність встановити причину травм або відповідальну особу, ризикує порушити цей
стандарт.
122. У нинішній справі Суд вбачає низку порушень, які підривають ефективність національного розслідування. Наприклад, він зазначає кроки, зроблені адміністрацією ІТТ одразу після інциденту.
Хоча прибирання пролитої крові в камері було зрозумілим заходом
для підтримання стандартів гігієни, видається, що не було докладено
зусиль для забезпечення будь-яких судово-медичних заходів. Найменшим, чого можна було б розумно очікувати від адміністрації, було проведення інспекції місця події та складання звіту про висновки.
Невідомо, щоб такий звіт було складено.
123. Крім того, беручи до уваги закрите середовище камери, в якій
відбувся інцидент, було також важливо допитати свідків без затримки, зі встановленими гарантіями для захисту їх від впливу або залякування. Однак, такий допит було проведено тільки через рік після
інциденту (див. п. 46 раніше).
124. Суд також вражений рішенням адміністрації негайно повернути заявника до камери, в якій він зазнав жорстокого поводження,
тоді як організовувалося його переведення до лікарні (див. п. 49 раніше). Він був під загрозою повторення жорстокого поводження та залякування в результаті його скарги.
125. Ризик залякування заявника його співкамерниками залишався протягом його перебування в лікарні, коли він був змушений
поділяти палату з одним зі співкамерників, п. Д. (там само).
126. Хоча заявник зазначив ці порушення в національних органах
прокуратури та суду, його клопотання залишилися без розгляду.
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127. Суд також зауважує, що розслідування припинялося та згодом продовжувалося тричі (див. пп. 37, 39–40 та 43–44 раніше), що
само по собі може вважатися вказівкою на порушення в національній системі прокуратури (див. Aleksandr Smirnov v. Ukraine, № 38683/06,
п. 61, 15 липня 2010).
128. Суд зазначає, що затриманого, який побив заявника, було засуджено (див. п. 48 раніше). Що стосується співробітників ІТТ, їх пізніше було покарано за поміщення заявника до однієї камери з іншими затриманими, серед них засудженими правопорушниками. Суд
сумнівається, що догана, видана співробітникам, які, як видається,
не мали ефективних засобів діяти інакше, була справді ефективним
заходом. Уже було відомо, що ІТТ був переповнений і що було неможливо виконати вимоги щодо ізоляції деяких затриманих відповідно
до застосовного законодавства (див. пп. 41 та 49 раніше).
129. У світлі всіх цих міркувань Суд не переконаний, що національні органи влади діяли оперативно та сумлінно або що вони доклали всіх необхідних зусиль для встановлення того, що насправді
трапилося із заявником в ізоляторі тимчасового тримання і чому,
та для притягнення відповідальних осіб до правосуддя.
c) Належність відшкодування стосовно жорстокого поводження
з заявником
130. Що стосується відшкодування, яке було згодом присуджено
заявникові, Суд зауважує, що воно дорівнювало еквіваленту 2200 євро й було спрямовано на відшкодування шкоди, якої заявник зазнав
у зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою та ризиком
жорстокого поводження (див. пп. 75 та 95 раніше). Хоча ця сума може
вважатися достатнім відшкодуванням за погані умови тримання під
вартою, Суд не вважає, що вона була належним відшкодуванням за
жорстоке поводження, якого заявник зазнав внаслідок загальних тюремних умов та конкретного інциденту фізичного насильства тоді,
коли він перебував під контролем влади.
d) Висновки
131. Поточних міркувань достатньо для того, щоб дати Суду змогу
дійти висновку про те, що заявника й далі можна вважати потерпілим
від порушення статті 3 щодо побиття, якого він зазнав з боку співкамерника 27 квітня 2004 р. Тому він відхиляє заперечення Уряду, які раніше
було приєднано до суті цієї скарги в цьому аспекті (див. п. 99 раніше).
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132. Беручи до уваги поточні міркування, Суд визнає, що відбулося порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з нездатністю органів влади
забезпечити безпеку заявника під вартою та належно розслідувати
інцидент.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
ЩОДО ЗАКОВУВАННЯ ЗАЯВНИКА У НАРУЧНИКИ В ЛІКАРНІ
133. Заявник також скаржився відповідно до статті 3 Конвенції,
що його приковували до ліжка від 27 квітня до 13 травня 2004 р., коли
він перебував у лікарні.
A. щодо Прийнятності

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

135. Заявник твердив, що заковування його в наручники у лікарні
було незаконним, необґрунтованим та принизливим.
136. Уряд твердив, що заявника закували в наручники відповідно
до національного законодавства та що це було необхідним заходом,
беручи до уваги спроби заявника залишити палату, а також спроби
його прихильників увійти до неї.
137. Суд зазначає, що приковування зазвичай не тягне за собою
питання відповідно до статті 3 Конвенції, якщо цей захід застосовувався у зв’язку із законним затриманням і не потягнув за собою використання сили або громадського впливу, який перевищує те, що
вважається розумно необхідним. У цьому аспекті важливо розглянути, зокрема, небезпеку втечі особи або заподіяння травм або шкоди
(див. Raninen v. Finland, 16 грудня 1997, п. 56, Reports 1997‑VIII, та Hénaf
v. France, № 65436/01, пп. 50–53, ЄСПЛ 2003‑XI).
138. Звертаючись до нинішньої справи, Суд зазначає, що заявник
був постійно закований протягом свого шістнадцятиденного перебування в лікарні, з деякими нетривалими перервами. Відповідно до
аргументів Уряду, це було необхідно, через, зокрема, його неодноразові стверджувані спроби залишити палату, а також спроби його прихильників увійти до палати (див. п. 136 раніше). Суд не переконаний
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цим поясненням. Як вказують факти справи (а саме, поміщення заявника до лікарні пізно ввечері 27 квітня 2004 р. та той факт, що його
прикували того самого дня), заявника стримували від самого початку
його перебування там, а не після його спроби втекти. Беручи до уваги
ці обставини, Суд вважає складним уявити, як заявник міг зробити
«неодноразові спроби» втекти, якщо він був прикований до ліжка. Заперечення Уряду у цьому аспекті не має доказів.
139. Суд також зазначає, що заявника постійно охороняли троє
міліціонерів, вікна в палаті було заґратовано, а на дверях був замок.
Ці заходи виглядають достатніми для запобігання втечі заявника,
а також будь-яких недозволених відвідувань. Суд також зазначає, що
ніде не було вказано, що заявник поводився агресивно щодо персоналу лікарні або міліції, становив загрозу власній безпеці або міг скоїти
самогубство.
140. У цих обставинах Суд вважає, що заковування заявника в наручники у лікарні було непропорційним до вимог безпеки та невиправданим приниженням, навмисним або ненавмисним. Тому воно
дорівнювало нелюдському або принизливому поводженню.
141. Відповідно, відбулося порушення статті 3 Конвенції також
і в цьому аспекті.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
ЩОДО ЛІКУВАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНОГО ЗАЯВНИКОВІ
142. Заявник також скаржився відповідно до статті 3 Конвенції на
стверджувану неналежність медичної допомоги, яку він отримував
після інциденту 27 квітня 2004 р. Він твердив, що його госпіталізація
не була достатньо оперативною та що його лікування не було достатньо ретельним.
143. Суд зазначає, що заявника доправили до цивільної лікарні із
СІЗО приблизно через три години після відповідного інциденту (див.
пп. 35 та 54 раніше). Ніщо не вказувало, що ця затримка була настільки значною, щоб перешкоджати його лікуванню.
144. Суд також зауважує, що заявник отримав стаціонарне лікування свого стану, який включав переважно синці, струс мозку
та запалення вуха, в Євпаторійській міській лікарні протягом шістнадцяти діб. До лікарів, які брали участь у його лікуванні, входили
нейрохірург, голова відділення отоларингології, хірург-стомато-
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лог та хірург-окуліст, а також голови відділень кардіології, урології
та травматології (див. п. 55 раніше).
145. У день звільнення заявника з лікарні, 13 травня 2004 р., його
дружина написала Суду, що його здоров’я погіршувалося, й наполягала на необхідності лікування в лікарні як на тимчасовому заході,
застосовному відповідно до правила 39 Регламенту Суду. Цей запит
було погоджено наступного дня. Суд зазначає, що органи влади України забезпечили обстеження заявника в лікарні того ж дня, коли
цей тимчасовий захід було погоджено (див. пп. 57–60 раніше). Беручи
до уваги, що лікарі, які спеціалізувалися в різних галузях медицини,
дійшли висновку, що не було потреби у його стаціонарному лікуванні,
Суд припинив тимчасовий захід 5 липня 2004 р. (див. п. 62 раніше).
146. Суд повторює, що його позиція полягає не в міркуваннях
стосовно належності медичної допомоги, призначеної заявникові
у цивільних лікарнях (див. Okhrimenko v. Ukraine, № 53896/07, п. 71,
15 жовтня 2009).
147. У нинішній справі видається, що заявникові забезпечили
оперативний та всеосяжний медичний нагляд та лікування.
148. Тому Суд відхиляє цю скаргу як явно необґрунтовану відповідно до пп. 3 (a) та 4 статті 35 Конвенції.
IV. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
149. Спираючись на статтю 5 п. 1 Конвенції, заявник скаржився,
що його початкове тримання під вартою, як і його подальше тримання, не мало правової підстави або виправдання. Він також скаржився,
посилаючись на пп. 1 та 3 (b) і (c) статті 6 Конвенції, що суд наказав
про його попереднє ув’язнення на слуханні, на якому був присутній
прокурор, але не було його представника. Він також скаржився, відповідно до пп. 3 та 4 статті 5 Конвенції, що його апеляцію проти рішення стосовно затримання було розглянуто лише після необґрунтованої затримки.
150. Як головна інстанція, що визначає факти справи з погляду
права, та беручи до уваги суть скарг заявника, Суд вирішує розглянути їх у такий спосіб:
— скарги стосовно відсутності належних і достатніх підстав,
наданих національними судами для тримання заявника під
вартою та тривалого попереднього ув’язнення, відповідно до
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пп. 1 та 3 статті 5 Конвенції (див., напр., Khayredinov v. Ukraine,
№ 38717/04, пп. 29–31 та 41–43, 14 жовтня 2010);
— скаргу стосовно стверджуваної несправедливості слухання
про затримання 27 квітня 2007 р., також відповідно до цього положення, як ту, що стосується порядку, в якому заявник
«привели до судді» (див. Lebedev v. Russia, № 4493/04, пп. 74–
77, 25 жовтня 2007); і насамкінець
— скаргу стосовно відсутності оперативності під час розгляду
апеляції, слід розглядати відповідно до п. 4 статті 5 Конвенції.
151. Стаття 5 Конвенції передбачає у відповідних частинах:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом: ...
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення...
3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею 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. Справедливість порядку,
в якому заявник був «приведений до судді»
152. Уряд твердив, що заявник узяв участь у слуханні про затримання 27 квітня 2004 р. Уряд твердив, що заявник сам був юристом,
і тому присутність його працівника не була обов’язковою для рівності
сторін між обвинуваченням та захистом.
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153. Заявник наполягав, що відсутність його представника зробила порядок, у якому він був «приведений до судді», несправедливим.
154. Суд вважає, що заявник мав належну юридичну кваліфікацію для представлення своєї справи на слуханні, хоча невідомо, чи
його дружина, допуску якої він безуспішно прагнув, мала будь-яку
юридичну освіту.
155. Беручи до уваги всі наявні в нього матеріали, Суд не вбачає
ніякої несправедливості у відповідному судовому слуханні у зв’язку
з відсутністю представника заявника.
156. Звідси випливає, що ця скарга має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до пп. 3 (a) та 4 статті 35 Конвенції.

2. Інші скарги
157. Суд зазначає, що решта скарг відповідно до статті 5 пп. 1, 3
та 4 не є явно необґрунтованими в сенсі п. 3 (a) статті 35 Конвенції.
Він також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших
підстав. Тому вони мають бути оголошені прийнятними.
B. щодо суті

1. Скарги відповідно до пп. 1 та 3 статті 5 Конвенції
158. Заявник твердив, що не було підстав для поміщення та тримання його в досудовому ув’язненні.
159. Уряд твердив, що затримання заявника ґрунтувалося на судових рішеннях, ухвалених у відповідності до національного законодавства. Уряд зазначив, що заявник не виконав наказу не залишати
міста, накладеного на нього раніше, і що він погрожував потерпілому,
пану K. Тому його затримання було виправданим.
160. Відповідно до прецедентного права Суду, виправдання будьякого періоду затримання, неважливо, наскільки короткого, має
бути переконливо продемонстроване органами влади (див. Belchev
v. Bulgaria, № 39270/98, п. 82, 8 квітня 2004, та Castravet v. Moldova,
№ 23393/05, п. 33, 13 березня 2007). Суд ухвалив, що подальше завдання обґрунтованого рішення полягає в демонстрації сторонам, що їх
було вислухано. Хоча стаття 5 Конвенції не накладає на суддю, який
розглядає апеляцію проти затримання, обов’язок розглядати кожен аргумент у поданні апелянта, її гарантії будуть позбавлені суті,
якщо суддя, спираючись на національне законодавство та практику, може вважати незначними або нехтувати конкретними факта-
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ми, наведеними затриманим, які зможуть викликати сумніви щодо
«законності» позбавлення волі (див. Ignatenco v. Moldova, № 36988/07,
пп. 77–78, 8 лютого 2011, з подальшими посиланнями).
161. Звертаючись до нинішньої справи, Суд зазначає, що Сакський
суд вирішив залишити заявника під вартою попри те, що такий суворий захід зазвичай не застосовувався в аналогічних справах (див. п. 16
раніше). Виправдання, висунуте прокуратурою та визнане судом, полягало у стверджуваній неналежній поведінці заявника протягом досудового розслідування, а саме, його нездатності з’явитися за викликами, його мешкання за адресою, яка відрізнялося від заявленої, в тому,
що він залишив місто без дозволу, та його погроз потерпілому, п. K. Суд
зазначає, що довідка про лікарняний заявника, в якій твердилася його
нездатність працювати і тому його нездатність брати участь у розслідуванні, не розглядалася. Що стосується його стверджуваних погроз
потерпілому, як видається, наявність їх ґрунтувалося виключно на
твердженнях потерпілого, рішення суду не підтримувалося жодними
доказами щодо цього. Це ж стосується рішення суду стосовно деяких
недозволених подорожей, зроблених заявником, жодних подробиць
у цьому аспекті, навіть загальних, не було наведено в рішенні.
162. Загалом Суд вважає, що обґрунтування, висунуті національними судами для позбавлення заявника волі 27 квітня 2004 р., було
висловлено в загальних поняттях й вони не брали до уваги його конкретний та важливий аргумент проти цього виключно суворого за тих
обставин запобіжного заходу.
163. Крім того, ніщо в матеріалах справи не вказує, що це обґрунтування розвивалося згодом та що тривале тримання заявника під
вартою після цього, до його звільнення 1 жовтня 2004 р., було належно
виправдано (див. пп. 24–26 раніше).
164. Тому Суд вважає, що відбулося порушення пп. 1 та 3 статті 5
Конвенції у цьому аспекті.

2. Скарга відповідно до статті 5 п. 4 Конвенції
165. Суд зазначає, що апеляцію представника заявника стосовно
затримання заявника було подано до Кримського апеляційного суду
27 квітня 2004 р. та розглянуто 1 червня 2004 р., тобто, через місяць
і п’ять днів
166. На думку Суду, питання, висунуті в апеляційному суді, не
були занадто складними. Також ніщо з матеріалів, наданих Суду, не
вказує, що заявник або його представник сприяли тривалості апе-
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ляційних проваджень. У принципі, за всю тривалість апеляційних
проваджень несуть відповідальність органи влади. Суд повторює,
що коли на кону стоїть особиста свобода особи, він має дуже чіткі
стандарти стосовно виконання державою вимоги швидкого розгляду
законності затримання (див., наприклад, Kadem v. Malta, № 55263/00,
пп. 44–45, 9 січня 2003 р., де Суд визнав надмірним сімнадцятиденний період для прийняття рішення щодо законності затримання
заявника, і Mamedova v. Russia, № 7064/05, п. 96, 1 червня 2006, де
тривалість апеляційних проваджень складала двадцять шість днів
і була визнана такою, що порушує вимогу швидкості п. 4 статті 5).
167. Тому Суд вважає, що тривалість апеляційних проваджень для
перегляду законності попереднього ув’язнення заявника несумісною
з вимогою «швидкості» п. 4 статті 5 Конвенції. Відповідно, відбулося
порушення цього положення.
V. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
168. Заявник також скаржився відповідно до статті 3 Конвенції,
а також із посиланням на статтю 13, що національні органи влади не
звернули увагу на його різні скарги. Він також скаржився, що судові
ухвали від 27 квітня та 7 липня 2004 р. суперечили вимогам п. 2 статті 6 Конвенції. Він також скаржився відповідно до п. 3 (c) статті 6, що
його дружині заборонили представляти його від 27 квітня до 19 травня 2004 р. Крім того, заявник скаржився, що Кримський апеляційний
суд не допитав усіх свідків від захисту 1 червня 2004 р. Насамкінець
він скаржився, що його засудження було несправедливим.
169. У світлі всіх наявних у нього матеріалів та тією мірою, якою
оскаржувані питання перебувають у рамках його юрисдикції, Суд
вважає, що вони не розкривають наявності будь-якого порушення
прав та свобод, закріплених у Конвенції або Протоколах до неї. Звідси
випливає, що ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до пп. 3 (a) та 4 статті 35 Конвенції.
VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
170. 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

171. Заявник вимагав сплатити йому 50 000 євро як відшкодування моральної шкоди.
172. Уряд оскаржив цю вимогу як надмірну та недоречну.
173. Суд вважає, що заявник зазнав моральної шкоди, яку не можна відшкодувати самим лише визнанням порушення прав Конвенції.
Беручи до уваги обставини справи, серед них присудження на національному рівні відшкодування заявникові, та ухвалюючи рішення на
засаді справедливості, як того вимагає стаття 41, Суд присуджує йому
9000 євро як відшкодування моральної шкоди, плюс будь-який податок, який може нараховуватися.
B. судові витрати

174. Заявник не надав жодних вимог у цьому аспекті. Тому Суд нічого не присуджує.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Вирішує приєднати до розгляду заяви по суті заперечення Уряду щодо наявності в заявника статусу потерпілого у зв’язку з його
скаргою за статтею 3 Конвенції стосовно незабезпечення державними
органами його безпеки під час тримання його під вартою, та відхиляє
їх після розгляду цієї скарги по суті.
2. Оголошує прийнятними скарги щодо умов тримання заявника
під вартою, незабезпечення державними органами його захисту від насильства з боку інших затриманих осіб, неефективності національного
розслідування інциденту, застосування до заявника наручників у лікарні, а також скарги щодо стверджуваної незаконності та тривалості
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досудового тримання його під вартою та відсутності його судового перегляду в розумний термін, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
3. Ухвалює, що відбулося порушення статті 3 Конвенції стосовно
умов тримання заявника в камері № 12 Євпаторійського ІТТ.
4. Ухвалює, що відбулося порушення статті 3 Конвенції стосовно
незабезпечення державними органами безпеки заявника під час тримання його під вартою.
5. Ухвалює, що відбулося порушення статті 3 Конвенції стосовно
неефективності національного розслідування жорсткого поводження
із заявником в Євпаторійському ІТТ.
6. Ухвалює, що відбулося порушення статті 3 Конвенції стосовно
застосування до заявника наручників у лікарні.
7. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 статті 5 Конвенції стосовно тримання заявника під вартою 27 квітня 2004 року.
8. Ухвалює, що відбулося порушення п. 3 статті 5 Конвенції стосовно тривалого досудового тримання заявника під вартою.
9. Ухвалює, що відбулося порушення п. 4 статті 5 Конвенції стосовно відсутності судового перегляду законності тримання заявника
під вартою в розумний термін.
10. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде
статусу остаточного відповідно до п. 2 статті 44 Конвенції,
держава має сплатити заявнику 9000 (дев’ять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди разом із будь-якими податками, які можуть нараховуватися; 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 у розмірі граничної позичкової ставки Європейського
центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти;
11. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 17 січня
2013 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту 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 «БАРИЛО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 9607/06)
Рішення
Страсбург
16 травня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
16 серпня 2013 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Барило проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер,
п. М. Віллігер, голова,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Е. Пауер-Форд,

120

Барило проти України

п. А. Потоцький,		
п. П. Лемменс,
пані М. Антонович, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за закритими дверима 9 квітня 2013 року виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня.

ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 9607/06) проти України,
поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини і основних свобод (далі — «Конвенція») громадянкою України, пані Валентиною Станиславівною Барило (надалі — «заявниця»),
23 лютого 2006 р.
2. Заявницю представляв п. М. А. Маншин, адвокат, що практикує у Євпаторії, Україна. Уряд України (далі — «Уряд») представляв
його уповноважений, останнім часом п. Н. Кульчицький із Міністер
ства юстиції України.
3. Заявниця твердила, зокрема, що її незаконно позбавили волі, що
умови її тримання під вартою були нелюдськими, що їй не надавали
належної медичної допомоги під час перебування під вартою та що вона не мала ефективного засобу правового захисту щодо своїх скарг про
умови тримання під вартою та відсутність належної медичної допомоги.
4. 12 січня 2011 р. Уряд було повідомлено про заяву. Пані Г. Юдків
ська, суддя, обрана від України, не змогла взяти участь у справі (правило 28 Регламенту Суду). Голова Палати вирішив призначити пані Мирославу Антонович як спеціального суддю (правило 29 п. 1(b)).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявниця народилася у 1970 р. і живе у Євпаторії, Україна.
6. Від 1994 р. заявниця має цукровий діабет та інші хронічні захворювання. Її було госпіталізовано кілька разів.
7. На час справи заявниця працювала у податковій інспекції та самостійно виховувала дев’ятирічну доньку.
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A. Кримінальні провадження стосовно заявниці,
її арешт та перебування під вартою

8. 3 лютого 2006 р. Сакська міжрайонна прокуратура порушила
кримінальні провадження проти заявниці через зловживання високою
посадою, яке, за твердженнями, тривало від червня 2004 р. до липня 2005 р.
9. 6 лютого 2006 р. слідчий із Сакської міжрайонної прокуратури,
посилаючись на статті 106 та 115 Кримінально-процесуального кодексу
України, вирішив, що заявницю необхідно заарештувати та помістити до Сакського ізолятору тимчасового тримання (далі — «ІТТ»), тому
що «свідки у кримінальній справі ідентифікували заявницю, як особу, що вчинила злочин, покаранням за який є поміщення під варту».
10. Того ж дня заявницю було заарештовано — як твердилося, на
її робочому місці — й доправлено до лікарні для того, аби переконатися, що її стан здоров’я припускав тримання під вартою (див. п. 19
далі). Після цього заявницю помістили в ІТТ.
11. 7 лютого 2006 р. слідчий Сакської міжрайонної прокуратури
відхилив запит заявниці про те, щоб С. та Д. представляли її у кримінальній справі, оскільки вони не надали жодних документів, які б
вказували, що вони мають юридичну освіту.
12. 9 лютого 2006 р. заявницю було доправлено до суду. Слідчий
попрохав суд дозволити досудове тримання заявниці під вартою, оскільки вона вчинила серйозний злочин і могла втекти або заважати
розслідуванню. Заявниця та її адвокат, М., вимагали звільнити заявницю з огляду на її стан здоров’я та той факт, що вона не могла втекти,
бо піклувалася про неповнолітню доньку. Сакський міськрайонний
суд продовжив строк тримання заявниці під вартою до десяти днів
для того, щоб зібрати додаткову інформацію, необхідну для ухвалення рішення про її досудове тримання під вартою. Вона включала інформацію про її місце мешкання, її характер, довідку про склад родини та інформацію про будь-які попередні злочини. Суд зазначив, що
це рішення не підлягало оскарженню за апеляцією.
13. Після скарг, поданих Д., уповноважений Верховної Ради України з прав людини написав до Сакської міжрайонної прокуратури
14 лютого 2006 р., що подальше тримання заявниці під вартою може вважатися катуванням з огляду на її стан здоров’я. Цей лист було
отримано прокуратурою 16 лютого 2006 і перенаправлено до слідчого, який вів справу заявниці.
14. 16 лютого 2006 р. Сакська міжрайонна прокуратура наказала
звільнити заявницю. Було зазначено, що заявниця мала інвалідність
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третьої групи (найлегшої) і страждала на діабет та інші хвороби. Вона потребувала ін’єкцій інсуліну, особливої дієти та постійного медичного нагляду, що було неможливо забезпечити їй у Сакському ІТТ.
Крім того, заявниця мала неповнолітню дитину. Вона також мала по
стійне місце мешкання й не мала можливості заважати розслідуванню, оскільки, зокрема, вона вже була звільнена з посади, якою нібито
зловживала. Заявниця написала на рішенні:
«[Я] не маю скарг щодо співробітників ІТТ. [Я] не зазнала фізичного
тиску в ІТТ».

15. Кримінальні провадження проти заявниці було призупинено
«через серйозну хворобу заявниці».
16. 7 квітня 2006 р. Сакський міськрайонний суд відхилив скаргу,
подану С. стосовно рішення від 7 лютого 2006 р., яке не дозволяло йому представляти заявницю, тому що скаргу не було подано протягом
кримінальних проваджень проти заявниці. 21 квітня 2006 р. той же
суд відхилив апеляції, подані заявницею та С. стосовно цього рішення, оскільки воно не підлягало оскарженню за апеляцією.
17. Кримінальні провадження проти заявниці продовжилися,
і 3 жовтня 2006 р. Сакський міськрайонний суд засудив заявницю до
трьох років позбавлення волі умовно з іспитовим строком на один рік
через викрадення майна шляхом зловживання посадою. Заявницю
представляв адвокат M.
18. 12 грудня 2006 р. Апеляційний суд Автономної Республіки Криму (далі — «АРК») відхилив апеляцію, подану заявницею, та залишив
у силі вирок від 3 жовтня 2006 р. 4 грудня 2007 р. Верховний Суд України відхилив подану заявницею апеляцію в касаційному порядку.
B. Медична допомога
та умови тримання заявниці під вартою

1. Медична допомога
19. 6 лютого 2006 р. близько 14:00—15:00 міліція доправила заявницю до Сакської центральної районної лікарні, де її оглянули лікарі, серед
них I., ендокринолог. Було досягнуто висновку про те, що заявниця «не
потребувала госпіталізації». I. надав інструкції для лікування заявниці, які включали чотири ін’єкції інсуліну на день. Заявниці діагностували тяжку форму діабету. Вона отримала інсулінову ін’єкцію.
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20. Від 6 до 11 лютого 2006 р. швидку допомогу викликали до ІТТ
двічі або тричі на день для того, щоб зробити заявниці ін’єкцію інсуліну. Швидку допомогу викликали 6 лютого 2006 р. о 17.05 та 20.40; 7 лютого 2006 р. о 8.00, 12.58 та 17.50; 8 лютого 2006 р. о 0.48, 9.11 та 18.20;
9 лютого 2006 р. о 7.10, 12.52 та 21.20; 10 лютого 2006 р. о 8.07 та 17.15,
та 11 лютого 2006 р. о 8.55. За кожного відвідування швидкої допомоги
від 6 до 9 лютого 2006 р. заявниці діагностували тяжку форму діабету.
21. 7 лютого 2006 р. Д. та мати заявниці поскаржилися до низки дер
жавних органів влади, серед них — до Сакської міжрайонної прокуратури, про те, що заявниці не надали належної медичної допомоги та що
її тримали в ІТТ без ліжка, постільної білизни або предметів особистої
гігієни. У відповідь Міністерство внутрішніх справ проінформувало Д.,
що умови тримання заявниці під вартою були належними та що її тримали в камері, обладнаній «індивідуальними спальними місцями».
22. Того самого дня слідчий відхилив запит K. (одного з адвокатів
заявниці) щодо переведення заявниці до лікарні. Він посилався на
лист від 7 лютого 2006 р. від Сакської центральної районної лікарні,
де було сказано, що заявницю можна тримати під вартою, якщо будуть виконуватися дієта та поради, які дав лікар 6 лютого 2006 р. Було
лише зазначено, що за необхідності заявниці надавали медичну допомогу лікарі швидкої допомоги або фельдшер ІТТ.
23. 10 лютого 2006 р. заявницю обстежив ендокринолог і діагностував у неї цукровий діабет середньої тяжкості.
24. 11 лютого 2006 р. заявницю обстежив лікар із Сакської центральної районної лікарні.
25. За словами заявниці, від 12 до 16 лютого 2006 р. вона сама робила собі ін’єкції інсуліну, тому що фельдшер ІТТ перебував у відпустці, а швидка допомога відмовлялася відвідувати ІТТ.
26. 16 лютого 2006 р., одразу після звільнення (див. п. 14 раніше), заявницю було госпіталізовано в міській лікарні Євпаторії — їй діагностували тяжку форму цукрового діабету й підозрювали діабетичну прекому.
27. 29 березня 2006 р. голова ІТТ поінформував адвоката заявниці, М., що в той час, коли фельдшер ІТТ перебував у відпустці, ІТТ був
змушений викликати для заявниці швидку допомогу.

2. Матеріальні умови тримання під вартою
28. Заявниця твердила, що від 6 до 16 лютого 2006 р. її тримали
в камері № 12 розміром від 10 до 12 квадратних метрів з п’ятьма іншими затриманими, а саме Л., Р., К., Г. (яка, нібито, перебувала в камері
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тільки протягом одного дня) та Б. (яка, нібито, перебувала в камері
тільки протягом двох днів). Це частково підтвердив лист від 15 листопада 2006 р. від Сакської міжрайонної прокуратури, в якому говорилося, що заявниця перебувала в камері з K., Л. та Р.
29. У камері не було ліжка, столу та стільців, тому заявниця була
змушена спати та їсти на матраці. Навколо вікна була ватна оббивка, покрита пакувальною тканиною. Не було денного світла, а штучне
світло було дуже слабким. Заявниця не могла виходити на прогулянки
й не мала можливості піти в душ. Їй не дали подушки, простирадла
та ковдри. Вона не отримувала спеціальної дієти, якої потребувала
через свою хворобу. За словами заявниці, від 6 до 16 лютого 2006 р.
затриманих в ІТТ годували макаронами із жиром та водою. Заявниця
їла тільки те, що приносили її родичі.
30. 3 травня 2006 р. голова ІТТ поінформував адвоката заявниці,
що від 6 до 16 лютого 2006 р. заявниця перебувала в камері № 12.
31. Уряд надав довідку про інспекцію камер № 6 та 12 від 15 березня 2011 р. Інспекцію здійснювали співробітники Міністерства
внутрішніх справ і заступник голови ІТТ. Перевірені камери були
розміром 13,98 та 14,96 квадратних метрів, відповідно, і кожна камера мала вікно, унітаз, раковину, «індивідуальні спальні місця», стіл,
штучне освітлення та вентиляцію.
32. У листі від 18 березня 2011 р. Міністерство внутрішніх справ
поінформувало тодішню уповноважену Верховної Ради, пані Лутковську, що заявницю тримали в камерах № 6 та 12. Було неможливо
встановити кількість осіб, яких тримали разом із заявницею, оскільки відповідні документи було знищено у грудні 2010 р. Заявниця отримувала спеціальну дієту відповідно до рішення Кабінету Міністрів
України № 336 від 16 червня 1992 р. про стандарти харчування для
затриманих в ізоляторах тимчасового тримання. Вона також отримувала харчові передачі від родичів і друзів. Від 12 до 16 лютого 2006 р.
їй надавав медичну допомогу фельдшер ІТТ.
C. Провадження після скарги заявниці
щодо відсутності належної медичної допомоги
під вартою

33. 14 червня 2006 р. адвокат заявниці подав до прокуратури скаргу щодо нездатності надати його клієнтці належну медичну допомогу,
коли вона перебувала в ІТТ.
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34. 13 липня 2006 р. Сакська прокуратура відмовилася порушувати кримінальні провадження через відсутність складу злочину. Вона
дійшла висновку, що заявниця регулярно отримувала медичну допомогу та що швидка допомога відвідувала її три або чотири рази на
день. Заявницю було звільнено у задовільному стані.
35. 21 липня 2006 р. прокуратура АРК скасувала це рішення і скерувала справу на додаткове розслідування. Вона дійшла висновку про те,
що рішення було передчасним, оскільки твердження заявниці не були
вповні перевірені. Зокрема, фельдшера ІТТ не було допитано й не було
перевірено, хто робив заявниці ін’єкції інсуліну від 12 до 16 лютого 2006 р.
36. 18 серпня 2006 р. Сакська міжрайонна прокуратура знову відмовилася порушувати кримінальні провадження, оскільки не було
складу злочину. Було допитано O., голову швидкої допомоги. Вона
твердила, що швидку допомогу викликали до заявниці три-чотири
рази на день. Я., фельдшер швидкої допомоги, твердила, що 6 та 10 лютого 2006 р. швидку допомогу викликали до заявниці близько восьми
разів. Вона робила заявниці ін’єкції інсуліну та брала аналізи крові.
37. 12 жовтня 2006 р., після запиту адвоката заявниці, експерт
з Київського міського бюро судово-медичної експертизи, З., вивчив
фотокопії таких документів:
— резюме виписки заявниці з лікарні від 21 травня до 4 червня
2003 р;
— діагноз ендокринолога від 6 лютого 2006 р.;
— перелік ін’єкцій інсуліну від 8 до 10 лютого 2006 р;
— діагноз ендокринолога від 10 лютого 2006 р.;
— діагноз ендокринолога від 12 лютого 2006 р. (відвідування,
яке нібито сталося разом із лікарем зі швидкої допомоги);
— результати аналізу крові та сечі від 6 та 11 лютого 2006 р.;
— резюме виписки заявниці з лікарні від 16 лютого до 7 березня
2006 р.
38. Експерт дійшов висновку, що заявниця потребувала госпіталізації вже 6 лютого 2006 р. Ін’єкції інсуліну їй було призначено в належний спосіб, але вони не були скориговані врахуванням калорійності
їжі, й динаміка не пройшла лабораторну перевірку. Експерт дійшов
до висновку, що заявниця не отримувала належного лікування своєї
хвороби від 6 до 16 лютого 2006 р.
39. 19 жовтня 2006 р. рішення від 18 серпня 2006 р. було скасовано
прокуратурою АРК, оскільки розслідування було поверховим, а інструкції від 21 липня 2006 р. не було виконано. Не було перевірено, чи
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швидку допомогу викликали від 12 до 16 лютого 2006 р., ендокринолога І. та заявницю не було допитано, тощо. Крім того, спеціалісти мали
перевірити належність і повноту лікування заявниці від 6 до 16 лютого 2006 р. Справу було передано до Сакської міжрайонної прокуратури для подальшого розслідування.
40. 17 листопада 2006 р. Сакська міжрайонна прокуратура знову
відмовилася порушувати кримінальні провадження через відсутність
складу злочину. Для додаткових доказів було допитано ендокринолога І. Вона знала заявницю від 1994 року, коли заявниці діагностували
діабет. Вона обстежила заявницю 6 лютого 2006 р. та дійшла висновку,
що її стан здоров’я був задовільний, але вона зазнала психологічного
стресу. Було ухвалено рішення про те, що ін’єкції інсуліну повинні робити лікарі відповідно до попередніх інструкцій з лікування заявниці. I. відвідала заявницю 10 лютого 2006 р. Стан здоров’я заявниці був
задовільним. Їй призначили різноманітні ліки.
41. 27 березня 2007 р. рішення від 17 листопада 2006 р. було скасовано Генеральною прокуратурою України (далі — «ГПУ»), і справу
було передано прокуратурі АРК для подальшого розслідування. Вона
зазначила, що заявницю не було допитано й не було встановлено, чи
вона потребувала медичної допомоги від 12 до 16 лютого 2006 р. і якщо
потребувала — чи отримувала її. Інструкції від 21 липня 2006 р., надані прокуратурою АРК, не було виконано, висновок експерта від
12 жовтня 2006 р. не було взято до уваги, тощо.
42. У квітні 2008 р. експерти Кримської республіканської установи бюро судово-медичної експертизи вивчили документи в медичній
карті заявниці. Вони мали перед собою записи швидкої допомоги від
6 до 11 лютого 2006 р., документи заявниці з лікарні від 2003 до 2006 р.,
фотокопії висновків ендокринолога від 6 та 10 лютого 2006 р. та інші
документи. Вони дійшли висновку, що від 1993 р. заявниця страждала від тяжкої форми цукрового діабету та хронічної інфекції нирок.
6 лютого 2006 р. заявниця не потребувала госпіталізації. I. правильно призначила лікування заявниці. Відповідно до наданих медичних
документів, від 6 до 16 лютого 2006 р. заявниця отримувала належне
медичне лікування. Також було зазначено, що «психологічний стрес,
разом з іншими факторами, такими, як надмірна фізична активність
та зміна дієти, могли призвести до погіршення здоров’я заявниці. Однак ніщо в медичних документах, наданих експертам, не вказувало
на таке погіршення». Було досягнуто висновку про те, що не було причиново-наслідкового зв’язку між медичною допомогою, яку надавали
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заявниці протягом перебування під вартою, та погіршенням її стану
здоров’я після звільнення.
43. 18 квітня 2008 р. Сакська міжрайонна прокуратура знову відмовилася порушувати кримінальні провадження стосовно стверджуваної
нездатності надати заявниці належну медичну допомогу під вартою.
44. 20 листопада 2008 р. ГПУ знову скасувала це рішення і справу
знову було передано прокуратурі АРК для подальшого розслідування. Було також зазначено, що експертні висновки від 12 жовтня 2006 р.
та квітня 2008 р. були суперечливими. Якщо ці думки не можна буде узго
дити, необхідно буде провести подальшу судово-медичну експертизу.
45. 12 грудня 2008 р. Сакська міжрайонна прокуратура знову відмовилася порушувати кримінальні провадження. Для додаткових
доказів було допитано експертів із Кримського бюро судово-медичної експертизи. Вони твердили, що висновки від 12 жовтня 2006 р.
мають вважатися «оціночними» та «особистими», оскільки їх було
надано після запиту з боку адвоката заявниці. Крім того, вони ґрунтувалися на фотокопіях медичних документів, які не були надійними. Одна з експертів твердила, що не була вповноважена оцінювати
суперечності в експертних висновках.
D. Інші провадження

46. 5 січня 2010 р. Сакський міськрайонний суд відхилив позов
щодо відшкодування шкоди, поданий заявницею проти України.
14 квітня 2010 р. Апеляційний суд АРК залишив це рішення чинним.
47. Заявниця також надала копії багатьох судових рішень у справах, які вона порушила проти свого колишнього начальника, різних
судів, суддів та інших державних органів влади. Заявниця також намагалася порушити кримінальні провадження проти різних державних органів влади, але безуспішно.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України 1996 року

48. Відповідні положення Конституції передбачають:
Стаття 29
«Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
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Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена
судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого
рішення суду про тримання під вартою.
Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно
повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його
права та надано можливість з моменту затримання захищати себе
особисто та користуватися правничою допомогою захисника.
Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді
своє затримання.
Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено
родичів заарештованого чи затриманого».
B. Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року
(з виправленнями)

49. Стаття 165-2 Кодексу, чинна на той час, передбачала:
Стаття 165-2: Порядок обрання запобіжного заходу
«...Якщо орган дізнання, слідчий вважає, що є підстави для обрання
запобіжного заходу у вигляді застави або 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 обрання запобіжного заходу у вигляді застави або 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.
...
Після одержання подання суддя, який визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 16-2 цього Кодексу, вивчає матеріали
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кримінальної справи, представлені органами дізнання, слідчим, прокурором, допитує підозрюваного чи обвинуваченого, а при необхідності
бере пояснення в особи, у провадженні якої перебуває справа, вислуховує думку прокурора, захисника, якщо він з’явився, і виносить постанову
1) про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання
немає підстав;
2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу.
Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту,
суд вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіжний захід,
не пов’язаний із триманням під вартою.
На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підозрюваним,
обвинуваченим, його захисником чи законним представником протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція. Подача
апеляції не зупиняє виконання постанови судді
Якщо для обрання затриманому запобіжного заходу необхідно додатково вивчити дані про особу затриманого чи з’ясувати інші обставини,
які мають значення для прийняття рішення з цього питання, то суддя
вправі продовжити затримання до десяти, а за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого — до п’ятнадцяти діб, про що виноситься
постанова. У разі, коли така необхідність виникне при вирішенні цього питання щодо особи, яка не затримувалася, суддя вправі відкласти
його розгляд на строк до десяти діб і вжити заходів, спроможних забезпечити на цей період її належну поведінку, або своєю постановою
затримати підозрюваного, обвинуваченого на цей строк».

50. Інші відповідні положення Кодексу узагальнюються в рішеннях Korneykova v. Ukraine (№ 39884/05, п. 23, 19 січня 2012) та Osypenko
v. Ukraine (№ 4634/04, п. 33, 9 листопада 2010).
C. Рішення Кабінету міністрів України № 336
від 16 червня 1992 року про харчові стандарти
для затриманих в ізоляторах тимчасового тримання

51. Наведене рішення встановило щоденний раціон для осіб, затриманих в ізоляторах тимчасового тримання. Воно передбачало,
що затримані, які страждали від діабету, мають отримувати їжу відповідно до раціону 8C «Дієта для затриманих з діабетом», незалежно
від місця їх тримання.
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ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
52. Заявниця скаржилася, що умови її тримання під вартою дорівнювали катуванням та поводженню, що принижує гідність на порушення статті 3 Конвенції. Їй також не надавали належної медичної допомоги протягом перебування під вартою. Відповідна стаття передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. Щодо прийнятності

53. Уряд наполягав, що заявниця мала ефективні національні засоби правового захисту щодо своєї скарги про неналежні умови тримання під вартою. Вона могла подати скаргу до прокуратури та/або
суду. Після цього прокурор міг проінструктувати адміністрацію ІТТ
зменшити кількість затриманих у кожній камері, надати заявниці
постільну білизну та належне освітлення, поставити в камеру стіл
і стільці та забезпечити заявниці належне харчування. Заявниця також могла вимагати порушити кримінальні провадження проти адмі
ністрації ІТТ.
54. Уряд також твердив, що заявниця не обґрунтувала своїх скарг
про неналежні умови тримання під вартою та відсутність належної
медичної допомоги.
55. Заявниця наполягала, що 7 та 9 лютого 2006 р. Д. та батьки заявниці скаржилися щодо неналежних умов тримання заявниці президентові України, ГПУ, Сакській міжрайонній прокуратурі та іншим
державним органам влади.
56. Суд зазначав, що він багато разів відхиляв аналогічні заперечення Урядів щодо нездатності вичерпати національні засоби правового захисту, посилаючись, зокрема, на структурний характер оскаржуваних питань (див. Melnik v. Ukraine, № 72286/01, пп. 69–71, 28 березня 2006; Koktysh v. Ukraine, № 43707/07, пп. 83–86, 10 грудня 2009;
та Belyaev and Digtyar v. Ukraine, №№ 16984/04 та 9947/05, пп. 30–31,
16 лютого 2012). Він не вбачає підстав ухвалювати інше у нинішній
справі. Крім того, видається, що мати заявниці подавала скаргу стосовно цього до прокуратури, але безуспішно (див. п. 21 раніше).
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57. Суд також зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими
в сенсі п. 3 (a) статті 35 Конвенції та не є неприйнятними з будь-яких
інших підстав. Тому вони мають бути визнані прийнятними.
B. щодо суті

1. Відсутність належної медичної допомоги під вартою
a) Аргументи сторін
i) Уряд
58. Уряд твердив, що заявниця пройшла медичне обстеження
до доправлення до ІТТ. Їй призначили ін’єкції інсуліну, які їй робили лікарі швидкої допомоги, та, після 12 лютого 2006 р. коли її стан
покращився, фельдшер ІТТ. 8 лютого 2006 р. заявниця відмовилася
дозволити фельдшеру ІТТ робити ін’єкції й зробила одну ін’єкцію самостійно. 10 лютого 2006 р. заявницю обстежив ендокринолог, який
не встановив, що вона потребувала госпіталізації.
59. Уряд наголосив, що 16 лютого 2006 р. заявниця сама зазначила
на рішенні про її звільнення, що не скаржилася на умови її тримання
під вартою, доступність медичної допомоги або відповідність їжі.
60. Уряд також зазначив, що висновок експерта від 12 жовтня
2006 р. був неналежним і ненадійним. Протягом розслідування після
скарг заявниці про відсутність медичної допомоги під вартою було
виявлено, що експертний висновок має вважатися оціночним. Крім
того, експерт розглянув тільки фотокопії відповідних документів, і ці
копії не були надійними. Уряд твердив, що експертиза у квітні 2008 р.
здійснювалася визнаними спеціалістами, тоді як експертна думка від
12 жовтня 2006 р. була дана експертом загальної практики.
61. Тому твердження заявниці про відсутність належної медичної допомоги в ІТТ були необґрунтованими.
ii) Заявниця
62. У відповідь заявниця твердила, що твердження Уряду про те,
що її стан покращився після 12 лютого 2006 р. і про те, що їй надавав
медичну допомогу фельдшер ІТТ, були неточними, оскільки її було
госпіталізовано 16 лютого 2006 р. з підозрюваною діабетичною прекомою. Крім того, як заявив голова ІТТ 29 березня 2006 р., фельдшер
ІТТ був у відпустці.
63. Крім того, твердження Уряду про те, що заявниця не мала
скарг щодо умов її тримання, доступності медичної допомоги або
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відповідності їжі, не відповідали реальності, оскільки заявниця написала тільки: «[Я] не маю скарг щодо співробітників ІТТ. [Я] не зазнала фізичного тиску в ІТТ».
64. Заявниця також твердила, що кількість ін’єкцій інсуліну, зроблених їй — дві 6 та 10 лютого 2006 р., три від 7 до 9 лютого 2006 р. та одна 11 лютого 2006 р. — була недостатньою, оскільки 6 лютого 2006 р.
лікарка порекомендувала чотири ін’єкції на день. Крім того, швидку
допомогу зовсім не викликали для заявниці від 11 лютого 2006 р.
65. Тому від 6 до 16 лютого 2006 р. заявниця не отримувала належного лікування свого діабету.
b) Оцінка Суду
66. Суд повторює, що держава має забезпечити належний захист
здоров’я та добробуту затриманих через, зокрема, забезпечення їм
належної медичної допомоги (див. Kudła v. Poland [GC], № 30210/96,
п. 94, ЄСПЛ 2000‑XI).
67. Коли органи влади вирішують розмістити та тримати під вартою
серйозно хвору особу, вони мають проявити особливе піклування та гарантувати такі умови, які відповідатимуть особливим потребам, спричиненим хворобою особи (див. Price v. the United Kingdom, № 33394/96,
п. 30, ЄСПЛ 2001‑VII, та Farbtuhs v. Latvia, № 4672/02, п. 56, 2 грудня 2004).
68. Сам факт того, що затриману відвідував лікар, який призначив
їй конкретну форму лікування, не може автоматично призвести до ви
сновку, що медична допомога була належною (див. Hummatov v. Azerbaijan,
№ 9852/03 та 13413/04, п. 116, 29 листопада 2007). Органи влади також
мають забезпечити, щоб, якщо цього вимагає характер медичного стану, догляд був регулярним і систематичним, і щоб була комплексна терапевтична стратегія, спрямована на лікування хвороб затриманого або
запобігання загостренню їх, а не лікування на симптоматичній основі
(див. Hummatov, цит. раніше, пп. 109 і 114, та Popov v. Russia, № 26853/04,
п. 211, 13 липня 2006). Органи влади також мають продемонструвати,
що було створено необхідні умови для того, щоб призначене лікування
справді надавалося (див. Hummatov, цит. раніше, п. 116).
69. У нинішній справі заявниця страждала від діабету протягом
тривалого часу. Близько 14.00–5.00 в день її арешту заявницю обстежив лікар і дійшов висновку, що вона не потребувала госпіталізації.
Було складено інструкції для лікування заявниці. Однак уже через
дві години ІТТ викликав їй швидку допомогу (див. пункт 20 раніше).
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Тому залишається питання того, чи був стан заявниці задовільним,
коли вона потрапила до ITT.
70. Суд також зазначає, що відповідно до інструкцій, виданих
ендокринологом I. 6 лютого 2006 р., заявниця потребувала чотирьох
ін’єкцій інсуліну на день, і неясно, чи ці інструкції було виконано. Відповідно до наявних матеріалів, для заявниці викликали швидку допомогу від одного до трьох разів на день від 6 до 11 лютого 2006 р. Однак
залишається невідомим, чи було зроблено інші ін’єкції, а якщо ні, то як
це вплинуло на здоров’я заявниці. Це ж стосується й періоду від 12 до
16 лютого 2006 р., коли для заявниці не викликали швидкої допомоги.
Крім того, хоча заявниця робила аналізи крові та сечі, невідомо, чи дозу
інсуліну, що вводилася заявниці, було відповідно відрегульовано.
71. Насамкінець Суд зазначає, що 16 лютого 2006 р. Сакська
міжрайонна прокуратура дійшла висновку, що ін’єкції інсуліну, спеціальна дієта та постійний медичний нагляд, якого потребувала заявниця, було неможливо надати в ITT, тому заявницю було звільнено.
Одразу після звільнення заявницю було госпіталізовано з підозрою на
діабетичну прекому.
72. Хоча висновок судово-медичної експертизи від квітня 2008 р.
полягав у тому, що «не було причиново-наслідкового зв’язку між медичною допомогою, що надавалася заявниці під вартою та погіршенням її стану здоров’я після звільнення», Суд не може спиратися на нього, оскільки суперечності між цим висновком і висновком від 12 жовтня
2006 р. не було виправлено, як того вимагало рішення прокуратури від
20 листопада 2008 р. Зокрема, ніщо не вказує, що експерта З. було допитано, а його думку не було взято до уваги, оскільки вона була «оціночною» та «особистою». Аргумент про те, що висновок від 12 жовтня 2006 р.
був ненадійним, оскільки експерт вивчав тільки фотокопії медичних
документів заявниці, спростовується тим фактом, що фотокопії деяких
медичних документів вивчалися й під час експертизи у квітні 2008.
73. Наведених міркувань достатньо для того, щоб Суд міг дійти
висновку, що заявниці не надали належної медичної допомоги під час
тримання під вартою.

2. Матеріальні умови тримання заявниці
a) Аргументи сторін
i) Уряд
74. Уряд твердив, що ITT розташовано у чотириповерховій будівлі й там є дванадцять камер. Там є двір для прогулянок, кімната для
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підігріву їжі та душове приміщення з холодною та гарячою водою. Усі
камери мали санітарне обладнання, столи та індивідуальні ліжка. Затриманим надавалася постільна білизна. Вікна пропускали достатньо
денного світла, й у камерах було штучне освітлення. Було неможливо
встановити точну кількість затриманих у камерах заявниці, оскільки
всі відповідні документи було знищено. Навіть якщо припустити, що
заявницю тримали разом із трьома або чотирма іншими, простір на
одну особу в камері був задовільним (5 та 3,5 квадратних метрів на
особу). На той час заявниця не могла виходити на прогулянки, оскільки двір для прогулянок реконструювали. Заявниці надавалася особлива дієта відповідно до рішення Кабінету міністрів № 336 (раціон 3B)
і вона могла отримувати харчові пакунки від родичів і друзів. Тому
Уряд дійшов висновку, що заявницю тримали в належних умовах.
ii) Заявниця
75. Заявниця твердила, що Уряд не обґрунтував свого твердження
про те, що вона перебувала під вартою в адекватних умовах. Зокрема,
опис камер ІТТ, наданий Урядом, було датовано 15 березня 2011 р., і не
було жодних доказів про умови утримання заявника під час розгляду
справи. Крім того, заявницю не тримали в камері № 6.
76. Заявниця також твердила, що Уряд міг допитати персонал ІТТ
або осіб, яких тримали під вартою разом із нею, для перевірки умов
тримання під вартою в той час.
77. Заявниця також зазначила, що Уряд не надав доказів, таких, як
меню, документи контролю якості або гігієнічні довідки, щоб продемонструвати, що їй було забезпечено належну дієту під вартою. Відповідно до інформації, наданої співробітниками ІТТ, від 6 до 16 лютого 2006 р.
приватна компанія забезпечувала харчування в ІТТ. 26 квітня 2006 р. адвокат заявниці попрохав компанію проінформувати його про якість їжі
та меню в ІТТ в той період. Він не отримав відповіді на свій запит. За словами заявниці, їй давали макарони з жиром і водою, та хліб. Вона цього
не їла. Родичі заявниці приносили їй їжу та постільну білизну.
b) Оцінка Суду
78. Суд повторює, що жорстоке поводження має досягти мінімального рівня жорстокості для того, щоб потрапити до сфери дії статті 3
Конвенції. Страждання та приниження в будь-якому разі мають перевищити цей неминучий елемент страждання або приниження, притаманний певній формі законного поводження або покарання. Заходи,
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які позбавляють особу волі, часто можуть включати такий елемент.
Відповідно до цього положення, держава має забезпечити, щоб особу
тримали під вартою в умовах, сумісних із повагою до її людської гідності, щоб характер та спосіб виконання заходу не піддавав її труднощам або стражданням, ефективність яких перевищує неминучий
рівень страждань, притаманний поміщенню під варту, та щоб, беручи до уваги практичні вимоги позбавлення волі, здоров’я та добробут
особи були належно захищені (див. Visloguzov v. Ukraine, № 32362/02,
пп. 56 та 57, 20 травня 2010, з подальшими посиланнями).
79. Суд також зазначає, що коли тільки Уряд-відповідач має доступ до інформації, здатної підтвердити або спростувати твердження відповідно до статті 3 Конвенції, нездатність Уряду надати таку
інформацію без задовільного пояснення може спричини виникнення припущень щодо обґрунтованого характеру тверджень заявника
(див. Ahmet Özkan and Others v. Turkey, № 21689/93, п. 426, 6 квітня 2004).
У таких справах Суд зосереджує свій аналіз на наданих йому фактах,
які Уряд-відповідач або визнав, або не спростував, не встановлюючи
достовірність кожного твердження.
80. Суд зазначає, що в нинішній справі заявницю тримали в ІТТ
протягом десяти днів. Камера, в якій вона перебувала, була розміром
приблизно 15 квадратних метрів. З аргументів сторін невідомо, скільки
осіб було в камері в будь-який конкретний час, хоча з аргументів заявниці виявляється, що більшість часу камеру поділяли чотири особи.
Таким чином, кожна особа мала три с половиною квадратні метри підлоги, що нижче мінімального стандарту, рекомендованого Європейським
комітетом для запобігання катуванням і нелюдському або такому, що
принижує гідність, поводженню або покаранню для камер, розрахованих для багатьох осіб (4 квадратні метри житлового простору на одного затриманого в камерах, розрахованих на кілька осіб) (див. Rodić and
Others v. Bosnia and Herzegovina, № 22893/05, п. 77, 27 травня 2008).
81. Що стосується інших матеріальних умов тримання заявниці
під вартою, Суд зазначає, що надана Урядом доповідь щодо цих умов
було складено у 2011 р., тоді як оскаржуваний період датується 2006 р.
Тому Суд не може виключити можливість того, що твердження заявниці щодо неналежності освітлення, харчування, відсутності постільної
білизни й ліжка та неможливості отримати душ протягом десяти днів
ґрунтувалися на реальних обставинах її тримання під вартою. Крім того, в той час заявниця скаржилася на відсутність ліжка та постільної
білизни національним органам влади, але вони не виправили це становище, тому її родичі були змушені надати їй постільну білизну.
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82. Аналогічно ніщо не вказує, що їжа, яку забезпечували заявниці, була належною в той час, оскільки аргументи Уряду щодо цього обмежуються посиланням на статутні положення. Однак належна дієта
була життєво важливою для заявниці через її стан здоров’я. У будьякому разі їй необхідно було забезпечити денний раціон відповідно
до раціону 8C, а не 3В, як твердив Уряд (див. пп. 51 та 74 раніше).
83. Насамкінець, Суд зазначає, що хоча заявниця перебувала в таких умовах лише протягом десяти днів, її страждання значно посилювало її вразливе здоров’я.

3. Висновок
84. Загалом Суд, беручи до уваги наведені міркування, визнає, що
заявниці не надали належної медичної допомоги під вартою, а умови
її тримання в Сакському ІТТ дорівнювали нелюдському та такому, що
принижує гідність, поводженню на порушення статті 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ Пункту 1 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
85. Заявниця скаржилася, що не було підстав для її арешту та тримання під вартою. Вона посилалася на статтю 5 п. 1 Конвенції, яка
у відповідній частині передбачає:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом: ...
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

86. Уряд не надав жодних зауважень щодо прийнятності цієї скарги.
87. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
п. 3 (a) статті 35 Конвенції та не є неприйнятною з будь-яких інших
підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

88. Уряд наполягав, що заявницю було заарештовано з метою
доправлення її до компетентного суду за розумною підозрою у вчи-
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ненні злочину, і що її арешт відповідав вимогам статті 5 п. 1 (c) Конвенції.
89. Заявниця твердила, що для її арешту не було підстав.
90. Суд наголошує, що стаття 5 Конвенції гарантує основне право на волю та безпеку, яке має первинну важливість у «демократичному суспільстві» в сенсі Конвенції. Усі особи мають право на захист
цього права, тобто, не бути позбавленими та не продовжувати бути
позбавленими волі, окрім випадків, що відповідають умовам, наведеним у п. 1 статті 5. Список винятків, який наводиться у згаданому
положенні, є виключним, і тільки вузьке тлумачення кожного винятку відповідає меті цього положення, а саме, щоб ніхто не був довільно
позбавлений волі (див. Khayredinov v. Ukraine, № 38717/04, п. 26, 14 жовт
ня 2010, з подальшими посиланнями). Жодне довільне затримання не
може відповідати п. 1 статті 5, поняття «довільності» у цьому контексті поширюється за межі відсутності відповідності до національного
законодавства. Внаслідок цього позбавлення волі, яке є законним відповідно до національного законодавства, все ще може бути довільним
і суперечити Конвенції, зокрема якщо є елемент несумлінності або
омани з боку органів влади (див. Mooren v. Germany [GC], № 11364/03,
пп. 72, 77 та 78, 9 липня 2009, з подальшими посиланнями) або коли
таке позбавлення волі не було необхідним за тих обставин (див. Nešťák
v. Slovakia, № 65559/01, п. 74, 27 лютого 2007).
91. У нинішній справі Суд зазначає, що заявницю було заарештовано через три дні після порушення проти неї кримінальних проваджень. Підстави для її арешту полягали в тому, що вона була ідентифікована свідками, як особа, що вчинила злочин, і покаранням за цей
злочин було позбавлення волі. Пізніше, в суді, слідчий також зазначив, що заявниця могла втекти та перешкоджати розслідуванню.
92. Заявницю було приведено до суду протягом сімдесяти двох
годин, як того вимагав закон. Однак суд не зміг ухвалити рішення
щодо її досудового затримання, оскільки не мав усіх необхідних матеріалів. Тому він дозволив подальше тримання під вартою строком
на десять днів, очікуючи додаткової інформації згідно із законодав
ством.
93. Суд зазначає, що стаття 165-2 Кримінально-процесуального
кодексу передбачає, що суд може продовжити тримання особи під
вартою до п’ятнадцяти діб для вивчення всієї інформації, необхідної
для прийняття збалансованого рішення про тримання особи під вартою. Таке продовження може бути виправданим у конкретних обста-
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винах, якщо суд потребує часу для встановлення особи затриманого
та збирання іншої інформації, необхідної для ухвалення рішення про
його досудове затримання. Водночас Суд зазначає, що підстави не
звільняти особу мають бути переконливими.
94. У нинішній справі національний суд дійшов висновку, що він
не міг ухвалити рішення про необхідність досудового затримання заявниці, оскільки він не мав інформації про її характер, сімейний стан
та попередні злочини.
95. Суд зазначає у цьому плані, що заявницю було заарештовано
через три дні після порушення кримінальних проваджень проти неї
та доправлено до суду через три дні. Ніщо не вказує, що в обставинах цієї справи слідчі органи не мали достатньо часу для збирання та
представлення в суді всієї необхідної інформації на підтримку свого
запиту про досудове затримання заявниці. Крім того, через сім днів
Сакська міжрайонна прокуратура вирішила, що досудове тримання
заявниці під вартою не було необхідним, оскільки в ІТТ їй не можна
було забезпечити належної медичної допомоги, вона мала постійне
місце мешкання, виховувала доньку, яка була неповнолітньою, й не
мала попередніх злочинів.
96. Суд зазначає, що заявницю була доправлено до суду через
три дні після арешту. Не видається, що слідчі органи не мали засобів
і часу для збирання необхідної інформації про її особу або про інші
обставини, що стосувалися розгляду судом їхнього запиту про досудове тримання заявниці під вартою.
97. Суд також зазначає, що за таких обставин запит слідчих органів щодо затримання заявниці не виявляється добре обґрунтованим. Тому можна дійти висновку, що суд дозволив подальше десятиденне затримання тільки для забезпечення слідчим органам подальшого часу для обґрунтування свого запиту, хоча ніщо не вказувало,
що обставини заважали їм зробити це до подання запиту про затримання. Крім того, з документів, поданих сторонами, не видається, що
були будь-які переконливі підстави для затримання заявниці.
98. Тому Суд вважає, що заявницю було затримано на порушення
п. 1 статті 5 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
99. Заявниця скаржилася відповідно до статті 13 Конвенції, що всі
її скарги до національних органів влади та скарги її родичів та друзів
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про неналежні умови тримання під вартою та відсутність належної
медичної допомоги були безуспішними. Згадане положення передбачає у відповідній частині:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».
A. щодо Прийнятності

100. Уряд не подав жодних зауважень щодо прийнятності цієї скарги.
101. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
п. 3 (a) статті 35 Конвенції та не є неприйнятною з будь-яких інших
підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

102. Уряд повторив свої доводи про те, що скарги, подані до прокурору та в суд були ефективними національними засобами правового захисту щодо скарг заявниці відповідно до статті 3 Конвенції.
103. Заявниця не надала жодних зауважень щодо цього.
104. Суд зазначає, що стаття 13 Конвенції гарантує доступність на
національному рівні засобу правового захисту для виконання суті прав
та свобод Конвенції в будь-якій формі, в якій вони можуть бути захищені
в національному правовому порядку. З посиланням на своє попереднє
прецедентне право (див., серед інших, Melnik, цит. раніше, пп. 113–116,
та Dvoynykh v. Ukraine, № 72277/01, п. 72, 12 жовтня 2006), та нещодавні
висновки (див. Petukhov v. Ukraine, № 43374/02, п. 101, 21 жовтня 2010, та
Tsygoniy v. Ukraine, № 19213/04, пп. 82–83, 24 листопада 2011), обставини
нинішньої справи та висновки Суду стосовно відсутності національних засобів правового захисту стосовно скарги заявниці щодо умов її
тримання під вартою (див. п. 56 раніше), Суд вважає, що Уряд не продемонстрував, що заявниця на практиці мала можливість отримати ефективні засоби правового захисту стосовно її скарг, тобто, засоби правового захисту, які могли б запобігти скоєнню або продовженню порушень,
або могли б забезпечити заявниці належне відшкодування.
105. Тому Суд доходить висновку, що відбулося порушення статті
13 Конвенції стосовно відсутності ефективного та доступного засобу
правового захисту відповідно до національного законодавства для
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скарг заявниці стосовно умов її тримання під вартою та відсутності
належної медичної допомоги.
IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
106. Заявниця скаржилася відповідно до п. 3 (c) статті 6 Конвенції, що Д. та С. не дозволили захищати її.
107. Заявниця також скаржилася відповідно до п. 1 статті 6 Конвенції, що слухання в її справі було несправедливим. Вона також посилалася на пп. 3 та 4 статті 5 Конвенції без подальших подробиць.
108. Розглянувши аргументи заявниці у світлі всіх наявних матеріалів, Суд визнає, що тією мірою, якою оскаржувані питання перебувають у межах його компетенції, вони не розкривають наявності
жодних порушень прав і свобод, закріплених у Конвенції.
109. Звідси випливає, що ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до пп. 3 (a) та 4 статті 35 Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
110. 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

111. Заявниця вимагала сплатити їй 50 000 євро. Вона не вказала,
чи ця вимога охоплювала матеріальну або моральну шкоду, чи обидві.
112. Уряд твердив, що вимога заявниці була надмірною.
113. Суд, ухвалюючи рішення на справедливій основі, присуджує
заявниці 10 000 євро як відшкодування моральної шкоди.
B. судові витрати

114. Заявниця не вимагала відшкодування судових витрат.
115. Тому Суд нічого не присуджує стосовно цього.
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C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги за статтею 3 Конвенції щодо ненадання заявниці належної медичної допомоги під час тримання її під вартою та матеріальних умов тримання її під вартою, за п. 1 статті 5
та статтею 13 Конвенції прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Ухвалює, що відбулося порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з відсутністю належної медичної допомоги заявниці під час тримання її під вартою та матеріальними умовами тримання її під вартою.
3. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
4. Ухвалює, що відбулося порушення статті 13 Конвенції.
5. Ухвалює:
a) що упродовж трьох місяців від дати, коли це рішення набуде
статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має сплатити заявниці 10 000 (десять
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди, що мають бути
конвертовані в національну валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу, разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватися;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий
відсоток 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 заявниці щодо справедливого відшкодування.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 травня
2013 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 «ВАСИЛЬЧУК ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 24402/07)
Рішення
Страсбург
13 червня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
13 вересня 2013 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Васильчук проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані А. Нуссбергер,
пані Г. Юдківська,		
п. А. Потоцький,
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п. П. Лемменс,		
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
розглянувши справу в закритому засіданні 14 травня 2013 року,
оголошує таке рішення, ухвалене того дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 24402/07) проти України, поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі — «Конвенція») громадянкою України,
пані Євою Павлівною Васильчук (далі — «заявниця»), 22 травня 2007 р.
2. Заявницю, якій надавалася юридична допомога, представляв
п. Д. Пушкарьов, адвокат, що практикує у Кіровограді. Уряд України
(далі — «Уряд») представляв його Уповноважений, останнім часом
п. Н. Кульчицький із Міністерства Юстиції України.
3. Заявниця твердила, по-перше, що характер проведення обшуку її житла порушував її право на повагу до недоторканості її житла
відповідно до статті 8 Конвенції. По-друге, вона твердила, що її майно
було пошкоджено на порушення її прав відповідно до статті 1 Протоколу № 1. По-третє, вона твердила, беручи до уваги, що вона є інвалідом, що її штовхнув міліціонер, в результаті чого вона впала й отримала травму коліна. У цій частині своєї скарги вона спиралася на
статтю 3 Конвенції. Насамкінець заявниця скаржилася, спираючись
на статті 6 та 13 Конвенції, що розслідування її скарг на ці події не
було ефективним.
4. 27 січня 2011 р. Уряд було повідомлено про заяву.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявниця народилася у 1947 р. та живе у Новомиргороді, Україна.
6. 28 лютого 2005 р. Л. пограбував будинок Ж., вкрав п’ятдесят
метрів кабелю, п’ять алюмінієвих каструль, швейну машинку, дві
релігійні ікони та якийсь металобрухт. Того ж дня Л. продав декілька
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з предметів (за твердженнями, каструлі, швейну машинку та металеві кутові кронштейни) заявниці, яка заплатила йому 40 українських
гривень (на той час еквівалент 5.50 євро).
7. 4 березня 2005 р. Новомиргородський районний відділок Управління Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській області порушив кримінальні провадження стосовно крадіжки майна Ж.
8. 22 березня 2005 р. Новомиргородський районний суд видав
дозвіл на обшук будинку заявниці після запиту про це Новомиргородського районного відділку міліції. Суд зазначив, що із запиту слідчого
було розумно підозрювати, що дещо з майна, вкраденого з будинку
Ж., було заховано в будинку заявниці, оскільки заявниця відмовилася
допомогти міліції з перевіркою цих припущень.
9. За словами заявниці, 24 березня 2005 р. десятеро людей у цивільному одязі зайшли на подвір’я її житлового будинку та сказали їй, що
вони міліціонери й мають дозвіл на обшук її житла. Вони не надали
жодних підтверджень особи. Заявниці показали дозвіл від 22 березня
2005 р., але не сказали, які конкретні предмети вона повинна видати
міліції. Міліціонери ображали її, а один із них відняв її ціпок і штовхнув її. Вона впала на землю та пошкодила коліно. Від 2002 р. заявниця була зареєстрована як інвалід першої групи, за її словами, вона не
могла ходити без ціпка. На підтримку своїх тверджень вона надала
медичну довідку від 2007 р., в якій говорилося, що вона не могла ходити без допомоги. Вона твердила, що після того, як її штовхнули, вона
могла тільки повзти за міліціонерами. В будинку один з міліціонерів
сказав заявниці, що вони шукали швейну машинку та 100 метрів кабелю. На відміну від цього, у скарзі, поданій 12 травня 2005 р., заявниця твердила, що міліціонер сказав їй, що вони шукали каструлі та металеві кронштейни (див. п. 19 далі). За словами заявниці, міліціонери
вилучили шість каструль, дві сокири та шість метрів металевих кутових кронштейнів. Під час обшуку вони відірвали маленькі дверцята
від шафи із дзеркалом, поламали меблі, порвали килими, що висіли
на стінах, кидали книги та ліки заявниці на підлогу та переглядали її
особисту кореспонденцію.
10. Як частину заяви заявниця надала фотографію, нібито зроблену в її будинку після обшуку. У кімнаті був повний безлад; дверцята
було відірвано від шафи з дзеркалом, деякі меблі було поламано, ліки
було розсипано по підлозі.
11. Відповідно до протоколу обшуку, який був складений міліціонером, Б., та підписаний двома свідками, К. та Р., а також С. (який

145

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

у протоколі згадувався, як «особа, присутня під час обшуку»), але не
заявницею, міліціонери шукали «швейну машинку, каструлі, металеві кутові кронштейни та [нерозбірливо]». Було вилучено п’ять алюмінієвих каструль і декілька металевих кутових кронштейнів. Обшук
здійснювався від 10.20 ранку до полудня. Було зазначено, що «не було
зроблено заяв або зауважень». Одна з копій протоколу обшуку, яку надали Суду, не вказує чітко, коли обшук закінчився.
12. Уряд надав копію твердження K., якого було допитано 24 березня 2005 р. від 12.20 до 12.40. Він твердив, що того дня о 10 годині
ранку міліціонери запросили його стати свідком обшуку будинку заявниці. Вона відмовилася віддавати предмети, про які вони запитували, твердячи, що продала швейну машинку. Вона поводилася агресивно та лаяла міліціонерів.
13. Уряд також надав недатовані твердження Ф. та Г., міліціонерів,
які проводили обшук з Б. Вони твердили, що не ламали меблі та не
залишили дім у безладі. Формулювання тверджень обох міліціонерів
однакове. В окремому документі Ф. дав подальше твердження стосовно того, що заявниця поводилася агресивно й намагалася вдарити
міліціонерів своїм ціпком. В одній із кімнат була сокира, але хтось
забрав її з досяжності заявниці. За словами Ф., заявниця скаржилася
на міліціонерів, оскільки соромилася того, що купила вкрадене майно
і її сусіди дізналися про це. Вона бажала «повернути собі добре ім’я»,
обвинувачуючи міліціонерів у незаконній поведінці.
14. Відповідно до тверджень свідків від 25 березня 2005 р., даних
Х. та Бі. (невідомо, чи вони були знайомими, чи родичами заявниці),
коли вони прийшли до дома заявниці у невстановлений час 24 березня 2005 р., її майно та ліки були на підлозі, дверцята дзеркальної шафи було відірвано, а різні предмети було розкидано скрізь «так, що
було неможливо увійти до кімнати, не наступивши на щось» і «все було перевернуто догори дриґом». Заявниця була у «критичному стані»,
тому вони викликали їй швидку допомогу. Заявниця сказала Бі., що
безлад було створено міліціонерами. Бі. твердила, що зрозуміла, що
«заявницю хтось побив». Х. твердив, що заявниця сказала йому, що її
штовхнули на підлогу.
15. О 16.25 24 березня 2005 р. для заявниці було викликано швидку
допомогу. У бланку звіту про пацієнта твердилося, що заявниці раніше
діагностували ішемію, атеросклеротичний кардіосклероз, енцефало
склероз та постінсультний стан. Їй дали нітрогліцерин та різні види
інших ліків. Точна причина виклику швидкої допомоги не вказувалася.
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16. 26 березня 2005 р. заявниця проконсультувалася з лікарем
та поскаржилася на травму лівого коліна.
17. У невстановлений день вона та її син, Д., скаржилися Новомиргородській районній прокуратурі про обшук її дому, твердячи, що
проти заявниці застосовувалася непотрібна сила.
18. 7 квітня 2005 р. прокурор відмовився порушувати кримінальні провадження за скаргою сина заявниці, визнавши, що міліціонери
проінформували заявницю про дозвіл від 22 березня 2005 р. та попросили її видати вкрадене майно, але вона не погодилася. Протягом обшуку було знайдено деякі з речей, вкрадених з будинку Ж. За словами
Б., Ф. та К., ніхто не штовхав заявницю на землю та не травмував її.
19. 12 травня 2005 р. заявниця поскаржилася щодо рішення
районного прокурора до Кіровоградської обласної прокуратури. Зокрема, вона твердила, що тільки твердження міліціонерів та К. (які
прийшли разом) було взято до уваги, тоді як слідчі не звернули уваги
на твердження людей, які відвідували заявницю та бачили, в якому
стані був її будинок після обшуку. Заявниця повторила свої попередні
скарги, але, на відміну від свого початкового твердження, говорила,
що Б. поінформував її, що міліція шукала каструлі та металеві кутові
кронштейни. Ці предмети, а також дві сокири, пізніше було вилучено.
У відповідь заявницю було поінформовано, що рішення від 7 квітня
2005 р. залишалося чинним.
20. 4 жовтня 2005 р. С. дав свідчення про те, що один з міліціонерів штовхнув заявницю і вона впала на землю. За словами С., він
допоміг їй встати та посадив її на стілець. Два інші рази С. твердив,
що «один з міліціонерів забрав ціпок заявниці та штовхнув її вбік» тому що вона загрожувала поранити міліціонерів палицею. Після цього
заявниця впала та пошкодила коліно.
21. 27 жовтня 2005 р. було проведено судово-медичну експертизу заявниці експертом, якого попросили встановити серйозність її
травм. Було встановлено, що, відповідно до її медичних записів від
25 березня 2005 р., заявниця отримала легкі тілесні ушкодження (синець на внутрішній частині лівого коліна розміром 6 × 6 см) та страждала від головного болю та запаморочення. Він також дійшов висновку, що відповідна травма могла бути отримана в день, вказаний заявницею. Було також встановлено, що заявниця страждала від наслідків
інсульту, який стався у 1993 р. У своїх пояснення заявниця твердила,
що її штовхнув на землю міліціонер 24 березня 2005 р.
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22. 23 листопада 2005 р. під час кримінальних проваджень, порушених після пограбування дома Ж., суд визнав, що предмети, вилучені в заявниці 24 березня 2005 р., було повернуто законному власнику. Л., визнаний винним у крадіжці, дав твердження, що С., його
знайомий, продав предмети заявниці.
23. 12 січня 2006 р. Новомиргородський районний суд, після скарги заявниці, скасував рішення від 7 квітня 2005 р. та повернув справу
органам влади для подальшого розслідування. Він визнав, що відповідь була отримана тільки на скаргу сина заявниці, а не на скаргу
самої заявниці. Суд вказав, що С., який був присутній протягом обшуку, твердив, що один з міліціонерів застосував силу до заявниці.
На цю інформацію, а також на інші скарги заявниці, а саме, про те, що
людей, присутніх під час обшуку (зокрема, міліціонера Рд. та свідка
Р.) не було допитано, що з її майна було вилучено дві сокири та що обшук проводився неналежно й не було отримано належна відповідь.
24. Від січня 2006 р. до березня 2009 р. прокуратура десять разів
відмовилася порушити кримінальні провадження за скаргами заявниці. Її відмови ґрунтувалися на тому факті, що К. та міліціонери говорили, що до заявниці не застосовувалася сила та що її майно не було
пошкоджено або протиправно вилучено. Відмови пізніше було скасовано старшими прокурорами або судом, і справа поверталася органам влади для подальшого розслідування. Суд декілька разів зазначив, що слідчі органи не відповіли на скарги заявниці про її травми
та неналежний характер проведення обшуку. Подальше розслідування, призначене судом або прокурором, тривало від десяти до тридцяти днів і щоразу закінчувалося рішенням про відмову в порушенні
кримінальної справи.
25. У рішенні від 13 березня 2009 р. прокуратура знову відмовилася порушити кримінальні провадження проти міліціонерів. Прокурор
дійшов висновку, що у заявниці не було вилучено сокири. Свідків та
міліціонерів було допитано. Вони твердили, що заявниця поводилася
агресивно й відмовилася підписувати протокол обшуку. Вони також
зазначили, що до заявниці не застосовувалася сила і що вони не знали, як заявниця отримала травми.
26. 1 лютого 2010 р. Новомиргородський районний суд скасував
рішення прокурора від 13 березня 2009 р. та повернув справу органам
влади для подальшого розслідування. Суд постановив, що декілька
разів під час розслідування прокурор наказував органам влади ідентифікувати кожного, хто брав участь в обшуку, належно допитати К.,
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Р., Ж. та Л., перевірити, чи міліціонери кидали речі заявниці з буфетів,
і зробити інші кроки. Однак ці інструкції не було виконано. Крім того,
попри фотографію, надану заявницею, та її вимоги допитати свідків
До. (який також відвідував заявницю після обшуку), Х. та Бі., їх не було допитано й не було оцінено наявні докази.
27. 10 лютого 2010 р. Новомиргородська районна прокуратура знову відмовилася порушувати кримінальні провадження проти міліціонерів через відсутність доказів. При досягненні свого рішення, прокурор посилався на докази, надані K. та міліціонерами, які твердили, що
заявниця поводилася агресивно, але ніхто не застосовував до неї силу.
Було встановлено, що п’ять міліціонерів, Б., Ф., Г., Рд. та Са., проводили
обшук. Б., Ф. та Г. пройшли подальше допитування. Вони твердили, що
сокири не було вилучено. Л. твердив, що він та С. продали деякі з викрадених речей заявниці. Було також зазначено, що всі міліціонери та свідки, які брали участь в обшуку, пройшли офіційне опитування. Вони не
знали, як було отримано травму заявниці. Міліціонери наполягали, що
не пошкоджували меблів заявниці та не залишили її дім у безладі. Було
неможливо допитати або повторно допитати низку свідків, оскільки,
наприклад, К. неможливо було знайти, а Ж. помер. Було також неможливо допитати До., Х. та Бі., оскільки місце їхнього перебування також
було невідомим. Заявниця не оскаржувала цього рішення.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року
(чинний на той час)

28. Стаття 177 Кодексу вимагала, щоб при обшуку дому або іншої
власності були достатні підстави вважати, що предмети, які розшукуються, можна там знайти. Обшук має бути ухвалений обґрунтованим
законним наказом, який не можна оскаржити.
29. Стаття183 вимагає, щоб слідчий, який займається обшуком,
надав ордер на обшук особі(-ам), яка займає відповідне приміщення.
Якщо розшукувані предмети не надаються слідчому добровільно, він
повинен провести обшук примусово. Під час обшуку слідчий може
відчиняти будь-які замкнені кімнати або укриття, якщо заявник відмовиться надати доступ. Двері, замки та інші предмети не повинні
бути пошкоджені без необхідності. Слідчий має право вимагати, щоб
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міліціонери допомогли з обшуком, який повинен також проводитися
за присутності двох свідків (стаття 191).
30. Стаття 188 Кодексу вимагає, щоб подробиці обшуку було задокументовано. Протокол обшуку повинен включати, зокрема, підстави для обшуку, адресу, де обшук відбувся, заходи, здійснені слідчим,
та їхній результат. Має бути додано опис кожного вилученого предмета. Протокол обшуку має бути підписаний усіма присутніми.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
31. Заявниця скаржилася, що під час обшуку міліціонери поводилися з нею не по-людськи та принизливо на порушення її прав відповідно до статті 3 Конвенції. Вона також скаржилася, посилаючись
на статті 6 та 13, що державні органи влади не розглянули її скаргу
щодо цього.
32. Суд як головна інстанція, що визначає факти справи з погляду
права, вважає, що ці скарги слід розглядати тільки відповідно до статті 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. щодо прийнятності

33. Уряд твердив, що заявниця не позбавила себе можливості
оскаржити рішення прокурора від 10 лютого 2010 р. в суді або прокуратурі. Уряд також твердив, що заявниця не намагалася порушити цивільний позов проти міліціонерів, у якому вона могла вимагати
відшкодування шкоди. Уряд твердив, що, таким чином, заявниця не
вичерпала національних засобів правового захисту, доступних відповідно до національного законодавства.
34. Заявниця твердила, що рішення від 10 лютого 2010 р. вона не
отримала і тому не могла його оскаржити.
35. Суд вважає, що заперечення Уряду щільно пов’язані з суттю
скарги заявниці. За цих обставин він приєднує заперечення Уряду до
суті скарг заявниці.
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36. Суд також вважає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою в сенсі пункту 3 (a) статті 35 Конвенції. Він також зазначає,
що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має
бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Стверджуване порушення матеріального аспекту
статті 3 Конвенції
a) Аргументи сторін
37. Заявниця твердила, що під час обшуку з нею жорстоко поводилися міліціонери, що підтверджувалося такими доказами, як свідчення С. Аргументи Уряду про те, що оскільки С. мав негативні стосунки
з міліцією, він навмисно намагався інкримінувати вину міліціонерам,
не було обґрунтовано. Крім того, Х., Бі. та До., хоча й не були свідками
відповідних подій, свідчили, що після обшуку заявниця перебувала
в критичному стані, тому їй було необхідно викликати швидку допомогу. Що стосується тверджень двох міліціонерів, наданих Урядом, заявниця зазначила, що вони були буквально однаковими, що спричинило сумніви стосовно їхньої надійності. Крім того, вона сумнівалася,
що міліціонери в будь-якому разі визнали б, що діяли незаконно.
38. Що стосується медичних доказів у справі, заявниця твердила,
що її травму коліна проігнорували лікарі, присутні на місці випадку,
через те, що вона мала більш серйозні попередні медичні проблеми,
такі, як проблеми із серцем та церебральним кровообігом. Крім того,
синець на її коліні на той час не було видно. Однак його пізніше підтвердила судово-медична експертиза 27 жовтня 2005 р.
39. Уряд твердив, що твердження заявниці були необґрунтовані.
Скарги заявниці були ретельно розслідувано, й заявлені нею факти
не було встановлено. Висновок Уряду ґрунтувався на свідченнях К.
Посилання заявниці на свідчення С. не стосувалися справи, оскільки
С. мав негативні стосунки з міліцією, тому що допомагав перенести
вкрадені речі до будинку заявниці. Він також був її другом. Крім того,
свідчення До., Х. та Бі. не можна було розглядати, оскільки вони не були присутні під час обшуку та не сказали нічого про травму заявниці
24 березня 2005 р.
40. Уряд також твердив, що 24 березня 2005 р. для заявниці було
викликано швидку допомогу. Заявниці діагностували ішемію та атеро
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склеротичний кардіосклероз, і вона не мала видимих ушкоджень.
Травма її лівого коліна була діагностована два дні потому, що означало,
що вона могла бути спричинена чимось іншим. Крім того, висновки судово-медичної експертизи від 27 жовтня 2005 р. не могли служити підставою для встановлення того, що справді трапилося 24 березня 2005.
Заявниця могла пошкодити ліве коліно в інший спосіб, ніж той, який
вона вказала. Тому не можна дійти висновку «поза розумним сумнівом», що заявниця зазнала жорстокого поводження з боку міліціонерів
того дня.
b) Оцінка Суду
41. Як Суд багаторазово зазначав, стаття 3 Конвенції закріплює
одну з основних цінностей демократичного суспільства. Вона забороняє в абсолютних поняттях катування та нелюдське або принизливе поводження або покарання, незалежно від обставин або поведінки постраждалого (див., серед інших, Labita v. Italy [GC], № 26772/95,
п. 119, ЄСПЛ 2000‑IV).
42. Суд усвідомлює свою допоміжну роль і визнає, що треба бути
обережним, фактично беручи на себе роль суду першої інстанції, коли цього не можна уникнути в обставинах певної справи (див., напр.,
McKerr v. the United Kingdom (dec.), № 28883/95, 4 квітня 2000). Проте коли робляться твердження відповідно до статті 3 Конвенції, Суд має
застосувати особливо ретельний контроль — навіть якщо національні
провадження та розслідування вже відбулися (див., із необхідними
змінами, Ribitsch v. Austria, 4 грудня 1995, п. 32, Серія A, № 336, та Avşar
v. Turkey, № 25657/94, п. 283, ЄСПЛ 2001‑VII).
43. Суд також повторює, що, оцінюючи докази, він зазвичай застосовує стандарт доведення «поза розумним сумнівом» (див. Ireland
v. the United Kingdom, 18 січня 1978, п. 161, Серія A, № 25). Проте такий
доказ може випливати із сукупності достатньо сильних, чітких та узгоджених висновків або інших незаперечних презумпцій факту.
44. Звертаючись до нинішньої справи, Суд зазначає, що, за словами заявниці, її штовхнув на землю міліціонер, який відібрав її ціпок.
Вона впала та пошкодила коліно, після чого не могла встати та ходити
без ціпка. Вона також твердила, що була змушена повзти за міліціонерами до свого житла.
45. Суд повторює, що для потрапляння до обсягу статті 3 Конвенції, жорстоке поводження має досягти мінімального рівня жорстокості. Оцінка цього мінімального рівня жорстокості є відносною; вона
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залежить від усіх обставин справи, таких, як тривалість поводження,
його фізичний та психічний вплив, та, в деяких випадках, стать, вік
та стан здоров’я потерпілого (див. Valašinas v. Lithuania, № 44558/98,
п. 101, ЄСПЛ 2001‑VIII). Суд вважає поводження «нелюдським», коли,
зокрема, воно було навмисним, застосовувалося кілька годин підряд і спричинило фактичні тілесні ушкодження або значні фізичні та
психічні страждання. Він вважав поводження «принизливим», коли
воно викликало у потерпілого почуття страху, занепокоєння та власної незначущості, здатні образити та принизити його (див. Kudła v.
Poland [GC], № 30210/96, п. 92, ЄСПЛ 2000-XI).
46. Уряд не оскаржував того факту, що поводження, яке описала заявниця досягло рівня жорстокості, необхідного для того, щоб
відповідні події потрапили до обсягу статті 3 Конвенції. На момент
оскаржуваних подій заявниці було п’ятдесят сім років і вона була інвалідом першої групи. З доступних медичних доказів видається, що
вона страждала від різних проблем зі здоров’ям, які впливали на її
серце та мозок. Також не оскаржується те, що вона не могла ходити
без допомоги. Суд вважає, що якщо стверджуване поводження справді відбулося, як твердила заявниця, її страждання в обставинах справи булі достатньо серйозними для застосування статті 3. Залишається
визначити, чи державні органи поводилися з заявницею так, як було
описано, і чи вони, отже, мають нести відповідальність відповідно до
статті 3 Конвенції.
47. Суд зазначає, що 27 жовтня 2005 р. експерт дійшов висновку,
що травма коліна заявниці справді могла бути отримана 24 березня
2005 р. Він посилався на медичні записи, датовані 25 березня 2005 р.
(див. п. 21 раніше), які не були надані Суду. Заявниця також надала
медичні записи, датовані 26 березня 2005 р., в яких зазначалося, що
вона скаржилася лікарю на травму коліна. Тому можна дійти висновку, що 24 березня 2005 р. заявниця справді отримала таку травму.
48. Що стосується обставин, за яких травма була отримана, то на
підтримку свого звернення заявниця надала свідчення С., хоча вони
суперечили її версії подій. Зокрема, С. твердив, що допоміг заявниці встати та посадив її на стілець, що вона загрожувала міліціонером
своїм ціпком та що інцидент відбувся, коли міліціонер намагався
відібрати у неї ціпок. Ніде у своїх свідченнях С. не твердив, що заявниця була змушена повзти. Твердження Х. та Бі. щодо цього дуже
розпливчасті, оскільки вони не були свідками цих подій та обмежувалися твердженнями про те, що з заявницею щось трапилося.

153

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

49. Заявниця також надала медичні документи, які демонстрували, що їй було викликано швидку допомогу після того, як міліціонери
залишили її. Бланк звіту про пацієнта швидкої допомоги не містить
точної причини виклику і посилається тільки на попередні проблеми
зі здоров’ям заявниці та ліки, які їй дали. Ні Уряд, ні заявниця не надали подальшої інформації від лікарів, присутніх на місці подій. Стан
здоров’я заявниці до прибуття міліції також невідомий.
50. Тому Суд зазначає, що можливі декілька версій подій. Пояснення заявниці та Уряду (про те, що травма коліна заявниці була
спричинена чимось іншим) є однаково правдоподібними. Була й інша
можлива версія подій, яка залишилася без перевірки, а саме, те, що
інцидент трапився ненавмисно, як твердив С. в одному зі своїх свідчень. Травма заявниці обмежувалася синцем на внутрішній частині
її коліна, і видається, що цей синець міг бути отриманий в результаті
будь-якого з наведених сценаріїв, зокрема, оскільки ніщо не вказувало, що міліціонер навмисно штовхнув заявницю на землю, або що
вона була змушена повзти до дому.
51. Суд зазначає, що ця справа відрізняється від ситуації у справі
Selmouni v. France ([GC], № 25803/94, п. 87, ЄСПЛ 1999‑V), в якій він зазначив, що «...коли особа потрапляє під варту в міліції у доброму стані
здоров’я, але виявляється пораненою на момент звільнення, держава
має забезпечити правдоподібне пояснення того, як ці травми було отримано, а нездатність це зробити спричиняє виникнення серйозних
питань відповідно до статті 3 Конвенції...». На відміну від цього, заявницю в нинішній справі не брали під варту державні органи влади.
52. Суд також зазначає, що хоча видається, що заявниця, маючи дуже слабке здоров’я, була дуже стурбована обшуком її житла,
беручи до уваги характер його проведення (див. далі), в обставинах
справи Суд усе ще не може дійти висновку, що саме це призвело до
її страждань, рівень яких був настільки значним, щоб відповідні
дії були розцінено, як поводження, заборонене статтею 3 Конвенції
(див. та пор. Bilgin v. Turkey, № 23819/94, 16 листопада 2000, та Dulaş
v. Turkey, № 25801/94, 30 січня 2001, де житло та майно заявника було
знищено службою безпеки).
53. Беручи до уваги наявні докази, Суд не може дійти поза розумним сумнівом висновку, що один із міліціонерів навмисно штовхнув
заявницю на землю та що вона була змушена повзти до свого дому,
оскільки не могла встати, та що поводження з нею, таким чином,
порушувало статтю 3 Конвенції (див. Kozinets v. Ukraine, № 75520/01,
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6 грудня 2007). Відповідно, не відбулося порушення статті 3 у цьому
аспекті.

2. Стверджуване порушення процесуального аспекту
статті 3 Конвенції
a) Аргументи сторін
54. Заявниця твердила, що розслідування за її скаргою тривало
майже п’ять років та було неефективним. Численні рішення про відмову в порушенні кримінальних проваджень було ухвалено, але згодом скасовано через неналежний розгляд скарг заявниці. Нарешті,
через п’ять років після відповідних подій, стало неможливо повторно
допитати деяких свідків, багато з яких підтверджували версію подій,
надану заявницею, у своїх попередніх твердженнях.
55. Уряд твердив, що розслідування скарг, поданих заявницею
та її сином, розпочалося оперативно. Було допитано міліціонерів і С.,
та була проведено судово-медичну експертизу. Крім того, свідка К. було допитано в день обшуку. Рішення від 10 лютого 2010 р. про відмову в порушенні кримінальної справи було ухвалено після ретельного
розслідування. Численні рішення з 2006 до 2010 р. про відмову в порушенні кримінальних проваджень можна було пояснити наміром
провести ретельне розслідування подій 24 березня 2005 р., оскільки
щоразу, коли рішення скасовувалося, слідчим органам наказували
провести додаткові заходи.
56. На думку Уряду, той факт, що не було встановлено, що міліціонери діяли незаконно, не робив розслідування несправедливим. Уряд
дійшов висновку, що не відбулося порушення процесуального аспекту
статті 3 у цій справі.
b) Оцінка Суду
57. Суд повторює, що коли особа висуває спірне твердження про
те, що з нею серйозно жорстоко поводилася міліція або інші подібні агенти держави, незаконно та на порушення статті 3, таке поводження, разом із загальним обов’язком держави відповідно до статті 1
Конвенції, вимагає, що має відбутися ефективне національне розслідування. Це розслідування, як і розслідування відповідно до статті 2
Конвенції, має бути здатним спричинити ідентифікацію та покарання відповідальних (див. Assenov and Others v. Bulgaria, 28 жовтня 1998,
п. 102, Reports of Judgments and Decisions 1998‑VIII).
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58. У нинішній справі заявниця скаржилася національним органам влади, що обшук її будинку відбувався неналежно, оскільки
міліціонери не надали жодних підтверджень особи, не пояснили належно мету свого приходу, а коли заявниця запитала, що вони робили,
вони забрали її ціпок і штовхнули її так, що вона впала та пошкодила
коліно. Під час обшуку міліціонери пошкодили деякі з меблів та залишили її дім у безладі. Заявниця, як твердилося, була дуже занепокоєна подіями, їй викликали швидку допомогу. Такі твердження про
жорстоке поводження є достатньо серйозними для того, щоб зробити
необхідним розслідування.
59. Суд зазначає, що розслідування скарги заявниці тривало приблизно п’ять років. Протягом цього часу розслідування її справи припинялося тринадцять разів. Більшість із цих рішень було згодом скасовано через нездатність належно розглянути скарги заявниці, справу повертали органам влади для подальшого розслідування.
60. Суд зазначає, що попри те, що суд і прокурор вказали, що на
скарги заявниці не було дано належну відповідь, з наявних доказів
видається, що щоразу розслідування обмежувалося допитування
міліціонерів, свідків К. та С., та двох інших осіб, Ж. та Л., які не були
свідками оскаржуваних подій, а брали участь у справі про пограбування, яка й спричинила відповідні події. Також було наказано провести судово-медичну експертизу. Крім цього, як видається, жодних
слідчих заходи не було.
61. Крім того, не було зроблено достатніх спроб для прояснення
подій 24 березня 2005 р. та узгодження будь-яких суперечливих доказів. Видається, що свідків, запропонованих заявницею, не було допитано, що не було проведено жодних очних ставок між заявницею
та міліціонерами, К. і С., або що було допитано лікарів, які були на
місці події.
62. Суд також зазначає, що тривалість кожного подальшого розслідування зазвичай була дуже короткою. Зокрема, остаточне рішення (тринадцяте за п’ять років) про відхилення скарг заявниці та відмову в порушенні кримінальних проваджень було прийнято всього
через дев’ять днів після скасування попереднього рішення. За таких
обставин Суд не переконаний, що від заявниці можна було вимагати
оскаржити рішення від 10 лютого 2010 р., як твердив Уряд. Відповідно,
Суд відхиляє заперечення Уряду щодо цього.
63. Суд зазначає, зокрема, що після п’яти років та багатьох продовжень розслідування багато питань залишилися без відповідей,
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і суперечливі версії події не було узгоджено. Обидві відмови у порушенні кримінальних проваджень від 7 квітня 2005 р. та 10 лютого
2010 р. ґрунтувалися лише на свідченнях K. та міліціонерів, і видається, що жодних подальших доказів не було проаналізовано або зібрано
протягом п’яти років.
64. Суд вважає, що, беручи до уваги наведені міркування, він не
може дійти висновку, що розслідування скарги заявниці було ефективним та що на її скарги було отримано належну відповідь.
65. Тому Суд доходить висновку, що в нинішній відбулося порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
66. Заявниця скаржилася, що обшук її житла проводився незаконно, і, зокрема, що не уповноважені особи увійшли до її будинку.
Вона також скаржилася, спираючись на статті 6 та 13 Конвенції, що
державні органи влади не розглянули її скарги у цьому відношенні.
67. Повторюючи, як головна інстанція, що визначає факти справи
з погляду права, Суд вважає, що ці скарги слід розглядати тільки відповідно до статті 8 Конвенції, яка передбачає:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя,
до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього
права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із
законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».
A. щодо Прийнятності

68. Уряд зазначив, що заявниця не скаржилася, що обшук її житла був незаконним або непропорційним, і тому довільним (на відміну
від Ratushna v. Ukraine, № 17318/06, пп. 70–72, 2 грудня 2010). Відповідно до аргументів Уряду, вона скаржилася на використання сили проти
неї, вилучення та пошкодження її майна, а також на різні процесуальні недоліки протягом обшуку, такі, як присутність сторонніх осіб
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у будинку та ненадання їй копії дозволу на обшук. Тому, на думку
Уряду, заявниця не могла вважатися «потерпілою» в сенсі статті 34
Конвенції від порушення її прав відповідно до статті 8.
69. Заявниця не надала жодних зауважень щодо цього.
70. Суд зауважує, що заявниця скаржилася, зокрема, що засоби,
використані міліцією при обшуку її будинку, були непропорційними
переслідуваній законній меті. Цю скаргу можна охарактеризувати як
скаргу про втручання в право заявниці на повагу до її домівки в сенсі
статті 8 Конвенції (див. McLeod v. the United Kingdom, 23 вересня 1998,
Reports 1998‑VII).
71. Суд також зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
в сенсі пункту 3 (a) статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути ви
знана прийнятною.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
72. Заявниця повторила, що в результаті обшуку її майно було
пошкоджено, що підтвердили свідчення осіб, які прийшли до її будинку
після обшуку. Вони побачили, що будинок був цілковито розгромленим,
все догори дриґом; дверцята невеликого предмету меблів було відламано, книги та ліки заявниці було розкидано по підлозі. Не було інших
пояснень безладу крім того, що він був спричинений міліціонерами.
73. Уряд визнав, що обшук житла заявниці був втручанням у її
право на повагу до її хати. Однак, це втручання задовільнило вимоги
п. 2 статті 8 Конвенції, оскільки обшук було ухвалено судом після розумної підозри, що деякі з предметів, вкрадених з хати Ж., було продано заявниці. Оскільки вона відмовилася допомогти міліції з перевіркою цього, слідчий попросив суд видати ордер на обшук її будинку.
74. Під час проведення обшуку міліціонери діяли у відповідності до
положень національного законодавства. Їх супроводжували двоє понятих, і вони проінформували заявницю, що обшук було ухвалено судом.
Її попросили видати «предмети, згадані в обшуку». Її права не було порушено, а її майно не було пошкоджено. Усі вилучені предмети було записані до протоколу обшуку, який заявниця відмовилася підписувати.
75. У світлі наведеного Уряд твердив, що докази, які були розглянуті протягом обшуку, мали найбільшу значущість для розкрит-
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тя злочину, що можна вважати законною метою для цілей пункту 2
статті 8 Конвенції. Обшук ґрунтувався на законному судовому наказі
й виконувався відповідно до вимог національного законодавства.
76. Відповідно, на думку Уряду, хоча в цій справі відбулося втручання у право заявниці на повагу до її дома, воно було виправдано
відповідно до п. 2 статті 8 Конвенції, що означало, що її права відповідно до цієї статті не було порушено.

2. Оцінка Суду
77. Суд визнає, і це не було оскаржено сторонами, що відповідний
обшук був втручанням у право заявниці на повагу до її житла.
78. Крім того, заявниця не твердила та не скаржилася, що ордер
на обшук, виданий судом, був незаконним, або що він був виданий
довільно та без відповідних гарантій. У цьому зв’язку Суд зазначає, що
хоча в самому судовому наказі не вказувалися предмети, які необхідна було шукати, з доступних доказів видається, що декілька з предметів, вкрадених Л., було продано заявниці. Вона не заперечувала того факт, що раніше з нею зв’язувалася міліція з цього питання. За словами слідчого, заявниця відмовилася допомогти міліції з перевіркою
у зв’язку з придбаними речами, тому Суд попросили видати ордер на
обшук. Ніщо не вказує, що суд не мав інформації, видаючи ордер на
обшук, або що він діяв несумлінно (див. Ratushna, згад. раніше). Тому
наказ про проведення обшуку будинку заявниці мав підставу в національному законодавстві (див. пп. 28–30 раніше) і слугував законній
меті, а саме, перешкоджанню злочину. Залишається розглянути, чи
було втручання «необхідним у демократичному суспільстві».
79. Суд визнає, що завдання виявлення доказів злочину може зробити необхідним обшук приміщень, які належать третій стороні (див.
та пор. Buck v. Germany, № 41604/98, п. 48, ЄСПЛ 2005‑IV). Однак такий
захід має бути пропорційним.
80. Суд зазначає, що в нинішній справі п’ять міліціонерів із двома
понятими (присутності яких вимагало законодавство) та третьою стороною, С., який, нібито, продав заявниці розшукувані предмети, брали
участь в обшуку будинку, де мешкала заявниця, п’ятдесятисемирічна
жінка-інвалід, вони знайшли швейну машинку, алюмінієві каструлі
та металобрухт. Можна припустити, що С. супроводжував міліціонерів для полегшення обшуку для виявлення предметів, які слід було
вилучити.
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81. Суд зазначає, по-перше, що тільки одного міліціонера було названо на ім’я в ордері на обшук, але пізніше було визнано, що в обшуку брали участь п’ять міліціонерів. Тому видається, що їх присутність
була незаконною, оскільки вона не була зареєстрована або згадана ще
десь, навіть якщо припустити, що національне законодавство забезпечувало слідчому (яким був Б.) право вимагати, щоб його супроводжували інші міліціонери.
82. Суд також зазначає, що відповідно до доступних доказів,
а саме, фотографії та свідчень осіб, які відвідували заявницю після
обшуку, кімнату залишили у повному безладі, а деякі з меблів було
поламано.
83. Суд вважає, що навіть якщо припустити, що заявниця відмовилася співпрацювати з міліціонерами, беручи до уваги присутність
С., якого, нібито, було приведено для виявлення вкрадених предметів,
характер проведення обшуку видається непропорційним до його мети. Зокрема, ніщо не вказує, що було необхідним відривати дверцята
дзеркальної шафи та кидати речі та ліки заявниці на підлогу.
84. Суд також повторює, що національні органи влади мають
обов’язок ретельно розслідувати скарги про те, що власність особи
обшукувалася незаконно (див. H.M. v. Turkey, № 34494/97, пп. 28–29,
8 серпня 2006). Посилаючись на свої висновки відповідно до процесуального аспекту статті 3 Конвенції, Суд вважає, що органи влади України не виконали цього зобов’язання в нинішній справі.
85. Поточних міркувань достатньо для того, щоб дати Суду змогу
дійти висновку, що характер проведення обшуку хати заявниці був
непропорційним до його мети. Крім того, національні органи влади
не провели ефективного розслідування скарг заявниці щодо цього.
Відповідно, відбулося порушення статті 8 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПРОТОКОЛУ № 1
86. Насамкінець заявниця скаржилася, що дещо з її майна було
пошкоджено протягом обшуку та що деякі предмети було вилучено.
Вона спиралася на статтю 1 Протоколу № 1 до Конвенції, яка передбачає:
«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм
майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як
в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
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Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб
здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших
зборів або штрафів».
A. Вилучення майна заявниці

87. Уряд твердив, що каструлі та металеві кронштейни, вилучені
з хати заявниці, не належали їй, а були власністю Ж. Тому скарги заявниці у цьому плані є несумісними з матеріальних підстав з положеннями статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції.
88. Уряд також твердив, що заявниця не обґрунтувала свої скарги
стосовно того, що міліціонери вилучили дві сокири та зламали деякі
меблі. Її твердження про це було спростовано твердженнями К. та рішенням про відмову в порушенні кримінальних проваджень проти
міліціонерів від 10 лютого 2010 р. Крім того, дві сокири не було згадано як вилучені предмети у протоколі обшуку. Тому Уряд твердив,
що скарги заявниці відповідно до статті 1 Протоколу № 1 мають бути
відхилені як неприйнятні.
89. Заявниця твердила, що на протокол обшуку не можна було спиратися для доведення того, що дві сокири не було вилучено,
оскільки вона його не підписала. Ніхто не зробив зауваження щодо того, що її підпису не було. Час закінчення обшуку також не було
вказано.
90. Суд зазначає, що немає доказів того, що в заявниці було вилучено дві сокири. Видається, що інші вилучені предмети належали Ж.
Заявниця не просила Л. відшкодувати їй вартість цих предметів.
91. Звідси випливає, що ця частина заяви повинна бути оголошена неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до пп. 3 (a) та 4
статті 35 Конвенції.
B. Пошкодження майна протягом обшуку

92. Суд зазначає, що ця скарга пов’язана з уже розглянутими скаргами тому теж має бути оголошена прийнятною.
93. Беручи до уваги свої висновки відповідно до статті 8 (див.
п. 85 раніше), Суд не вважає за необхідне розглядати, чи в цій справі
відбулося порушення статті 1 Протоколу № 1.

161

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

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

95. Заявниця вимагала сплатити їй 10 000 євро, не вказавши, чи ця
сума стосувалася відшкодування матеріальної чи моральної шкоди.
96. Уряд сверджував, що не відбулося порушення прав заявниці відповідно до Конвенції. Крім того, на думку Уряду, заявниця не
обґрунтувала наявність причиново-наслідкового зв’язку між заявленими порушеннями та сумою відшкодування, яку вона вимагала.
Зокрема, вона не надала жодних доказів на підтримку своєї вимоги
щодо відшкодування матеріальної шкоди. Тому Уряд твердив, що вимоги заявниці щодо відшкодування шкоди мають бути відхилені.
97. Суд, ухвалюючи рішення на справедливій основі, присуджує
заявниці 5000 євро як відшкодування моральної шкоди.
B. судові витрати

98. Заявниця не вимагала відшкодування судових витрат. Тому
Суд нічого не присуджує у цьому плані.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Приєднує до розгляду по суті одноголосно заперечення Уряду
щодо прийнятності скарги заявниці на жорстоке поводження з боку
працівників міліції (на підставі невичерпання національних засобів
юридичного захисту) та відхиляє його після розгляду по суті.
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2. Оголошує одноголосно скаргу за статтею 1 Першого протоколу
щодо вилучення майна під час обшуку житла заявниці неприйнятною, а решту скарг у заяві — прийнятними.
3. Ухвалює шістьма голосами проти одного, що не відбулося порушення статті 3 Конвенції в її матеріальному аспекті.
4. Ухвалює одноголосно, що відбулося порушення статті 3 Конвенції в її процесуальному аспекті.
5. Ухвалює одноголосно, що відбулося порушення статті 8 Конвенції.
6. Ухвалює одноголосно, що немає необхідності окремо розглядати скаргу на порушення статті 1 Першого протоколу щодо стверджуваної шкоди, завданої майну заявниці.
7. Ухвалює, п’ятьма голосами проти двох:
a) що упродовж трьох місяців від дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має сплатити заявниці 5000 (п’ять
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди, що мають бути
конвертовані в національну валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу, разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись;
b) що зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до
якої має бути додано три відсоткові пункти.
8. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Палата вирішила, що рішення буде ухвалено письмово.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 13 червня
2013 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік

М. Віллігер

секретар

голова

Відповідно до п. 2 статті 45 Конвенції та п. 2 правила 74 Регламенту Суду, наступні окремі думки додаються до цього рішення:
a) частково окрема думка судді Пауер-Форд;
b) декларація судді Пейхала.
М. В.
К. В.
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ЧАСТКОВО ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ ПАУЕР-ФОРД
1. Я погоджуюся з більшістю в усьому, окрім її висновків у зв’язку
зі статтею 3 Конвенції. Я не вважаю, що пояснення сторін стосовно
того, як заявницю було травмовано, є «однаково правдоподібними»
(п. 50), і не вважаю можливим, що травми були випадковими. Я проголосувала за порушення статті 3 через дві підстави: по-перше, версія
подій, наведена заявницею, на мою думку, є загалом правдоподібнішою, ніж версія Уряду; і, по-друге, принцип зворотного тягаря доведення щодо причини травм, наведений Судом у справі Selmouni v
France, має поширюватися на нинішню справу через конкретні обставини, у які заявниця потрапила.
2. 24 березня 2005 р. було проведено обшук міліцією будинку заявниці. Заявниця, якій зараз 66 років, тоді, очевидно, була вразливою
особою зі слабким здоров’ям, яка перенесла інсульт і цілковито залежала від ціпка для пересування. Вона раптово зіткнулася з десятьма
людьми, які зайшли на її територію, нібито з ордером, шукаючи каструлі, металобрухт та стару швейну машинку. Вона описала, що її вербально образили та штовхнули, в результаті чого вона впала на землю,
пошкодила коліно та була змушена повзти за міліціонерами, які обшукували її будинок. Її будинок булло розгромлено. Дверцята шафи було
відірвано, меблі поламано, килими на стінах порвано, а її книги та ліки
були розкидані по підлозі. Вона перебувала у стані стресу після цього,
і три свідки, які прийшли після обшуку, побачили, що вона була у «критичному стані», згодом для неї було викликано швидку допомогу.
3. Більшість визнала порушення статті 8 Конвенції. Вони зазначили з доказів, що після обшуку кімната заявниці була «у цілковитому безладі», деякі меблі було поламано (п. 82). Вони зазначили недостатність доказів для виправдання будь-якої необхідності відривати
дверцята шафи або кидати речі заявниці на підлогу. Вони дійшли ви
сновку, що характер проведення обшуку був непропорційним до переслідуваної мети (п. 83).
4. Беручи до уваги висновки більшості щодо агресивного характеру проведення обшуку, на мою думку, більш можливим є те, що версія
заявниці про причину її травми була вірогідною. Той факт, що травма
її коліна не була помітна одразу, але була діагностовано лікарем через
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Тільки один міліціонер був фактично названий на ім’я в ордері на обшук (п. 81).
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48 годин, і що лікарі, які лікували її після обшуку переважно звернули увагу на її більш важливі проблеми з серцем та інші проблеми зі
здоров’ям, не підриває вірогідність її версії отримання травми після
штовхання та падіння на землю. Цю травму пізніше підтвердили медичні докази, а її опис подій загалом збігається із загальним агресивним характером поведінки міліціонерів.
5. Я визнаю, що заявницю не взяли під варту в міліцію, в офіційному сенсі. Однак, на мою думку, вона перебувала в аналогічному,
«квазі-ув’язненому» стані. Вона була фізично позбавлена свободи пересування, її оточили та обшукували десять осіб, п’ять із яких були
міліціонерами. Ці чинники приводять мене до висновку, що має застосовуватися зворотній тягар доведення, та, відповідно, що держава
має забезпечити вірогідне пояснення стосовно того, як було отримано
травму заявниці. Якщо держава цього не зробить, виникне чітке питання відповідно до статті 3 Конвенції.
6. Фізична вразливість заявниці як інваліда, ефективно стриманого міліцією, непотрібно велика кількість слідчих, які обшукували
її хату в пошуках каструль та металобрухту, ворожий та агресивний
характер їхніх пошуків, її необхідність повзти після того, як її штовхнули та вона впала на землю — все це мало викликати в заявниці
відчуття страху, занепокоєння та приниження, здатне принизити її
гідність та зламати її фізичний або психологічний опір. Хоча помічена травма може вважатися відносно легкою, вона, проте, була явною
ознакою використання фізичної сили до особи, яка, фактично, була
позбавлена волі й тому перебувала у стані неповноцінності.
7. За цих обставин поводження з заявницею, на мою думку, було
нелюдським і таким, що принижує гідність.

ДЕКЛАРАЦІЯ СУДДІ ПЕЙХАЛА
Я не поділяю висновки більшості за статтею 41 Конвенції.



Спостереження в аналогічному формулюванні було зроблено Комісією та цитовано Судом у справі Tomasi v. France, 27 серпня 1992, п. 113, Cерія A, № 241‑A.
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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 «БАКЛАНОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 44425/08)
Рішення
Страсбург
24 жовтня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
24 січня 2014 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Бакланов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Е. Пауер-Форд,

166

Бакланов проти України

пані Г. Юдківська,		
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
розглянувши справу в закритому засіданні 1 жовтня 2013 року,
оголошує таке рішення, прийняте того ж дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 44425/08) проти України, поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України,
паном Михайлом Борисовичем Баклановим (далі — «заявник»), 3 вересня 2008 р.
2. Заявника представляла його мати, пані Раїса Іванівна Бакланова.
3. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його уповноважений, останнім часом п. Н. Кульчицький.
4. Заявник скаржився, що зазнав жорстокого поводження та залякування протягом його обов’язкової військової служби, що призвело до
постійної психічної хвороби. Він також скаржився, що не було ефективного національного розслідування його тверджень про жорстоке поводження та що він не міг отримати відшкодування за завдану шкоду.
5. 21 червня 2011 р. Уряд було повідомлено про заяву.
6. 3 лютого 2012 р. зауваження Уряду щодо цієї справи було відіслано заявникові, який надав зауваження у відповідь.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
7. Заявник народився у 1985 р. і живе у Горлівці (Донецька область).
A. Стан здоров’я заявника та військова служба

8. 7 травня 2003 р. заявника було визнано придатним для обо
в’язкової військової служби й він потрапив до армії. Він бажав пройти
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свою військову службу та не мав психічних або психологічних проблем. Він раніше не страждав від психічних розладів.
9. Після короткого періоду у тренувальному таборі заявника було
зараховано до військової частини А0246, яку пізніше перейменували
у Т0120 (далі — ВЧ1). За словами заявника, він часто зазнавав жорстокого поводження та залякування з боку старших офіцерів у цій частині. Як твердилося, один такий випадок мав місце у лютому 2004 р.
(див. п. 23 далі).
10. 23 лютого 2004 р. заявника було переведено до військової частини А0730, яку пізніше перейменували у Т0310 (далі — ВЧ2). Він одразу привернув увагу старших офіцерів і медичного персоналу тим,
що вони вважали неадекватною поведінкою. Тобто, він був надмірно
чутливим, не бажав спілкуватися з колегами-військовослужбовцями
та висловлював думки, які можна було тлумачити, як ті, що виявляли
тенденції до самогубства. У результаті в день його прибуття заявника
було поміщено до медичного відділення, де він перебував протягом
десяти днів. За словами органів влади, метою цього заходу був моніторинг поведінки заявника для виявлення того, чи дає вона підстави
для сумнівів щодо його придатності до продовження його військової
служби. Військовослужбовці також посилалися на необхідність відокремлення заявника від інших солдатів через його психічний стан.
За словами заявника, який не заперечував зазначений опис свого
психічного стану, насправді метою його поміщення у медичному відділенні полягала в тому, щоб дати зникнути деяким із його синців.
11. Матеріали справи не містять медичної карти заявника за період від 23 лютого до 2 березня 2004 р. За словами Уряду, ці документи
могли бути знищені або втрачені під час реорганізації військової частини у вересні 2004 р. (див. п. 15 далі).
12. 2 березня 2004 р. заявника відправили до психіатричного відділення лікарні військової частини A4615 (далі — ВЧ3) для обстеження
та лікування.
13. 1 квітня 2004 р. медична комісія ВЧ3 обстежила заявника з метою встановлення того, чи він був придатний для подальшої військової служби. У своєму звіті вона зазначила, що заявник скаржився на
дратівливість, перепади настрою та головні болі, нестерпний характер армійської атмосфери й тугу за домом. Комісія також зазначила,
що спочатку він бажав служити в армії та не мав попередніх психічних проблем. Однак протягом військової служби його стан здоров’я
постійно погіршувався. Колеги-військовослужбовці характеризува-
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ли заявника, як відлюдного, повільного, неохайного, дратівливого
та схильного до самогубства. Під час спілкування з лікарями він здавався сумним та емоційно вразливим, іноді плакав. Комісія поставила йому діагноз помірної невротизації, яка була виражена протягом
тривалого періоду після ситуаційних тригерів. Вона зазначила, що ця
хвороба була пов’язана з його військовою службою. Комісія дійшла
висновку про те, що заявник не є придатним для подальшої військової
служби у мирний час та є частково придатним для служби у воєнний
час. Також було визнано, що він потребував доглядача.
14. 19 квітня 2004 р. заявника було виписано з військової лікарні
та з армії.
15. У вересні 2004 р., в рамках частини реорганізації Збройних
Сил України, контроль над ВЧ2 було передано від Міністерства Оборони до Міністерства громадського транспорту.
16. 7 липня 2005 р. Донецька обласна психіатрична експертна комісія Міністерства охорони здоров’я (далі — «психіатрична комісія») зареєструвала заявника як інваліда «другої групи» через його психічний
стан, визнавши, що він втратив вісімдесят відсотків працездатності.
17. Заявнику надали пенсію з інвалідності в сумі 310 українських
гривень на місяць (на той час — еквівалент біля п’ятдесяти євро).
18. 21 лютого 2007 р. Горлівська психоневрологічна лікарня на
вимогу заявника видала довідку стосовно його медичних потреб
та їхньої вартості. Вона вказала, що він постійно потребував антипсихотичних препаратів, антидепресантів та ноотропів на суму, що
дорівнювала 580 гривень на місяць, а також лікування, яке коштувало
3,530 гривень на рік.
19. Рішеннями від 22 серпня 2007 р., 26 серпня 2008 р. та 7 вересня
2010 р. психіатрична комісія підтвердила, що заявник був інвалідом
другої групи через «хворобу, пов’язану з його військовою службою».
В останній із цих днів вона вирішила, що його інвалідність була постійною й не потребувала подальших додаткових перевірок.
B. Розслідування тверджень заявника
про жорстоке поводження в армії

20. У лютому 2006 р. мати заявника поскаржилася президенту
України та деяким іншим органам влади, про те, що заявник зазнав
жорстокого поводження та залякування протягом своєї військової
служби у ВЧ2 (вона, напевно, мала на думці ВЧ1 — див. п. 22 далі).
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21. 17 березня 2006 р. військовий прокурор Дніпропетровського
гарнізону (далі — «Дніпропетровський військовий прокурор»), якому
було передано зазначену скаргу, відмовився порушувати кримінальні провадження. Він спирався на твердження начальників штабів ВЧ1
та ВЧ2 і командирів цих двох частин, які заперечували, що хтось поводився із заявником жорстоко або залякував його, або що вони отримували від нього будь-які скарги стосовно цього. Прокурор також
допитав голову медичної станції ВЧ2, який твердив, що заявник демонстрував «неадекватну» поведінку, але не мав травм і не скаржився
на жорстоке поводження. Після десяти днів моніторингу з боку лікарів
медичного відділення було прийнято рішення перевести заявника до
ВЧ3 для подальшого обстеження, оскільки та частина мала спеціалізоване психіатричне відділення у своїй лікарні. Наприкінці прокурор спирався на висновки медичного звіту від 1 квітня 2004 р., згідно
з яким заявник не робив жодних заяв про жорстоке поводження або
залякування на цій стадії. Його медичне обстеження не виявило жодних травм. Загалом прокурор дійшов висновку, що не було підстав для
притягнення до відповідальності.
22. У невстановлений день військовий прокурор Південного регіону скасував це рішення й наказав провести додаткове розслідування.
23. 8 квітня 2006 р. заявник подав письмову заяву військовому прокурору Донецького гарнізону (біля свого місця проживання)
у зв’язку зі стверджуваним жорстоким поводженням в армії. Він твердив, що з осені 2003 р. його залякували старші офіцери ВЧ1, які вимагали його військову надбавку й використовували всі можливі приводи
для його побиття — такі, як нібито неналежне прибирання або нездатність виконати завдання. Заявник зазначив, що у військовій частині
був лише один інший молодий солдат окрім нього, С. За словами заявника, вони часто обговорювали свої враження від військової служби та випадки залякування. Заявник визнав, що не скаржився своїм
старшим офіцерам, тому що боявся, що це вважатиметься «доносительством» і потягне за собою репресії. Він не розповів про це своїм
батькам, не бажаючи їх засмучувати. Заявник твердив, що останній
раз його побили два офіцери, В., та інший, чийого імені він не знав,
у лютому 2004 р. Наступного дня він погано почувався і попрохав
медичної допомоги, пояснивши лікарю, що трапилося. За словами
заявника, справжня мета його розміщення у медичному відділенні
полягала в тому, щоб дати час зникнути його синцям. Водночас він
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зазначив, що з ним не поводилися жорстоко у ВЧ2, куди його було переведено незадовго до звільнення з армії.
24. У відповідь на запитання про дворічну затримку у висуненні
цієї скарги про жорстоке поводження заявник твердив, що соромився свого звільнення з армії та що він сподівався залишитися сильним
і закінчити свою військову службу. Він твердив, що не розумів, наскільки серйозним був його стан. Постійне погіршення здоров’я змусило його звернутися зі скаргою до прокуратури.
25. Що стосується заперечення лікарями будь-яких травм заявника у той час, то він твердив, що вони збрехали.
26. Заявник також зазначив у своїй заяві до прокурора, що його
пам’ять значно погіршилася. Він не міг згадати дати початку його військової служби. Він також не міг надати подробиці стверджуваного
залякування до останнього інциденту в лютому 2004 р. Заявник пояснив, що він пам’ятав чітко тільки той інцидент, тому що він був останнім і тому що після цього його госпіталізували.
27. 28 лютого 2007 р. заявник надіслав листа Дніпропетровському військовому прокурору, зареєструвавши його на пошті, із запитом
копії рішення про відмову порушити кримінальні провадження щодо стверджуваного жорстокого поводження в армії (що стосувалося
17 березня 2006 р. — див. п. 21 раніше). За словами заявника, він не
отримав відповіді.
28. 21 березня 2007 р. заявник оскаржив рішення Дніпропетровського військового прокурора від 17 березня 2006 р. у військового прокурора Південного регіону. Він скаржився, зокрема, що деяких
важливих свідків не було допитано, а саме С. та В. (див. п. 23 раніше).
29. 20 квітня 2007 р. військовий прокурор Південного регіону
сповістив заявника в листі, що оскаржуване рішення вже було скасовано на той час. Заявник підтвердив у своїх аргументах у суді, що він
отримав листа.
30. 4 червня 2007 р. Дніпропетровський військовий прокурор знову
відмовився порушити кримінальні провадження проти співробітників
ВЧ1 та ВЧ2, не побачивши складу злочину в їхніх діях. На додачу до підстав, наведених у рішенні від 17 березня 2006 р., прокурор спирався на
твердження заявника від 8 квітня 2006 р. (див. п. 23 раніше). Крім того,
розслідування встановило, що С., якого заявник згадував у своїх твердженнях, служив в ВЧ1 тільки до 31 жовтня 2003 р., після чого його було
переведено до іншої частини. С. було допитано, й він заперечив твердження заявника, як і офіцер В., якого заявник звинуватив у жорстокому
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поводженні. Прокурор також звернув увагу на той факт, що заявник не
скаржився на жорстоке поводження або залякування під час медичних
обстежень. Крім того, ці обстеження не виявили жодних травм.
31. За словами Уряду, 5 червня 2007 р. зазначене рішення було надіслано матері заявника. За словами заявника та його матері, вони дізналися про рішення лише із зауважень Уряду під час розгляду справи в Суді.
32. 15 лютого 2011 р. Дніпропетровська військова прокуратура
знищила 205 слідчих файлів, які були відкриті у зв’язку з різними
скаргами у період від 2006 до 2007 р., оскільки термін їхнього зберігання минув. Серед них була справа заявника.
C. Адміністративні провадження, порушені заявником

33. У невстановлений день у 2006 р. мати заявника звернулася до
Міністерства оборони із запитом про те, чи міг заявник користуватися медичними засобами Міністерства безкоштовно, беручи до уваги,
що він став інвалідом під час обов’язкової військової служби.
34. 28 березня 2006 р. заступник начальника генерального штабу
збройних сил відповів негативно. Він пояснив, що хоча законодавство
передбачало такі пільги, як безкоштовне використання медичних установ Міністерства оборони, заявник не мав права на безкоштовне
використання, оскільки «[його] інвалідність не була наслідком рани,
контузії, скалічення або хвороби, пов’язаної зі звільненням від військової служби, а була спричинена хворобою, пов’язаною із виконанням
його військової служби».
35. 28 лютого 2007 р. заявник подав адміністративний позов проти ВЧ2 у Калінінський районний суд Горлівки (далі — «Калінінський
суд»), бажаючи отримати відшкодування шкоди, спричиненої його
інвалідністю, що, як він твердив, була наслідком жорстокого поводження з ним в армії. Він вимагав одноразову суму в розмірі 9249 гривень як відшкодування втраченого прибутку, місячну суму пенсії за
інвалідністю у розмірі 320 гривень, а також додаткову місячну пенсію
у розмірі 874 гривень для відшкодування його медичних витрат.
36. 20 лютого 2008 р. Калінінський суд відхилив позов заявника,
визнавши, що він уже отримав усі виплати, на які мав право.
37. 24 квітня 2008 р. Донецький адміністративний апеляційний
суд залишив це рішення чинним. Він зазначив, що заявник отримував пенсію за інвалідністю та що він уже отримав необхідну страхову
виплату (6 800 гривень).
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38. 14 липня 2011 р. Вищий адміністративний суд залишив рішення нижчих судів чинним.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
39. Відповідні положення Конституції України передбачають:
Стаття 3
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. ...»

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

40. Відповідно до розділу 11 Закону про збройні сили від 1991 р.,
діяльність збройних сил має ґрунтуватися, зокрема, на засадах верховенства права, законності, поваги до людяності й поваги до особи та її
конституційних прав і свобод.
41. У своєму звіті від 2004 р. уповноважена Верховної ради України з прав людини призначила окремий розділ питанню «поваги до
прав людини у збройних силах України та інших військових установах», у якому вона засудила широко розповсюджене явище залякування та жорстокого поводження в армії.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
42. Заявник скаржився відповідно до статті 3 Конвенції на жорстоке поводження та залякування в армії, яке, за його словами, призвело до психічного захворювання. Він також скаржився, що не було
ефективного розслідування цього питання. Положення, на яке він
спирався, передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
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A. щодо прийнятності

43. Уряд твердив, що заявник не вичерпав національних засобів
правового захисту відповідно до пункту 1 статті 35 Конвенції, оскільки він не оскаржив у прокуратурі вищої інстанції або національних
судах рішення Дніпропетровської військової прокуратури від 4 черв
ня 2007 р., яке було надіслано йому 5 червня 2007 р. Уряд також твердив, що навіть якщо лист із цим рішенням не було отримано заявником, він або його мати могли запитати про хід розслідування, якщо
справді були в цьому зацікавлені.
44. Заявник заперечував, що знав про рішення прокурора від
4 червня 2007 р. до отримання копії зауважень Уряду стосовно цієї
справи (див. пп. 6 та 31 раніше). Він також твердив, що він і його мати
доклали всіх можливих зусиль для того, щоб слідкувати за перебігом
розслідування, та що на їхні запити не було відповідей. Наприклад,
він спирався на свій лист, якого він надіслав до Дніпропетровського
військового прокурора 28 лютого 2007 р. і на який, за словами заявника, він не отримав відповіді (див. п. 27 раніше).
45. Суд вважає, що питання вичерпання національних засобів правового захисту щільно пов’язано із суттю справи заявника відповідно
до процесуального аспекту статті 3 Конвенції стосовно ефективності
національного розслідування його скарги на жорстоке поводження.
Тому Суд приєднує заперечення Уряду до суті зазначеної скарги.
46. Суд також вважає, що ця скарга порушує серйозні питання факту та права відповідно до Конвенції, вирішення яких потребує розгляду
суті справи. Тому Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в
сенсі п. 3 (a) статті 35 Конвенції. Вона також не є неприйнятною з будьяких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
a) Захист здоров’я та гідності заявника в армії
47. Заявник наголошував, що його призвали до армії в доброму
стані психічного здоров’я та без будь-яких попередніх психічних розладів, але його було звільнено зі збройних сил із цілковито зламаним
психічним здоров’ям і через це він залишився інвалідом на все життя.
48. Він приписував відповідальність за це державі, яка, на його
думку, не встановила ефективних превентивних механізмів для захис-
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ту його безпеки та людської гідності під час його обов’язкової військової
служби. Заявник твердив, що в результаті його постійно принижували і
з ним жорстоко поводилися старші солдати під час перебування у ВЧ1.
49. Він також твердив, що йому не забезпечили своєчасного та належного лікування після стверджуваного жорстокого поводження з ним
у лютому 2004 р. Він твердив у цьому зв’язку, що його госпіталізацію в медичному відділенні ВЧ2 булу спрямовано на те, щоб приховати його синці,
тоді як його потрібно було негайно перевести до психіатричної лікарні.
50. Уряд заперечував будь-яку відповідальність держави за психічну хворобу заявника, твердячи, що його твердження про жорстоке поводження та залякування в армії було неясним та заплутаним, не мало
важливих подробиць і було висунуто з непояснимою затримкою.
51. Уряд зазначив, що ніхто з колег-військовослужбовців заявника
або офіцерів не підтвердив його твердження. Крім того, жодне з медичних обстежень не виявило жодних травм на тілі заявника. Що стосується
його розміщення у медичному відділенні ВЧ2 після його прибуття 23 лютого 2004 р., то Уряд твердив, що воно було необхідним через поведінку
заявника та що він не мав травм і не скаржився на жорстоке поводження.
52. Уряд також зазначив, що під час лікування в лікарні від 2 березня до 19 квітня 2004 р. заявник не скаржився лікарям, що зазнав
будь-якого жорстокого поводження або психологічного тиску. Як можна побачити з його медичної картки, він скаржився на дратівливість,
різкі зміни настрою та головні болі, нестерпний характер армійської
атмосфери загалом та тугу за домівкою (див. п. 13 раніше). Навіть під
час своїх повсякденних бесід із лікарями заявник ніяк не вказав, що
зазнав жорстокого поводження.
53. Загалом, беручи до уваги скарги, висунуті заявником після
його переведення до військової лікарні у ВЧ3, та його діагноз «помірний невротизм, виражений протягом тривалого часу після ситуативних тригерів», Уряд вважав можливим, що заявник, внаслідок особливостей його характеру, просто не зміг подолати труднощі, притаманні
військовій службі будь-якої особи (режим, тренування, необхідність
виконувати накази, тривале відокремлення від родини та мало можливостей для відвідування своєї домівки).
b) Національне розслідування тверджень заявника
про жорстоке поводження протягом військової служби
54. Заявник твердив, що національне розслідування було поверховим та неефективним. На його думку, органи влади не доклали
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зусиль для збирання будь-яких доказів, які могли б підтвердити або
спростувати його твердження.
55. Уряд твердив, що національні органи влади зробили все можливе для перевірки тверджень заявника про жорстоке поводження.
Однак від самого початку розслідування ускладнювалося затримкою,
з якою було подано скаргу. Адже мати заявника вперше поскаржилася
національним органам влади про стверджуване жорстоке поводження з ним під час військової служби приблизно через два роки після його звільнення з армії і не надала належних пояснень такої затримки.
56. Уряд вважає, що якби заявник висунув цю скаргу своєчасно, медична документація, яка стосувалася періоду від 23 лютого до
2 березня 2004 р., могла би бути зберегтися в обробці слідчих органів
(див. пп. 11 та 15 раніше).
57. Уряд також наполягав, що, беручи до уваги відсутність будьяких запитів до органів прокуратури від заявника або його матері від
червня 2007 р., не можна вважати, що заявник виявив зацікавленість
у процесі розслідування. Уряд також зазначив у цьому зв’язку, що в результаті цього матеріали розслідування було знищено у лютому 2011 р.
58. У своїй відповіді на зауваження Уряду стосовно часу його національних скарг заявник зробив загальне твердження про те, що він
та його мати подали декілька скарг до різних національних органів.
59. Заявник також твердив, що звертався до органів прокуратури
багато разів, запитуючи про хід розслідування. Він вказав, що останній запит датується 28 лютого 2007 р., коли він надіслав листа Дніпропетровському військовому прокурору, на який, за словами заявника,
він не отримав відповіді.
60. Насамкінець, заявник визнав підозрілим те, що матеріали
розслідування було знищено 15 лютого 2011 р., оскільки, за його словами, на той час Уряд уже знав про його звернення до Суду.

2. Оцінка Суду
a) Загальні принципи
61. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції закріплює одну з найважливіших основних цінностей демократичного суспільства. Вона забороняє в абсолютних термінах катування та нелюдське або таке, що
принижує гідність, поводження або покарання.
62. Жорстоке поводження має досягти мінімального рівня жорстокості для того, щоб потрапити до сфери дії статті 3. Оцінка цьо-
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го необхідного мінімуму залежить від усіх обставин справи, таких,
як тривалість поводження, його фізичний або психологічний вплив,
а також, у деяких випадках, стать, вік та стан здоров’я потерпілого
(див. Ireland v. the United Kingdom, 18 січня 1978, п. 162, Серія A, № 25).
63. Тому страждання та приниження мають перевищити цей неминучий елемент страждань або приниження, пов’язаних із цією конкретною формою законного поводження або покарання (див. Kudła v.
Poland [GC], № 30210/96, пп. 92–94, ЄСПЛ 2000‑XI).
64. Суд ухвалював у своєму прецедентному праві, що обов’язкова
військова служба часто включає такий елемент (див. Kayankin v. Russia,
№ 24427/02, п. 81, 11 лютого 2010).
65. Суд зазначає, що він розглядав унікальний характер військової служби у багатьох справах. Зокрема він зазначив, що держава має
обов’язок забезпечити, щоб особа здійснювала військову службу в умовах, сумісних з повагою до людської гідності, щоб процедури та методи військового навчання не піддавали її стражданням, інтенсивність
яких перевищує неминучий рівень труднощів, властивих військовій
дисципліні, та щоб, беручи до уваги практичні вимоги такої служби,
здоров’я та добробут цієї особи були належно захищені, зокрема через
забезпечення їй необхідної медичної допомоги. Держава має першочерговий обов’язок встановити правила, спрямовані на рівень ризику для
життя або добробуту, який може стати результатом не тільки характеру
військової діяльності та операцій, а й людського елементу, який активується, коли держава вирішує призвати звичайних громадян на військову службу. Такі правила мають вимагати здійснення практичних
заходів, спрямованих на ефективний захист призовників від небезпек,
притаманних військовому життю, і належних процедур для виявлення
недоліків і помилок, які можуть бути скоєні в цьому плані керівниками
на різних рівнях (див. Kılınç and Others v. Turkey, № 40145/98, п. 41, 7 черв
ня 2005, і Kayankin v. Russia, цит. раніше, п. 82).
66. Відповідно до встановленого прецедентного права Суду будьяке твердження про жорстоке поводження має підтримуватися відповідними доказами. При оцінці доказів Суд зазвичай використовує стандарт доведення «поза розумним сумнівом» (див. Ireland v. the
United Kingdom, цит. раніше, п. 161). Однак такий доказ може випливати
із сукупності достатньо сильних, чітких та узгоджених висновків або
подібних незаперечних припущень факту. Коли відповідні події перебувають цілком або здебільшого в межах виключної компетенції влади, як
у разі осіб під контролем влади, які перебувають під вартою, переконливі
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припущення факту виникнуть у зв’язку з травмами, отриманими під час
такого контролю. Справді, можна вважати, що органи влади мають тягар
доведення для надання задовільного та переконливого пояснення (див.
Salman v. Turkey [GC], № 21986/93, п. 100, ЄСПЛ 2000-VII).
67. Суд наголошує у цьому зв’язку, що, як і з особами під вартою,
призовники перебувають під повним контролем держави, і будь-які
події в армії перебувають цілковито або у значній частині в межах
виключної компетенції влади. Тому держава зобов’язана відповідати за будь-які травми, отримані в армії (див., із необхідними змінами, Beker v. Turkey, № 27866/03, пп. 41–42, 24 березня 2009, і Mosendz v.
Ukraine, № 52013/08, п. 92, 17 січня 2013).
68. Цей обов’язок щільно пов’язаний із процесуальним обов’язком
держави щодо проведення ефективного розслідування спірної скарги
на жорстоке поводження. Обов’язок щодо розслідування, своєю чергою, «є обов’язком не результату, а засобів»: не кожне розслідування має
обов’язково бути успішним або приводити до висновку, який збігається
із твердженням заявника про події; однак воно має бути у принципі
здатним призвести до встановлення фактів справи, та, якщо твердження виявляться правдивими, до виявлення та покарання відповідальних осіб. Тому розслідування серйозних тверджень про жорстоке
поводження має бути сумлінним. Це означає, що органи влади завжди
мають докладати серйозних зусиль для того, аби виявити, що трапилося, і не спиратися на поспішні або необґрунтовані висновки для закриття розслідування або як підстави для рішень. Вони мають зробити всі
розумні кроки, доступні їм, для забезпечення доказів стосовно справи,
серед іншого, зокрема, свідчення свідків, судово-медичну експертизу
тощо. Будь-яке відхилення в розслідуванні, яке підриває його здатність
встановити причину травм або відповідальну особу, ризикує порушити цей стандарт (див., серед інших, Assenov and Others v. Bulgaria, 28 жовтня 1998, пп. 102 і далі, Reports of Judgments and Decisions 1998‑VIII, Paul
and Audrey Edwards v. the United Kingdom, № 46477/99, п. 71, ЄСПЛ 2002‑II,
і Mikheyev v. Russia, № 77617/01, п. 107 і далі, 26 січня 2006).
b) Застосування зазначених принципів у даній справі
69. Суд зазначає, що скарга заявника стосується наступних питань: по-перше, він твердив, що зазнав жорстокого поводження
та приниження в армії; по-друге, він поклав відповідальність за своє
психічне захворювання, яке він отримав під час обов’язкової військової служби, на державу, посилаючись на попереднє твердження; і,
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нарешті, він скаржився, що національне розслідування жорстокого
поводження з ним було неналежним.
70. Суд зазначає, що твердження заявника про жорстоке поводження підлягало національному розслідуванню. До ухвали щодо
його скарги стосовно стверджуваного жорстокого поводження, для
Суду важливо висловити думку про справжність і ретельність зусиль
національних органів влади для встановлення правди у цій справі.
Тільки після оцінки національного розслідування Суд знатиме, чи він
може спиратися на висновки розслідування (див. Karabet and Others v.
Ukraine, №№ 38906/07 та 52025/07, п. 252, 17 січня 2013).
71. Відповідно, Суд спочатку розгляне скаргу заявника стосовно належності розслідування, а потім його скаргу про стверджуване
жорстоке поводження Наприкінці він розгляне, чи може держава нести будь-яку відповідальність за психічну хворобу заявника.
i. Належність національного розслідування тверджень заявника
про жорстоке поводження та залякування в армії
72. Беручи до уваги серйозність тверджень заявника, Суд задоволений тим, що держава була зобов’язана провести ефективне розслідування.
73. За відсутності будь-яких доказів або фактичних подробиць,
які б свідчили, що заявник або його мати скаржилися на стверджуване жорстоке поводження в армії до лютого 2006 р. (див. пп. 20, 55
та 58 раніше), Суд вважає встановленим те, що ця скаргу було вперше
висунуто в лютому 2006 р., тобто через два роки після стверджуваного жорстокого поводження.
74. Суд ухвалював у своєму прецедентному праві, що коли час
є важливим для вирішення питання у справі, заявник має тягар щодо
забезпечення, щоб його позови було висунуто у відповідних національних органах влади та Суді з необхідною сумлінністю для забезпечення
своєчасного та справедливого вирішення їх (див., серед іншого, Bayram
and Yıldırım v. Turkey (dec.), № 38587/97, ЄСПЛ 2002-III). Справді, з плином
часу спогади свідків блякнуть, свідки можуть померти або їх неможливо
буде знайти, докази псуються або перестають існувати, а перспективи
здійснення ефективного розслідування зменшуються; і розгляд та ухвали Суду можуть бути позбавлені значущості та ефективності (див.
Varnava and Others v. Turkey [GC], № 16064/90 і далі, п. 161, ЄСПЛ 2009).
75. Суд розглянув непоясниму бездіяльність із боку заявника та
байдужість щодо можливого розслідування протягом значного періоду
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часу як чинники, що роблять цю скаргу недбалою (див. Manukyan v.
Georgia (dec.), № 53073/07, 9 жовтня 2012).
76. У цій справі заявник не пояснив відповідної затримки у своєму зверненні до Суду. Суд також зазначає, що під час допиту про це
з боку слідчих органів заявник пояснив, що соромився свого звільнення з армії, а також що він не розумів серйозності свого психічного
стану (див. п. 24 раніше).
77. Підстави, наведені заявником, можуть здаватися незначними
на перший погляд. Однак, беручи до уваги його психічний стан, вони
мають вагу і можуть пояснити його тривале мовчання у цій справі.
78. Таким чином, Суд не вбачає жодної байдужості або недбалості
з боку заявника. Тому він не дорікатиме заявникові щодо затримки.
79. Водночас Суд не може не зазначити, що така затримка — близько двох років — напевно справила негативний вплив на розслідування, зменшуючи перспективи успіху.
80. Іншим чинником, що ускладнив розслідування, було погіршення пам’яті заявника, яке він сам визнав (див. п. 26 раніше).
81. Що стосується відповіді органів влади на скаргу, Суд зазначає, що протягом місяця вони допитали командування та медичний
персонал двох військових частин і вивчили відповідні медичні звіти
(див. п. 21 раніше). В результаті вони дійшли висновку, що не було підстав до притягнення до відповідальності.
82. Однак зазначені заходи було визнано неефективними прокуратурою вищої інстанції, тому розслідування продовжилося. Суд зазначає, що слідчий допитав заявника без затримки (а саме, не пізніше, ніж
через два місяці після того, як скаргу було висунуто — див. п. 23 і, для
зворотного прикладу у прецедентній практиці, див. Aleksandr Smirnov v.
Ukraine, № 38683/06, п. 60, 15 липня 2010). Крім того, двох осіб, вказаних
заявником (офіцер В., який нібито залякував його, та колишній рядовий
С., якого заявник назвав своїм товаришем по армійській службі), також
було допитано. Суд зазначає, що останній згаданий свідок, який, як
очікувалося, мав підтвердити твердження заявника, фактично спростував його правдивість. Не було підстав не вірити його твердженням.
83. Суд також зазначає, що розслідування мало оцінити, з одного боку, медичні документи та аргументи медичного персоналу трьох
військових частин, де заявник служив або отримував лікування, за
словами якого він не скаржився на жорстоке поводження або залякування і не мав травм. З іншого боку, було загальне та розпливчасте твердження заявника про те, що всі медичні спеціалісти брехали
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(див. п. 25 раніше). На думку Суду, рішення слідчого про відхилення
цього твердження не можна вважати необґрунтованим.
84. Суд зауважує, що розслідування закінчилося 4 червня 2007 р.
рішенням про відмову в порушенні кримінальних проваджень, яке
не було оскаржено заявником (див. п. 30 раніше). Тому розслідування
тривало близько одного року та чотирьох місяців, цей час не був надмірно тривалим.
85. Хоча заявник твердив, що він не отримав зазначеного рішення,
Суд зазначає, що за його словами, його останній запит до органів прокуратури щодо перебігу розслідування було зроблено 28 лютого 2007 р.
(див. пп. 27, 44 і 59 раніше). Із фактів справи випливає, що інший крок,
зроблений заявником після цього, полягав в оскарженні 21 березня
2007 р. попереднього рішення слідчого від 17 березня 2006 р. (яке вже
було скасовано на той час — див. пп. 28 і 29 раніше). Заявник не посилався на будь-які подальші перевірки, листи або скарги, надіслані ним
або його матір’ю до слідчих органів після цього. За його словами, лист
прокурора від 20 квітня 2007 р. (див. п. 29 раніше) був останньою інформацією про розслідування, яку він отримав. Тому заявник твердив,
що не знав про рішення прокурора від 4 червня 2007 р. до отримання
зауважень Уряду стосовно його заяви (див. пп. 31 і 44 раніше).
86. Звідси випливає, що заявник та його мати не володіли інформацією та не запитували про розслідування протягом майже п’яти
років, від квітня 2007 р. до лютого 2012 р. (коли зауваження Уряду було надіслано йому — див. п. 6 раніше). Тим часом він 3 вересня 2008 р.
подав свою заяву до Суду (див. п. 1 раніше), не запитавши однак, про
нову інформацію стосовно перебігу розслідування.
87. На відміну від першої затримки при поданні тверджень про
жорстоке поводження в національні органи, яку можна було пояснити та вибачити, беручи до уваги психічну хворобу заявника, Суд
не вбачає пояснень щодо цієї тривалої бездіяльності з боку заявника
(якого представляла його мати).
88. Нарешті, Суд бере до уваги загальний характер критики заявника стосовно національного розслідування. Наприклад, він не вказав
на жодні недоліки, затримки чи помилки або про будь-які факти, які
можна було би тлумачити, як ті, що вказують на несумлінність чи халатність влади під час виявлення правди у справі. Єдиним таким фактом,
на який посилався заявник, було знищення органами влади матеріалів
розслідування. За його словами, вони знищили матеріали, знаючи, що
його заява очікувала розгляду в Суді. Проте Суд не вважає цей аргумент
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переконливим. Він зазначає, що Уряд було повідомлено про цю справу у червні 2011 р., тоді як матеріали розслідування було знищено ще
в лютому 2011 р. (див. пп. 5 і 32 раніше). На той час минуло п’ять згаяних
років від моменту рішення від 4 червня 2007 р. про закінчення розслідування (див. п. 30 раніше). За цих обставин Суд не вважає, що органи
влади України були винні у знищенні матеріалів розслідування.
89. Поточних міркувань достатньо для того, щоб Суд міг досягти
висновку про те, що розслідування скарги заявника на жорстоке поводження під час його військової служби було «ефективним». Відповідно,
тому не відбулося порушення статті 3 Конвенції у цьому аспекті.
90. У світлі своїх висновків Суд не вважає необхідним розглядати
заперечення Уряду стосовно вичерпання заявником національних засобів правового захисту, які раніше було приєднано до суті цієї справи (див. п. 45 раніше).
ii. Стверджуване жорстоке поводження з заявником
91. Суд знає про допоміжний характер своєї ролі й має бути обережним, беручи на себе роль суду першої інстанції, якщо це не роблять
неминучим обставини конкретної справи. Коли національні провадження відбулися, роль Суду не полягає в заміні своєю оцінкою фактів
оцінки національного органу влади, і, як правило, саме ці органи мають
оцінювати надані їм докази. Хоча Суд не є обмеженим їхніми висновками, зазвичай він потребує переконливих підстав для того, щоб відхилитися від досягнутих ними фактичних висновків (див. Rozsa v. Romania
(dec.), № 21600/05, п. 58, 2 жовтня 2012, з подальшими посиланнями).
92. Тому Суд вважає, що він може і повинен втрутитися тільки тоді,
коли національні органи влади не змогли виконати своїх обов’язків
або якщо національні установи не змогли надати ефективного захисту прав, забезпечених Конвенцією.
93. У нинішній справі Суд встановив, що національні органи влади належно розслідували твердження заявника про жорстоке поводження і визнали його безпідставним. Отже, немає підстав ставити під
сумнів їхні висновки.
94. Відповідно, Суд доходить висновку, що не відбулося порушення статті 3 в тому, що стосується стверджуваного жорстокого поводження із заявником.
iii. Психіатрична хвороба заявника
95. Незалежно від усіх наведених висновків, залишається встановленим фактом те, що під час обов’язкової військової служби за-
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явнику діагностували серйозний психічний розлад, який зробив його пожиттєвим інвалідом, і що цю хворобу було визнано пов’язаною
з його військовою службою (див. пп. 13–14, 16 та 19 раніше).
96. Тому буде розглянуто, чи передбачає психічна хвороба заявника будь-яку відповідальність з боку держави, на додачу до аспектів,
які вже було проаналізовано.
97. Насамперед Суд розгляне, чи держава доклала всіх необхідних
зусиль для запобігання психічному розладу заявника.
98. Він зазначає щодо цього, що заявник не надав подробиць щодо своїх тверджень стосовно відсутності ефективних механізмів запобігання для захисту його безпеки та людської гідності в армії (див.
п. 48 раніше). Крім того, його твердження про жорстоке поводження
в армії було визнано необґрунтованими (див. п. 93 раніше).
99. Тією мірою, якою цю скаргу можна вважати такою, що стосується нормативно-правової бази військової служби, вона не дає підстав для того, щоб Суд ставив під сумнів військову систему України
(див. та пор., у тому, що стосується військової системи Росії, Kayankin
v. Russia, цит. раніше, п. 106).
100. Суд також зазначає, що заявник ніколи не висловлював жодних сумнівів або критики щодо умов та висновків первинного медичного огляду, який визнав його придатним для військової служби. З іншого боку, він постійно наполягав, що був при доброму стані здоров’я
та бажав служити в армії (див., зокрема, п. 47 раніше). Аналогічно, ніщо
з аргументів матері заявника або будь-яких матеріалів справи не вказує
на проблеми з його психічним здоров’ям до його військової служби.
101. За цих обставин Суд не ставить під сумнів рішення органів
влади про придатність заявника для військової служби та його зарахування до армії.
102. Наступним питанням, яке слід прояснити, є питання того, чи
погіршення психічного здоров’я заявника отримало належне та своєчасне лікування.
103. Суд зазначає, що, відповідно до матеріалів справи,, таке погіршення було вперше помічено та зареєстровано 23 лютого 2004 р.
після прибуття заявника до ВЧ2, тобто, майже через десять місяців
після початку його військової служби (див. п. 8 та 10 раніше).
104. Ніщо з аргументів заявника або інших матеріалів не вказує,
що його психічні проблеми проявлялися та потребували медичної
уваги до того.
105. Що стосується медичної допомоги, наданої заявнику стосовно його психічного стану після 23 лютого 2004 р., Суд зазначає, що
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окрім твердження про те, що його десятиденне перебування в медичному відділенні ВЧ2 було спрямовано на те, щоб його здогадні синці зникли, заявник не надав жодних подробиць на підтримку своєї
критики стосовно часу та відповідності його лікування. Також жодні медичні документи не вказують, що десятиденна затримка перед
переведенням заявника до психіатричної лікарні шкодила ефективності його лікування. Що стосується подальшого лікування заявника
у психіатричній лікарні ВЧ3, він зовсім не скаржився у цьому зв’язку.
106. У світлі всіх зазначених міркувань Суд не вбачає жодної відповідальності з боку держави за психічну хворобу заявника.
107. Відповідно, не відбулося порушення статті 3 Конвенції у цьо
му плані.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
108. Спираючись на статті 6 та 13 Конвенції, заявник також скаржився, що він не мав ефективного національного засобу правового захисту у зв’язку із цими скаргами.
109. Суд вважає доречним розглянути цю скаргу тільки відповідно до статті 13 Конвенції, яка передбачає:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».
A. щодо прийнятності

110. Суд зауважує, що стаття 13 постійно тлумачилася у його прецедентному праві як така, що вимагає наявності засобу правового захисту в національному праві тільки стосовно скарг, які можуть вважатися «спірними» відповідно до Конвенції (див., як класичне посилання,
Boyle and Rice v. the United Kingdom, 27 квітня 1988, п. 54, Серія A, № 131).
111. Суд нагадує у цьому зв’язку, що наявність фактичного порушення іншого положення не є передумовою для застосування статті 13
(див., наприклад, Hatton and Others v. the United Kingdom [GC], № 36022/97,
пп. 130, 137 і 142, а також Nuri Kurt v. Turkey, № 37038/97, п. 117, 29 листопада 2005).
112. У нинішній справі, хоча Суд ухвалив, що не відбулося порушення статті 3 Конвенції, він не визнав скаргу заявника в цьому
аспекті з першого погляду неприйнятною та дійшов наведеного вис-
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новку тільки після розгляду суті справи. Відповідно, Суд вважає, що
заявник висунув спірну скаргу для цілей статті 13 Конвенції.
113. Тому його скарга відповідно до цього положення не є явно необґрунтованою в сенсі п. 3 (a) статті 35 Конвенції. Також вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана
прийнятною.
B. щодо суті

114. Заявник твердив, що національні органи влади не здійснили ефективного розслідування його скарги на жорстоке поводження
в армії та не охопили всіх медичних потреб і втрату заробітку, спричинену його інвалідністю через психічну хворобу, отриману під час
військової служби.
115. Уряд оскаржив аргументи заявника. Уряд твердив, що органи прокуратури та адміністративні суди належно розглянули скарги
та вимоги заявника.
116. Суд ухвалив у своєму прецедентному праві, що два заходи є необхідними для виправлення стверджуваного порушення статті 3 Конвенції на національному рівні. По-перше, державні органи влади мали
здійснити ретельне та ефективне розслідування, здатне спричинити виявлення та покарання відповідальних осіб. По-друге, присудження відшкодування заявникові необхідне, де це доречно, або, щонайменше, він
має можливість вимагати та отримувати відшкодування за шкоду, завдану внаслідок жорстокого поводження (див., напр., Gäfgen v. Germany [GC],
№ 22978/05, п. 116, ЄСПЛ 2010, із подальшими посиланнями).
117. Суд також наголошує, що поняття ефективного засобу правового захисту в сенсі статті 13 означає не засіб правового захисту,
який обов’язково буде успішним, а лише доступний засіб правового
захисту в органу, вповноваженого розглядати суть скарги (див. N.B. v.
Slovakia, № 29518/10, п. 108, 12 червня 2012).
118. У тому, що стосується ефективності розслідування в нинішній справі, Суд зазначає, що це питання вже було розглянуто відповідно до процесуального аспекту статті 3 (див. пп. 72–89 раніше).
119. Що стосується можливості вимагати та отримувати відшкодування за психічну хворобу, вона була темою адміністративних проваджень, розпочатих заявником на національному рівні. Суд не вбачає
жодної несправедливості у цих провадженнях і зазначає, що скарга заявника обмежується тим, що він не погодився з їхнім результатом.
120. Тому Суд доходить до висновку, що не відбулося порушення
статті 13 Конвенції.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Вирішує одноголосно приєднати заперечення Уряду стосовно вичерпання національних засобів правового захисту у зв’язку зі скаргою заявника відповідно до статті 3 Конвенції до суті цієї скарги, та, після розгляду суті, ухвалює, що немає необхідності розглядати це заперечення.
2. Оголошує одноголосно заяву прийнятною.
3. Ухвалює одноголосно, що не відбулося порушення статті 3 Конвенції в тому, що стосується стверджуваного жорстокого поводження
з заявником в армії.
4. Ухвалює п’ятьма голосами проти двох, що не відбулося порушення статті 3 Конвенції в тому, що стосується ефективності національного розслідування тверджень заявника про жорстоке поводження.
5. Ухвалює п’ятьма голосами проти двох, що не відбулося порушення статті 3 Конвенції в тому, що стосується психічної хвороби, яку
заявник отримав протягом обов’язкової військової служби.
6. Ухвалює одноголосно, що не відбулося порушення статті 13
Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 24 жовтня
2013 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік

М. Віллігер

секретар

голова

Відповідно до статті 45 п. 2 Конвенції та правила 74 п. 2 Регламенту Суду, спільна частково окрема думка суддів Нюссберґер
та Юдківської додається до цього рішення.
М. В.
К. В.

СПІЛЬНА ЧАСТКОВО ОКРЕМА ДУМКА СУДДІВ
Нюссберґер ТА ЮДКІВСЬКОЇ
Хоча ми згодні з висновками Палати про те, що не відбулося порушення статті 3 Конвенції в тому, що стосується стверджуваного жорстокого поводження із заявником в армії, оскільки це не можна довести поза розумним сумнівом, ми не можемо поділити думку більшості
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про те, що держава не несла відповідальності за психічний розлад заявника та що розслідування його скарг було ефективним.
Це друга справа проти України, розглянута Судом, що стосується
такого явища, як «дідівщина», яке є підставою для занепокоєння.
У нещодавній справі Mosendz v. Ukraine (див. Mosendz v. Ukraine
№ 52013/08 п. 113, 17 січня 2013) Суд ухвалив: «...беручи до уваги широко
поширену стурбованість щодо існування „дідівщини“, або жорстокого поводження в українській армії (...) висловлену, зокрема, у звіті українського
омбудсмена й у деяких міжнародних матеріалах (...), Суд не виключає наявності ширшого контексту умисного насильства у військовій частині, де
служив син заявниці. При цьому нездатність покласти відповідальність
за те, що трапилося там, на вищі ієрархічні рівні влади, замість притягнення до відповідальності окремих офіцерів, особливо турбує (...)». На нашу думку, цей загальний контекст не можна ігнорувати й у нинішній
справі.
Було визнано, що заявник перебував у доброму стані психічного
здоров’я до того, як був призваний до армії, і що протягом десяти місяців він став психічно хворим. Крім того, психічна хвороба заявника
видається серйозною — він втратив вісімдесят відсотків своєї праце
здатності (див. п. 16 рішення).
Причиново-наслідковий зв’язок між військовою службою заявника та його інвалідністю не було поставлено під сумнів. Сама медична
комісія досягла у квітні 2004 р. висновку про те, що «хвороба [заявника] стосувалася його військової служби» (див. п. 13).
Уже цей факт, у світлі широко розповсюдженої та добре відомої
проблеми дідівщини в армії, вимагає здійснення органами влади
розслідування за власною ініціативою, навіть якщо сам заявник поскаржився на те, що трапилося з ним в армії, тільки через два роки.
Негайне розслідування змогло б уникнути будь-яких проблем, спричинених проміжком часу. Тому, на відміну від більшості (п. 79), ми
вважаємо, що органи влади несуть відповідальність за зменшення
перспектив успіху в розслідуванні внаслідок затримки.
Органи влади не тільки не розпочали розслідування негайно після оцінки медичної комісії у квітні 2004 р.; розслідування скарги матері заявника у 2006 р. також має вважатися поверховим.
На відміну від ситуації у справі Kayankin (див. Kayankin v. Russia
№ 24427/02 п. 111, 11 лютого 2010) де слідчі органи здійснили судово-медичну слідчу симуляцію інциденту та здійснили також інші
«важливі слідчі заходи, серед них опитування заявника, обвинува-
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чуваного капітана Ч., та колег-солдатів заявника, проведення конфронтаційних допитів для виявлення розбіжності між описами подій,
наданих різними сторонами, та отримання додаткової експертизи»,
в нинішній справі розслідування обмежилося допитуванням старших офіцерів двох військових частин (ВЧ1 та ВЧ2), голови медичного
відділення ВЧ2 і ще двох свідків, згаданих заявником.
Таким чином, хоча заявник перебував ці ключові десять місяців
у військовій частині ВЧ1, було допитано тільки очільника персоналу
та командира цієї частини, разом зі свідками С. та В. Справді, найнадійніший свідок, С., призовник, як і заявник, що на момент допиту
вже не перебував в армії, не підтвердив твердження заявника. Але, на
нашу думку, цього не було достатньо для того, щоб звільнити органи
влади від їхнього позитивного обов’язку ретельно розслідувати травми, отримані внаслідок військової служби заявника. Замість того, щоб
намагатися дізнатися правду про те, що трапилося, вони обмежилися
тим, що відхилили кілька розпливчастих тверджень заявника. Було
очевидно, що в конкретних обставинах справи це було недоречно, оскільки ці твердження було зроблено, коли заявник уже страждав від
психічної хвороби і тому був не в тому стані, щоб дати чіткий опис
того, що з ним трапилося. Органи влади могли розслідувати справу
ретельніше та допитати всіх інших солдатів-колег заявника, а також
інших осіб за межами армії, які могли б надати додаткову інформацію
про обставини справи. Вони могли також наказати провести додаткову
експертизу для визначення потенційних причин хвороби заявника.
Ми вважаємо, що ця відсутність ретельності, особливо на тлі загальних знань про дідівщину в армії, зробила розслідування неефективним.
Відповідно до встановленого прецедентного права Суду, держава
зобов’язана відповідати за будь-які травми або смерті в армії, якщо на
підставі ретельного розслідування не було продемонстровано, що були інші пояснення отриманих травм (див. Beker v. Turkey, № 27866/03,
пп. 41–42, 24 березня 2009, з подальшим посиланням). За відсутності
будь-якого розслідування, яке б відповідало необхідним стандартам,
ми доходимо висновку, що за психічну хворобу заявника після десяти
місяців військової служби відповідає держава.
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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 САВЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 59731/09)
Рішення
Страсбург
24 жовтня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
24 січня 2014 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Сергій Савенко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Г. Юдківська,
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п. А. Потоцький,		
п. П. Лемменс,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
розглянувши справу в закритому засіданні 1 жовтня 2013 року,
оголошує таке рішення, ухвалене того дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 59731/09), поданій 29 жовтня
2009 року Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі — Конвенція) громадянином України, паном Сергієм Олександровичем Савенком (далі — заявник).
2. Заявника представляв п. А. Бущенко, юрист, що практикує
у м. Харків. Уряд України (далі — Уряд) представляв його уповноважений, п. Н. Кульчицький.
3. Заявник твердив відповідно до статті 3 Конвенції, що він зазнав
жорстокого поводження з боку працівника колонії та що не було проведено ефективного розслідування цих подій. Він також скаржився
відповідно до статті 13 Конвенції на відсутність ефективних засобів
юридичного захисту, включно із цивільно-правовими засобами, щодо своїх тверджень про жорстоке поводження.
4. 12 березня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1975 році. На час подання цієї заяви заявник відбував покарання у вигляді позбавлення волі у Темнівській
виправній колонії № 100 в Харківській області.
6. 10 липня 2008 року заявника було поміщено до дисциплінарного ізолятора, що було дисциплінарним стягненням за порушення,
вчинене в колонії. До цього ж карцеру за дисциплінарне порушення
також було поміщено іншого ув’язненого.
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7. Згідно з твердженнями заявника 11 липня 2008 року перший
заступник начальника колонії завів його в одне з приміщень дисциплінарного ізолятора та попросив надати йому певну інформацію
щодо незаконних дій інших ув’язнених. Коли заявник відмовився надати будь-яку інформацію, заступник начальника колонії вдягнув на
нього наручники так, щоб його руки були за спиною, повалив його на
матрац і надягнув йому на голову пластиковий пакет. Коли заявник
вигриз зубами дірку в пакеті, заступник начальника колонії накинув
на нього кілька матраців та, ймовірно, стрибнув на них. Заявник втратив свідомість. Коли він отямився, то помітив ушкодження на своїх
зап’ястках, спричинені наручниками.
8. 14 липня 2008 року під час зустрічі зі своїм адвокатом заявник
написав скаргу про жорстоке поводження, якого він зазнав 11 липня
2008 року, та виклав наведені обставини.
9. 15 липня 2008 року адвокат заявника подав скаргу прокурору
Харківської області. Того ж дня заявника оглянув лікар, який зазначив, що заявник зазнав тілесних ушкоджень зап’ястків. Заявник пояснив лікарю, що тілесні ушкодження виникли внаслідок застосування
до нього 11 липня 2008 року наручників.
10. 18 липня 2008 року заявника оглянув судово-медичним експерт, досвід роботи якого становив близько року. Під час медичного
огляду заявник пояснив, що сам заподіяв собі ушкодження мотузкою. Експерт зафіксував садна на обох зап’ястках і дійшов висновку,
що ушкодження могли утворитися в час, вказаний заявником, а саме
11 липня 2008 року, та могли бути спричинені або металевими наручниками, або мотузкою. Експерт класифікував ушкодження як легкі.
11. 19 липня 2008 року заявник написав заяву, в якій вказав, що
сам спричинив собі ушкодження за допомогою мотузки, яку він зробив із ганчірки. Його співкамерник пояснив, що заявник сам спричинив собі ушкодження за допомогою мотузки, яку зробив із ганчірки.
Його співкамерник також засвідчив, що заявник втирав сіль у свої
зап’ястки, аби поглибити рани. Перший заступник начальника колонії твердив, що не застосовував до заявника ані фізичного, ані психологічного тиску.
12. 21 липня 2008 року заявник написав заяву, в якій твердив, що
події, описані в його скарзі від 14 липня 2008 року, було вигадано та що
він сам спричинив собі ушкодження зап’ястків, аби скомпрометувати
адміністрацію колонії.
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13. 25 липня 2008 року після дослідчої перевірки прокуратура, яка
відповідала за здійснення нагляду за законністю виконання вироків,
винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за
скаргами заявника про жорстоке поводження, дійшовши висновку
про відсутність складу злочину. Прокурор зазначив, що заявник відмовився від своїх попередніх тверджень про жорстоке поводження
та заявив, що сам завдав собі ушкоджень, а співкамерник заявника
підтвердив, що заявник сам завдав собі ушкоджень за допомогою мотузки, яку він зробив із ганчірки; у висновку судово-медичного експерта також зазначалося, що ушкодження могли бути спричинені або
металевими наручниками, або мотузкою, як твердив заявник. Отже,
твердження про жорстоке поводження були необґрунтованими.
14. 28 липня 2008 року заявник у письмовій формі пояснив своєму адвокатові, що працівники колонії чинили на нього психологічний
тиск, унаслідок чого він заявив, що сам завдав собі ушкоджень.
15. Адвокат заявника оскаржив до прокуратури Харківської області постанову від 25 липня 2008 року, твердячи, що заявник відмовився від своєї скарги недобровільно та що докази на підтримку зазначеної постанови були недостовірними.
16. Листом від 15 січня 2009 року прокуратура Харківської області повідомила адвоката захисника, що його скаргу на постанову від
25 липня 2008 року було відхилено як необґрунтовану.
17. 26 січня 2009 року адвокат оскаржив постанову від 25 липня
2008 року до Київського районного суду м. Харкова. Адвокат твердив, що прокуратура не розглянула причин зміни заявником своїх
свідчень і не перевірила, чи була така зміна свідчень добровільною.
У зв’язку з цим він зазначив, що заявник перебував під контролем
особи, на дії якої він скаржився. Адвокат зазначив, що після винесення оскаржуваної постанови заявник підтвердив свої первісні твердження про жорстоке поводження та послався у зв’язку з цим на заяву
заявника від 28 липня 2008 року. Крім того, співкамерник заявника не
було докладно допитано стосовно цієї події, а медичний огляд не був
всебічним.
18. 23 березня 2009 року за клопотанням адвоката захисника
судово-медичний експерт із досвідом роботи більш як тридцять сім
років вивчив медичні записи щодо тілесних ушкоджень заявника. Експерт склав акт, у якому він дійшов висновку, що ушкодження заявника не могли бути завдані мотузкою; не було також ознак застосування
солі до уражених ділянок шкіри; а первісні свідчення заявника, що
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ушкодження були спричинені металевими наручниками, відповідають об’єктивній медичній інформації.
19. 12 травня 2009 року суд залишив постанову від 25 липня
2008 року без змін як законну та обґрунтовану. Суд зазначив, що під
час досудової перевірки заявник спростував свої первісні твердження про жорстоке поводження; його заява про те, що він сам спричинив собі ушкодження, відповідала іншим доказам в матеріалах справи, які не могли бути спростовані висновком експерта від 23 березня
2009 року, а пояснення заявника про те, що він сам завдав собі тілесних ушкоджень з метою скомпрометувати адміністрацію колонії,
спростовувало аргументи, висунуті адвокатом. Твердження про те,
що під час дослідчої перевірки заявник був вразливим, було визнано
безпідставним, необґрунтованим і надуманим. Адвокат заявника оскаржив рішення суду.
20. 4 червня 2009 року апеляційний суд Харківської області залишив апеляційну скаргу без задоволення як необґрунтовану. Суд зазначив, що заявник згодом відмовився від своїх тверджень про жорстоке поводження, яке також спростовувалось іншими доказами в матеріалах перевірки. Суд дійшов висновку, що прокуратура правомірно
відмовила у порушенні справи, а суд першої інстанції виніс законне
та обґрунтоване рішення.
21. 14 грудня 2009 року Верховний Суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги адвоката захисника як необґрунтованої.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
22. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу
України 1960 року наведені у рішенні від 1 липня 2010 року у справі
«Давидов та інші проти України» (Davydov and Others v. Ukraine) заяви
№№ 17674/02 та 39081/02, п. 112).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
23. Заявник скаржився, що він зазнав жорстокого поводження
з боку працівника колонії та що не було проведено ефективного роз-
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слідування події. Він посилався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає
таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. щодо прийнятності

24. Суд зазначає, що скарга заявника не є явно необґрунтованою
у сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає,
що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має
бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Процесуальні обов’язки відповідно до статті 3 Конвенції
a) Аргументи сторін
25. Уряд твердив, що органи влади вжили всіх розумних заходів
для виконання своїх процесуальних обов’язків відповідно до статті 3
Конвенції. Уряд вказав на те, що розгляд скарги заявника було здійснено з необхідними швидкістю та ретельністю, було також дотримано вимоги щодо незалежного розслідування.
26. Заявник не погодився та доводив, що державою не було проведено ефективного розслідування його тверджень про жорстоке поводження.
b) Оцінка Суду
27. Суд нагадує, що коли особа висуває небезпідставну скаргу
на жорстоке з нею поводження, яке було таким, що порушує статтю 3 Конвенції, це положення у поєднанні із загальним обов’язком
держави відповідно до статті 1 Конвенції за своїм змістом вимагає
проведення ефективного офіційного розслідування. Для того, щоб
таке розслідування вважалося «ефективним», воно має привести до
встановлення фактів справи та до встановлення й покарання винних
осіб. Це є не обов’язком досягнення результату, а обов’язком вжиття
заходів. Державні органи мають вживати всіх розумних і доступних
їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події,
включаючи, серед іншого, свідчення свідків, висновки судових екс-
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пертиз та ін. Будь-який недолік розслідування, який підриває його
здатність до встановлення походження тілесних ушкоджень або винних осіб, створюватиме небезпеку недотримання цього стандарту,
а вимога щодо оперативності та розумної швидкості є безумовною
у цьому контексті (див. серед інших джерел рішення у справах «Асьо
нов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), від 28 жовт
ня 1998 року, пп. 102 і далі, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII
та «Міхеєв проти Росії» (Mikheyev v. Russia), заява № 77617/01, п. 107 і далі,
від 26 січня 2006 року).
28. Стосовно цієї справи Суд вважає, що заявник подав до органів
влади небезпідставну скаргу про жорстоке поводження й це активувало їхній процесуальний обов’язок відповідно до статті 3 Конвенції
щодо проведення ефективного розслідування такої скарги. Суд також
зазначає, що твердження заявника перевірялися засобами дослідчої
перевірки без здійснення повномасштабного розслідування. Проте
раніше Суд у різних контекстах уже встановлював, що ця дослідча
перевірка не відповідає принципам ефективного засобу юридичного захисту з таких причин: слідчий, який проводить перевірку, може вдаватися лише до обмеженої кількості процесуальних дій на цій
процесуальній стадії; потерпілі не отримують офіційного статусу,
внаслідок чого їхня ефективна участь у процесі унеможливлюється; будь-який інший засіб юридичного захисту потерпілих, включно
з вимогою відшкодування шкоди, мав би обмежені шанси на успіх,
а тому може вважатися теоретичним та ілюзорним (див. зазначене
раніше рішення у справі «Давидов та інші проти України» (Davydov and
Others v. Ukraine, пп. 310–312; рішення у справах «Головань проти України» (Golovan v. Ukraine), заява № 41716/06, п. 75, від 5 липня 2012 року
та «Савицький проти України» (Savitskyy v. Ukraine), заява № 38773/05,
п. 105, від 26 липня 2012 року).
29. Суд також зазначає, що, відмовивши у порушенні справи, прокуратура посилалася на відмову заявника від своєї скарги про жорстоке поводження. Суд уже встановлював, що ув’язнені особи можуть
бути вразливими щодо тиску на них (див., із необхідними змінами, рішення у справі «Шанін проти Росії» (Shanin v. Russia), заява № 24460/04,
п. 67, 27 січня 2011 року). Це міркування стосується і цієї справи, яка
бере свій початок зі скарги ув’язненої особи, яка зазнала жорстокого поводження з боку заступника начальника колонії, який протягом
перевірки скарги й далі виконував свої обов’язки. Суд вважає, що органи влади мали ретельно перевірити причини зміни у свідченнях
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заявника та чітко встановити, що відмова від первинної скарги була
добровільною. Варто зазначити, що державні органи було однозначно
повідомлено про наступну заяву заявника про те, що він відмовився
від попередніх свідчень під психологічним тиском, який на нього чинився. Проте, як видається, державні органи зосередилися на самій
відмові від скарги про жорстоке поводження, не дослідивши належно
обставин, за яких сталася зазначена відмова.
30. Аналогічно ж Суд вважає, що державні органи мали вжити
додаткових заходів для деталізації медичних висновків стосовно походження тілесних ушкоджень заявника, оскільки медичні висновки
від 18 липня 2008 року та 23 березня 2009 року не давали узгодженої
відповіді на це питання. Не було продемонстровано особливої ретельності під час встановлення конкретних обставин стверджуваного
жорстокого поводження із заявником з боку заступника начальника
колонії.
31. За цих обставин Суд вважає, що держава не вжила необхідних
заходів для проведення ефективного розслідування твердження про
жорстоке поводження. Отже, відбулося порушення процесуального
аспекту статті 3 Конвенції.

2. Стверджуване жорстоке поводження
a) Аргументи сторін
32. Уряд твердив, що заяви заявника про жорстоке поводження
не підтверджувалося відповідними доказами, а отже, стверджувані
заявником факти не могли бути встановлені поза розумним сумнівом. На відміну від цього, висновки органів влади про те, що тілесні ушкодження заявника були спричинені ним самим, були належно
вмотивовані та підтверджувалися відповідними доказами.
33. Заявник не погодився та твердив, що докази, використані дер
жавними органами для відхилення його твердження про жорстоке поводження, були недостовірними. Зокрема, заявник та його співкамерник були у вразливому становищі на час, коли вони давали свідчення
про те, що заявник сам завдав собі тілесних ушкоджень. Хоча у медичному висновку від 18 липня 2008 року зазначалося, що ушкодження могли бути спричинені й металевими наручниками, й мотузкою,
інший висновок від 23 березня 2009 року недвозначно говорив про те,
що тілесні ушкодження було спричинено металевими наручниками,
а отже, він підтверджував викладену заявником версію перебігу подій.
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b) Оцінка Суду
34. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції категорично забороняє
будь-яке катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність,
поводження. Жорстоке поводження має досягти мінімального рівня
жорстокості, щоб підпадати під дію статті 3 Конвенції. Оцінка цього
мінімуму 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. Будь-яке застосування фізичної сили до особи, позбавленої свободи, якщо таке застосування не було зумовлено суворою
необхідністю внаслідок власної поведінки такої особи, принижує
людську гідність і в принципі є порушенням права, гарантованого
статтею 3 Конвенції (див. рішення у справі «Лабіта проти Італії»
(Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, пп. 119–120, ECHR 2000-IV).
35. Під час оцінки доказів Суд керується критерієм доведено
сті «поза розумним сумнівом» (див. рішення від 18 січня 1978 року
у справі «Ірландія проти Сполученого королівства» (Ireland v. the United
Kingdom, п. 161, Серія A, № 25). Проте така доведеність може випливати із сукупності висновків чи схожих неспростовних презумпцій
щодо факту, достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою.
Коли вся чи значна частина інформації про події, про які йдеться,
відома виключно органам влади — як це є у справі щодо ув’язнених
осіб, які перебувають під контролем органів влади, — це породжує
обґрунтовані фактичні презумпції щодо тілесних ушкоджень таких
осіб. При цьому тягар доведення можна вважати покладеним на органи влади, адже саме вони мають надати задовільні та переконливі
пояснення (див. рішення у справах «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v.
Austria) від 4 грудня 1995 року, п. 34, Серія A, № 336, та «Салман проти Туреччини» (Salman v. Turkey) [ВП], заява № 21986/93, п. 100, ECHR
2000-VII).
36. У цій справі заявник надав доволі докладний опис методів
жорстокого поводження, які, як він твердив, були застосовані до нього
заступником начальника колонії. Його версія подій щодо застосування посадовою особою колонії спеціальних засобів примусу (зокрема,
наручники та пластиковий пакет) для здійснення фізичного та психологічного тиску на нього вказує на те, що жорстоке поводження —
якщо воно справді відбулося — було достатньо серйозним для того,
щоб охоплюватися сферою застосування статті 3 Конвенції.
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37. З огляду на те, що стверджуване жорстоке поводження було застосовано до особи, яка була під контролем державних органів
в установі виконання покарань, Суд вважає, що держава відповідно
до статті 3 Конвенції була зобов’язана надати задовільне та переконливе пояснення щодо стверджуваної події. Відповідно, ненадання
державою таких доказів може спонукати Суд прийняти версію заявника.
38. У зв’язку з цим Суд зазначає, що на підставі наявних у матеріалах перевірки доказів органи влади дійшли висновку, що ушкодження
на зап’ястках заявника були спричинені ним самим у присутності іншого співкамерника, якого також було поміщено до дисциплінарного
ізолятора. Вони також дійшли висновку, що твердження про те, що заявник зазнав жорстокого поводження з боку працівника колонії, було
необґрунтованим.
39. Суд зазначає, що наявні медичні записи свідчать, що у відповідний час заявник зазнав ушкоджень зап’ястків. Згідно з висновком від 18 липня 2008 року, який ґрунтувався на безпосередньому
огляді заявника, тілесні ушкодження могли бути спричинені й металевими наручниками, й мотузкою. Отже, цей висновок цілковито
підтверджував і версію подій державних органів, і версію подій заявника. Проте другий висновок від 23 березня 2009 року, наданий за
клопотанням адвоката заявника на основі медичної документації,
виключав мотузку як причину ушкоджень, у такий спосіб спростовуючи версію державних органів. За цих обставин не можна дійти
висновку, що медичні докази безсумнівно підтверджували висновок
про те, що тілесних ушкоджень було завдано за допомогою мотузки.
Навпаки, радше можна твердити, що ці докази фактично підтверджують твердження заявника щодо застосування наручників.
40. Державні органи також посилалися на заяви, які зробив заявник у період між 18 і 21 липня 2008 року, та на свідчення, надані
співкамерником заявника. Зазначені свідчення виключали використання наручників та свідчили, що заявник сам завдав собі тілесних ушкоджень. Проте достовірність цих доказів є сумнівною для Суду, оскільки, як Суд уже зазначав раніше, заявник та його співкамерник перебували під контролем особи, щодо якої висувалися скарги
про жорстоке поводження. Крім того, заявник згодом відмовився від
своїх свідчень, твердячи, що вони були неправдивими та були зроблені під тиском.
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41. На додачу до цього, не вбачається, що державні органи встановили всі відповідні обставини, які б пояснювали, у який спосіб заявник
сам завдав собі ушкоджень. Зокрема, заяви заявника та його співкамерника не вповні збігалися щодо цього й не було з’ясовано, чи використовував заявник сіль, аби погіршити свої рани, як твердив співкамерник
заявника, та якщо так, то де заявник, перебуваючи в дисциплінарному
ізоляторі, взяв сіль. Також з метою підтвердження або спростування
версії події державних органів не було оглянуто ганчірку.
42. У світлі зазначеного Суд вважає, що державні органи не надали вірогідного пояснення причини виникнення тілесних ушкоджень,
зафіксованих на тілі заявника у відповідний час, та не змогли обґрунтовано спростувати твердження заявника про жорстоке поводження
з боку працівника колонії. На підставі цього Суд постановляє, що відповідальність за стверджуване жорстоке поводження, яке має бути
кваліфіковано як нелюдське та таке, що принижує гідність, має бути
покладена на державу.
43. Отже, відбулося порушення матеріального аспекту статті 3
Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
44. Заявник скаржився на те, що не мав ефективних засобів юридичного захисту, включаючи цивільно-правові, щодо скарги про жорстоке поводження відповідно до статті 3 Конвенції, як того вимагає
стаття 13 Конвенції, якою передбачається:
«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 здій
снювали свої офіційні повноваження».
A. Аргументи сторін

45. Уряд твердив, що заявник мав ефективні засоби щодо своєї
скарги про жорстоке поводження. Відповідно, не відбулося порушення статті 13 Конвенції.
46. Заявник твердив, що розслідування його скарги було неефективним і що він не міг подати цивільний позов про відшкодування
шкоди.
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47. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у сенсі
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що
вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому її має бути
визнано прийнятною.
48. Проте з огляду на мотивування Суду щодо процесуального
аспекту статті 3 Конвенції та факти цієї справи скарга відповідно до
статті 13 не порушує будь-якого окремого питання. Відповідно Суд
ухвалює, що немає потреби окремо розглядати скаргу відповідно до
статті 13 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
49. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

50. Заявник вимагав 15 000 євро відшкодування моральної шкоди.
51. Уряд твердив, що ця вимога була необґрунтованою.
52. Суд вважає, що заявник вочевидь зазнав страждань і тривоги
у зв’язку зі встановленим порушенням. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості відповідно до статті 41 Конвенції, Суд присуджує
заявникові 7000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

53. Заявник також вимагав 7313,6 євро компенсації судових та інших витрат, понесених під час провадження в національних органах
та у Суді. Він клопотав, щоб будь-яку присуджену за цією вимогою
суму було сплачено безпосередньо на банківський рахунок його
представника.
54. Уряд твердив, що ця вимога була необґрунтованою та надмірною.
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55. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, тільки якщо буде доведено, що такі ви
трати були фактичними й неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій справі з огляду на наявні документи та зазначені критерії
Суд вважає за розумне на додачу до наданої юридичної допомоги присудити суму в розмірі 1000 євро компенсації судових та інших витрат,
понесених під час провадження у Суді. Цю суму має бути сплачено
безпосередньо на банківський рахунок представника заявника (див.,
наприклад, рішення у справах «Хрістови проти Болгарії» (Hristovi v.
Bulgaria), заява № 42697/05, п. 109, від 11 жовтня 2011 року та «Сінгартійський та інші проти Болгарії» (Singartiyski and Others v. Bulgaria), заява № 48284/07, п. 54, від 18 жовтня 2011 року).
C. Пеня

56. 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 заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення матеріального аспекту статті 3 Конвенції.
3. Ухвалює, що відбулося порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції.
4. Ухвалює, що немає потреби окремо розглядати скаргу за статтею 13 Конвенції.
5. Ухвалює, 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 такі суми, які
мають бути конвертовані у валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу:
i) 7000 (сім тисяч) євро відшкодування моральної шкоди разом з будь-яким податком, що може нараховуватися;
ii) 1000 (одну тисячу) євро компенсації судових та інших ви
трат з будь-яким податком, що може нараховуватися; ця
сума має бути сплачена безпосередньо на банківський рахунок адвоката заявника, п. А. Бущенка;
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b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток 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 стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 24 жовтня
2013 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
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М. Віллігер

секретар
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Тарасов проти України

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Тарасов ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 17416/03)
Рішення
Страсбург
31 жовтня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
31 січня 2014 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Тарасов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,		
п. А. Потоцький,

203

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

п. П. Лемменс,		
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
розглянувши справу у закритому засіданні 8 жовтня 2013 року,
оголошує таке рішення, ухвалене того дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 17416/03), поданій до Суду
проти України 26 лютого 2003 року на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі — Конвенція)
громадянином України паном Олексієм Геннадійовичем Тарасовим
(далі — заявник).
2. Заявника, якому надавалася юридична допомога, представляв
п. А. Бущенко — юрист, який практикує у м. Харкові. На останніх етапах провадження Уряд України (далі — Уряд) представляв його уповноважений Н. Кульчицький із Міністерства юстиції України.
3. Заявник, зокрема, твердив, що з ним жорстоко поводилися
працівники міліції та що було порушено його право на захист.
4. 31 серпня 2009 року про цю заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1965 році та живе у м. Макіївці.
A. Кримінальне провадження щодо заявника

6. 13 січня 2000 року заявника затримали працівники Макіївського УВС України в Донецькій області та ВБОЗ і забрали до приміщення
ВБОЗ, де його затримання тривало до 25 січня 2000 року. Як твердить
заявник, у цей час він не мав змоги користуватися правовою допомогою захисника і його примусили зізнатися в різних злочинах. Заявник
скаржився на те, що під час допиту працівники міліції неодноразово
жорстоко били його, душили та пропускали електричний струм через
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його геніталії. Як твердив Уряд, заявнику було роз’яснено його процесуальні права на захист та свободу від свідчення проти себе, проте він підписав відмову від свого права на захист. Його допитали про
крадіжку автомобіля, в якій він зізнався. Він також зізнався в участі
у розбійному нападі.
7. 14 січня 2000 року заявника швидкою допомогою доправили
до лікарні. Медичні висновки за цю дату підтверджують тупу травму
черева та синці в районі поперека, отримані, як твердилося, під час
побиття працівниками міліції (див. пункт 37).
8. 15 січня 2000 року слідчий відкрив кримінальне провадження
щодо заявника за крадіжку з гаража, крадіжку кольорових металів
і замах на розбійний напад.
9. 16 січня 2000 року заявникові висунули обвинувачення в крадіжці автомобіля. Як твердить Уряд, заявникові роз’яснили його процесуальні права на захист та свободу від свідчення проти себе, проте він
підписав відмову від свого права на захист. Заявника допитали про
крадіжку автомобіля і він заперечив свою вину. Він пояснив, що не знав,
що насправді інша особа причетна до викрадення машини, і твердив,
що до цього він зізнався під тиском з боку працівників міліції.
10. Того дня заявник брав участь у відтворенні обстановки та обставин подій. У цій слідчій дії взяли також участь експерт та двоє понятих.
11. Уряд твердив, що 17 січня 2000 року заявнику повторно роз’яс
нили його процесуальні права на захист та свободу від свідчення проти себе, але він підписав відмову від свого права на захист. Згодом
заявника допитали й він зізнався у крадіжці з гаража, крадіжці кольорових металів та розбійному нападі. Він повторно взяв участь у відтворенні обстановки та обставин подій разом із двома понятими.
12. 18 січня 2000 року заявникові повторно пред’явили обвинувачення у крадіжці з гаража, крадіжці кольорових металів та розбійному нападі.
13. 19 січня 2000 року, за версією Уряду щодо розвитку подій, заявнику роз’яснили його процесуальні права на захист та на свободу
від свідчення проти себе ще раз. Заявник відмовився від свого права
на захист. Потім заявника допитали та визнали винним за обвинуваченнями від 18 січня 2000 року. Він також взяв участь у відтворенні
обстановки та обставин подій разом із двома понятими. Того ж дня
щодо заявника було відкрито ще одну кримінальну справу за фактом
крадіжки майна.
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14. 25 січня 2000 року заявника перевели до СІЗО (див. пункт 38).
15. 29 лютого 2000 року слідчий здійснив очну ставку між заявником та його співобвинуваченим, Д. Заявник заперечив свою вину, тоді
як Д. свідчив, що заявник був підбурювачем усіх злочинів. Заявник
відмовився підписати протокол цієї слідчої дії. Як обвинувачений
у всіх пунктах обвинувачення, заявник відмовився свідчити.
16. 2 березня 2000 року заявник клопотав про призначення М.
його захисником. Заявника допитали за присутності його захисника,
і він заперечив свою вину. Він твердив, що крадіжки було вчинено його знайомими, і він про них не знав, хоча він купив деякі речі в одного
із цих знайомих, не знаючи, що ці речі були краденими. Щодо розбійного нападу заявник заперечував напад на потерпілого та твердив,
що опинився у дворі потерпілого випадково. Він також запевняв, що
до цього він зізнався під примусом. Потім заявник вивчав матеріали
справи за присутності свого захисника М.
17. 13 березня 2000 року мати заявника уповноважила захисника І. на представництво заявника в суді.
18. Суд у справі заявника розпочався 17 березня 2000 року. Під час
судових засідань заявник твердив, що його зізнання було отримане
під примусом, зокрема що його били та з ним жорстоко поводилися
працівники міліції, які і примусили його зізнатися. Він вимагав допиту
свідків, які могли підтвердити його скарги на жорстоке поводження.
Зокрема, 2 червня 2000 року заявник звернувся до суду із клопотанням про виклик до суду та допит свідків пані У. Г. та пані У. А., які, як
твердилося, чули крики заявника, коли у відділку міліції з ним жорстоко поводилися. Клопотання задовільнили і зазначених свідків було
допитано. Під час допиту вони засвідчили, що чули крики заявника та
бачили його після побиття. Пізніше 08 червня 2000 року заявник звернувся до суду із клопотанням про виклик до суду та допит лікаря, який
працював у швидкій, коли його забрали до лікарні 14 січня 2000 року
(далі — лікар швидкої, див. пункт 37). Це клопотання було відхилено.
Суд призначив судово-медичну експертизу заявника у зв’язку з тим, що
під час досудового слідства не було здійснено жодної такої експертизи.
19. У серпні 2000 року заявника не доправили до суду, оскільки
він страждав на ниркові кольки. Суддя суду першої інстанції доручив
начальнику медичної частини СІЗО, в якому тримали заявника, оглянути його та повідомити, чи міг той брати участь у судовому засіданні.
20. З 10 по 26 вересня 2000 року делегація Європейського комітету
з питань запобігання тортурам чи нелюдському або такому, що при-
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нижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК) відвідувала СІЗО
в Україні, включно із СІЗО, в якому тримали заявника. Як твердить
заявник, він зустрівся з експертами КЗК, що було відображено у доповіді КЗК (див. п. 52).
21. У вересні 2000 року адміністрація СІЗО повідомила суд про те,
що стан здоров’я заявника був задовільний, він отримав амбулаторне
лікування й міг відвідувати судові засідання.
22. Проте у жовтні 2000 року начальник медичної частини СІЗО
повідомив суд без надання жодних подробиць, що стан здоров’я заявника був дуже поганий, йому рекомендовано залишатися в ліжку,
а тому він не міг брати участь у судових засіданнях.
23. 31 серпня 2001 року суд першої інстанції звернувся до посадовців СІЗО із запитом щодо стану здоров’я заявника та його спроможності брати участь у провадженні. У документах, наданих медичною
частиною СІЗО, зазначалося, що заявник міг брати участь у судових
засіданнях і рекомендувалося доправити його до суду на ношах. Тому
суддя суду першої інстанції з метою завершення розгляду кримінальної справи звернувся до адміністрації СІЗО з тим, щоб організувати
перевезення заявника до суду на ношах.
24. Як твердить Уряд, у жовтні 2001 року заявник звернувся до суду із заявою про організацію його перевезення до суду для відновлення розгляду його справи.
25. 9 листопада 2001 року адвоката Н. було допущено до справи як
захисника заявника замість захисника І., яка померла.
26. 5 грудня 2001 року суддя звернувся до головного лікаря станції швидкої допомоги із проханням допомогти організувати перевезення заявника до суду каретою швидкої допомоги під наглядом
лікаря. Згідно із твердженнями медичної частини СІЗО заявник міг
бути присутнім у суді та брати участь у судових засіданнях, але рекомендувалося доправити його до суду на ношах. Згідно з медичними
даними заявник страждав від сильного неврологічного болю у нижній частині хребта і не міг ходити та сидіти.
27. 21 грудня 2001 року заявника перевезли до суду каретою швидкої допомоги і доправили до зали судових засідань на ношах. Протягом
всього судового засідання був присутній лікар. Заявника представляла
захисник Н. Як твердить заявник, він погано почувався та кілька разів
під час судового засідання втрачав свідомість. Як твердить Уряд, стан
здоров’я заявника був задовільним. Він твердив, що того дня суд завершив з’ясування обставин справи та перевірки їх доказами і перейшов
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до судових дебатів сторін провадження, включно із заслуховуванням
останнього слова заявника. Згідно з протоколом судового засідання
заявник взяв участь у судових дебатах у суді та висловив свою згоду
на закінчення судового розслідування у справі. Наприкінці судового
засідання заявнику надали останнє слово. Після того, як він відмовився скористатися цією можливістю, його оглянув лікар і засвідчив, що
його кров’яний тиск був нормальним, але заявник твердив, що почувався погано. Лікар зробив висновок, що стан здоров’я заявника був задовільним і він міг говорити. Коли йому ще раз надали останнє слово,
заявник не відповів. Уряд також зазначав, що на цьому засіданні суд не
допитував жодних свідків і що заявник та його захисник не заявляли
клопотання про відкладення розгляду справи на тій підставі, що заявник не міг брати в ньому участь за станом здоров’я.
28. Того самого дня суд звернувся із проханням організувати
перевезення заявника каретою швидкої допомоги до суду 25 грудня
2001 року.
29. 25 грудня 2001 року Гірницький районний суд м. Макіївки ви
знав заявника та кількох інших осіб винними у крадіжці та грабежі.
Суд встановив, що 14 травня 1999 року заявник, М. та інша особа викрали автомобіль С. Крім того, 30 жовтня 1999 року заявник та інші
підсудні — М., Ст. та Мо., вкрали металобрухт із гаража Г.; 17 та 20 грудня 1999 року заявник, М. та Мо. вкрали металобрухт та інше майно, що
належало Р. та Н. і, насамкінець, 22 грудня 1999 року заявник та Д.
намагалися пограбувати пана та пані П. Суд зазначив, що заявник не
визнав своєї вини. Він вважав, що, окрім попереднього зізнання заявника, були свідчення інших підсудних, потерпілих (деякі з яких були
очевидцями) та інших учасників провадження, а також речові докази,
включно з частиною вкрадених речей, знайдених у помешканнях матері та співмешканки заявника, що було достатнім для встановлення вини заявника. Він також відхилив скаргу заявника на жорстоке
поводження, посилаючись на матеріали розслідування та медичні
висновки і зазначивши, що свідчення пані У. Г. та пані У. А. про те, що
вони чули крики заявника у відділку міліції, не будуть узяті до уваги, оскільки вони не були підкріплені іншими матеріалами, а також
враховуючи справи та характер їхнього зв’язку із заявником [співмешканка заявника та його мати]. Заявника засудили до покарання
у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років.
30. 27 грудня 2001 року заявнику було надано копію судового рішення.

208

Тарасов проти України

31. 2 та 7 січня 2002 року заявник оскаржив рішення від 25 грудня
2001 року.
32. 23 січня 2002 року суд першої інстанції залишив апеляційні
скарги заявника без розгляду через недотримання процесуальних
формальностей. Він, зокрема, зазначив, що у своїх апеляційних скаргах заявник не вказав судове рішення, яке він оскаржує, та не зазначив
і не обґрунтував свої твердження про незаконність рішення. Заявнику було надано сім днів для приведення своїх скарг у відповідність до
процесуальних вимог.
33. 7 лютого 2002 року заявник подав іншу апеляційну скаргу, яку
суд першої інстанції також залишив без розгляду 22 лютого 2002 року на тій підставі, що нова скарга лише доповнювала первинні скарги і не була виправленою апеляційною скаргою. Враховуючи поганий
стан здоров’я заявника, йому надали додатковий час для повторного
подання скарг відповідно до процесуальних формальностей. Заявник
подав ще п’ять додаткових скарг, але безрезультатно.
34. 13 травня 2002 року заявник подав до Верховного Суду України касаційну скаргу. У своїй скарзі він скаржився на катування,
відсутність доступу до захисника та фальсифікацію слідчими документів у матеріалах його справи. Він також скаржився, що його сусіди
по камері не були допитані як свідки жорстокого поводження з ним
і рішення було оголошено за його відсутності, оскільки його захисник
переконав його відмовитися від свого права бути присутнім на останньому судовому засіданні у його справі. З тієї ж причини він був позбавлений можливості висловити свої аргументи в суді та скористатися правом на останнє слово.
35. 29 жовтня 2002 року колегія з трьох суддів Верховного Суду
України розглянула касаційну скаргу заявника та дійшла висновку
про те, що рішення суду першої інстанції було обґрунтованим. Він
також постановив, що процесуальних порушень не було, і що твердження заявника про жорстоке поводження було належно перевірено
й відхилено як безпідставні.
B. Стверджуване жорстоке поводження із заявником
та розслідування цього факту

36. Як твердить заявник, від 13 до 25 січня 2000 року тривало його тримання в приміщенні ВБОЗ, де його багато разів жорстоко били
працівники міліції і примусили зізнатися у крадіжці та розбійному
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нападі. Під час його затримання працівники міліції використали сльозогінний газ. Потім його зв’язали та побили ногами, руками та кийком. Заявника забрали до приміщення ВБОЗ, де працівники міліції
вдягли йому на голову пластиковий пакет, а потім протигаз, спричиняючи задушення. Його також постійно били. Потім працівники прикріпили електричні дроти до його пеніса та правої руки і пропустили
електричний струм.
37. 14 січня 2000 року заявнику викликали швидку допомогу, він відчував слабкість і страждав від болю у поперековій зоні
та у підребер’ї. Лікар швидкої допомоги оглянув заявника, який пояснив, що впав зі сходів 13 січня і що пізніше того дня його затримали
працівники міліції. Заявника забрали до лікарні для ретельнішого огляду. У медичних висновках лікарів за цей же день значилися травма
черева та синці у поперековій зоні.
38. 25 січня 2000 року заявника перевели до СІЗО. Він твердив, що
черговий лікар побачив сліди його ушкоджень, але не зафіксував їх
після того, як з ним поспілкувався працівник міліції. Лише деякі з його ушкоджень були зафіксовані, працівники міліції попередили його
про те, щоб він сказав лікарю, що ці ушкодження були завдані самим
заявником. Заявник твердив, що йому ніколи не дозволяли залишатися сам на сам із лікарем, який його оглядав.
39. 14 березня 2000 року заявник написав листа до правозахисної організації про жорстоке поводження з ним з боку працівників
міліції.
40. 25 травня 2000 року прокуратура міста Макіївки допитала причетних лікарів і працівників міліції та відмовила у відкритті кримінальної справи за фактом стверджуваного жорстокого поводження,
вважаючи, що неможливо встановити поза розумним сумнівом, що
працівники міліції жорстоко поводилися із заявником. У відмові також
твердилося, що, за словами працівників міліції, заявник прикидався
хворим, оскільки планував втекти, а тому для полегшення втечі хотів,
щоб його забрали до лікарні. За словами лікаря швидкої, який оглядав
заявника 14 січня 2000 року, заявник скаржився на біль у різних частинах тіла та пояснив лікарю, що 13 січня 2000 року він впав перед тим,
як його затримали працівники міліції. Лікар зафіксував травму черева
та численні синці, в основному у поперековій зоні. Він також рекомендував заявнику проконсультуватися з хірургом та урологом.
41. 8 червня 2000 року суд першої інстанції призначив судово-медичну експертизу заявника, щоб заслухати його твердження про жор-
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стоке поводження. Експертиза здійснювалася від 12 липня до 02 серп
ня 2000 року. Згідно з висновками експертизи на обличчі та на шкірі
черепа не було виявлено жодних ушкоджень. На передній частині шиї
була виявлена рожево-фіолетова пляма розміром 2 × 1 см (як твердить
заявник, родима пляма). На правому променево-зап’ястному суглобі
була блідо-коричнева пляма розміром 1 × 0,5 см. На передній поверхні обох передпліч були 4 на лівій та 9 на правій рубців розміром від
3 × 0,2 см до 8 × 0,2 см. Заявник скаржився на больові відчуття у поперековій зоні з обох боків та у куприку. Експертиза виявила у цій
частині зону блідо-коричневої шкіри розміром 15 × 10 см. Експертиза також виявила кілька шрамів: круглий рубець діаметром 2,3 см на
задній поверхні правого стегна, кілька рубців розміром 2,2 × 0,2 см на
лівій сідниці та рубець розміром 1 × 0,6 см на правому коліні. На відстані від 1 до 1,5 см від голівки пеніса була переривчаста ділянка білястої шкіри 0,1 × 2 см завширшки. Жодних інших ушкоджень або їхніх
слідів не було виявлено. Експерт дійшов висновку, що блідо-коричневі
плями на променево-зап’ястковому суглобі заявника, у поперековій
зоні та куприку могли бути слідами синців, що загоювалися, які могли бути завдані 13 січня 2000 року за обставин, описаних заявником.
Щодо рубців експерт дійшов висновку, що вони були кількарічної давності, але точний час їхнього утворення встановити неможливо.
42. 2 серпня 2000 року прокуратура Донецької області скасувала
постанову від 25 травня 2000 року та призначила додаткове розслідування, зазначивши, що розгляд скарги заявника не завершено.
43. У серпні 2000 році працівників міліції, лікарів, співкамерників заявника у виправній колонії та декількох інших людей було допитано прокуратурою. Зокрема, додатково було допитано лікар швидкої, який оглядав заявника 14 січня 2000 року. Деякі зі співкамерників
заявника підтвердили, що заявник розповідав їм, що з ним жорстоко
поводилися працівники міліції, але не наводив деталей; деякі інші
свідчили про те, що заявник не говорив, що його били працівники
міліції.
44. 7 вересня 2000 року прокуратура міста Макіївки відмовила
у відкритті кримінальної справи через відсутність складу злочину.
У відмові зазначалася відсутність доказів того, що із заявником жорстоко поводилися, а свідчення співкамерників заявника про жорстоке з ним поводження були суперечливими і не могли слугувати
достатньою підставою для висновку про жорстоке поводження із заявником.

211

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

45. У листопаді 2000 року на запит захисника заявника суд
призначив судово-медичну експертизу заявника. Від 22 листопада
2000 року до 18 травня 2001 року заявник пройшов низку медичних
оглядів. Експерти зазначили, що в заявника були численні рубці, деякі з них були понад десятирічної давності. Експерти також зафіксували коричневу пігментацію на його правому променево-зап’ястному
суглобі та пенісі, що, як твердив заявник, були слідами ударів електричним струмом, що його застосовували до нього 13 січня 2000 року.
Експерти також дійшли висновку, що не було зв’язку між ушкодженнями заявника у січні 2000 року та його подальшими проблемами зі
здоров’ям.
46. У серпні 2003 року заявникові надали копію постанови від
07 вересня 2000 року, яку він оскаржив до суду.
47. 6 листопада 2003 року Центрально-міський районний суд міста Макіївки скасував постанову від 07 вересня 2000 року та повернув
справу на додаткове розслідування. Суд зазначав, що у справі були
відсутні пояснення заявника щодо обставин стверджуваного жорстокого поводження та інформація про його стан здоров’я після прибуття до СІЗО, та виправної колонії, в яких його тримали. Окрім того, не
було допитано співкамерників заявника у СІЗО, а в матеріалах справи
була відсутня інформація щодо того, коли та у який спосіб заявнику
було завдано тілесних ушкоджень. Насамкінець, не були вповні виконані вказівки прокуратури вищої інстанції.
48. 20 травня 2005 року співкамерники заявника були повторно
допитані прокуратурою.
49. 15 червня 2005 року прокуратура відмовила в порушенні
кримінальної справи через відсутність складу злочину. Працівники
міліції заперечували будь-яке жорстоке поводження із заявником.
Співкамерники заявника надали суперечливі свідчення щодо того, чи
скаржився заявник на жорстоке поводження та чи були у нього якісь
ушкодження станом на час подій. Також зазначалося, що інформація
про стан здоров’я заявника після прибуття до СІЗО була відсутня, оскільки після закінчення терміну її зберігання відповідну документацію було знищено. Окрім того, не робилося жодних записів щодо того,
хто разом із заявником перебував у камерах СІЗО, у зв’язку з чим ці
особи не могли бути встановлені. Прокуратура дійшла висновку, що
не було доказів жорстокого поводження із заявником або що він отримав будь-які ушкодження у цей час. Заявник не оскаржував цього
рішення.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України 1996 року

50. У статті 63 Конституції зазначається таке:
«Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або
пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких ви
значається законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має
право на захист...».

51. Інше відповідне національне законодавство стисло викладене в рішеннях у справах «Яременко проти України» (заява № 32092/02,
пп. 45–49, від 12 червня 2008 року) та «Каверзін проти України» (заява
№ 23893/03, п. 45, від 15 травня 2012 року).
III. МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
Доповідь Уряду України за наслідками візиту до України
Європейського комітету по запобіганню
тортурам та нелюдському, або такому,
що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК),
10–26 вересня 2000 року

52. Як твердить заявник, відповідна частина доповіді стосувалася його.
«19. ...Чоловік, якого було заарештовано 13 січня 2000 року працівниками міліції управління по боротьбі з організованою злочинністю
м. Макіївки Донецької області, скаржився на те, що його побили під
час затримання за присутності дружини та дитини. Пізніше він скаржився на те, що під час допиту був побитий кулаками та палицею,
зв’язаний ременями за шию і ноги, а на голові був пластиковий пакет
і протигаз з амонієм. У такому стані він був прив’язаний до столу, до
пеніса та правого зап’ястя був прив’язаний дріт; декілька разів застосовувався електричний струм.
Після прибуття до СІЗО № 5 фельдшер не зафіксував жодних ознак ушкоджень. Пізніше скарга ув’язненого на жорстоке поводження вочевидь
не була розглянута прокурором. Проте від 12 липня до 2 серпня 2000 року за рішенням суду він був оглянутий лікарями судово-медичної екс-
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пертизи міста Донецька (тобто через шість місяців після стверджуваного жорстокого поводження). Були досліджені такі тілесні ушкодження:
«рожево-червона пляма розміром 2 × 1 см на шиї; світло-коричнева
пляма розміром 10 × 15 см на спині внаслідок пошкоджень шкіри; сліди чотирьох пошкоджень шкіри на плечі; біло-червона пляма на стегні, що може бути колишнім пошкодженням шкіри; сліди пошкоджень
розміром 2,5 × 2 см на сідниці; на затиллі правого зап’ястка коричневий пігментований слід 1 × 0,5 см; на лівій стороні пеніса виднівся
білуватий шрам». Експертиза зробила висновок, що ушкодження були
отримані приблизно шість місяців тому та відповідають скаргам цього чоловіка. Під час огляду медпрацівником комісії пляму на зап’ястку
та шрам на пенісі все ще було видно».

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
53. Заявник скаржився на жорстоке поводження з боку працівників міліції та що ці його твердження не були належно розслідувано.
Він посилався на статтю 3 Конвенції, в якій зазначається таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. щодо прийнятності

1. Заперечення Уряду
54. Уряд твердив, що скарги заявника відповідно до статті 3 Конвенції мають бути відхилені через невичерпання національних засобів юридичного захисту. Він вважав, що заявник обрав неналежний
засіб юридичного захисту, оскарживши під час судового розгляду
його справи відмову прокуратури у порушенні кримінальної справи
за фактом жорстокого поводження. Уряд зауважив, що заявник мав
оскаржити таку відмову в окремому провадженні, спеціально порушеному з цією метою відповідно до статті 236 1 Кримінально-процесуального кодексу України. Однак, зазначаючи, що заявник зрештою
використав згадану процедуру відповідно до статті 236 1, Уряд вважав,
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що заявник більше не може наполягати, що він був потерпілим від
стверджуваного порушення статті 3 Конвенції, оскільки не оскаржив
другу відмову прокуратури у порушенні кримінальної справи. Отже,
слід вважати, що заявник погодився із такою відмовою.
55. Заявник вказував на практику судів України, за якою вони по
становляли, що розслідування щодо стверджуваного жорстокого поводження мало відбуватися у рамках кримінальної справи стосовно самої
особи (див. рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало
проти України», заява № 42310/04, п. 95). Окрім того, заявник твердив,
що його не повідомили про постанову від 15 червня 2005 року, про яку
він дізнався лише із зауважень Уряду. Отже, він не міг оскаржити її.
56. Суд зауважує, що у цій справі заявник неодноразово успішно
оскаржував закриття кримінальної справи, отже, можна сказати, що
він вживав належних заходів на національному рівні перед тим, як
подати до Суду скаргу щодо тривалого кримінального провадження
у зв’язку з його твердженнями про жорстоке поводження. Суд попередньо встановлював, що в Україні процедури звернення до прокуратури вищого рівня та судів вищих інстанцій виявилися не здатними
забезпечити адекватне відшкодування у зв’язку зі скаргами на жорстоке поводження з боку працівників міліції та неефективне розслідування (див. згадане рішення у справі «Каверзін проти України», п. 97).
57. Тому Суд відхиляє зазначені заперечення Уряду.

2. Інші питання щодо неприйнятності
58. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою
в сенсі підпункту «a» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає,
що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має
бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Стверджуване жорстоке поводження з боку працівників міліції
59. Заявник твердив, що були достатні докази того, що з ним жорстоко поводилися працівники міліції, а національні органи влади
не навели жодних правдоподібних пояснень щодо походження його
ушкоджень.
60. Уряд не надав жодних зауважень по суті, вважаючи цю скаргу
заявника неприйнятною (див. пункт 54).
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61. Як неодноразово зазначав Суд, стаття 3 Конвенції втілює одну
з найголовніших цінностей демократичних суспільств. Навіть за найважчих обставин, таких як боротьба з тероризмом та організованою
злочинністю, Конвенція категорично забороняє катування та нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження або покарання (див.
рішення у справах «Селмуні проти Франції» [ВП], заява № 25803/94,
п. 95, ECHR-1999-V, та «Ассенов та інші проти Болгарії», від 28 жовтня
1998 року, п. 93, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII).
62. Оцінюючи докази, Суд загалом застосовував стандарт доведення «поза розумним сумнівом» (див. рішення від 18 січня 1978 року
у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства», п. 161, Cерія A, № 25).
Проте доведення може випливати із сукупності достатньо переконливих, чітких та узгоджених висновків або аналогічної неспростовної презумпції факту (див. рішення у справі «Салман проти Туреччини» [ВП],
заява № 21986/93, п. 100, ECHR 2000-VII).
63. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що заявник отримав низку ушкоджень, походження яких не було встановлено
в належний спосіб. Він зазначає, що національний суд у своїй постанові від 6 листопада 2003 року визнав, що походження та давність нанесення ушкоджень не було визначено в належний спосіб (див. п. 47
раніше). Суд також зазначає, що Уряд не заперечував проти тверджень заявника про те, що наведена відповідна частина доповіді КЗК
(див. п. 52) стосувалася саме його та що доповідь підтверджує слова
заявника про жорстоке поводження, зокрема сліди, що відповідали
його твердженням про застосування до нього працівниками міліції
електричного струму під час примушування його до зізнання. Насамкінець, із матеріалів справи не випливає, що національні органи влади належно вивчили можливий причиново-наслідковий зв’язок між
стверджуваним жорстоким поводженням та обмеженням дієздатності заявника, що розвинулося під час його тримання та зумовило
його присутність у суді на ношах.
64. За таких обставин та з огляду на обов’язок держави надати
правдоподібні пояснення щодо ушкоджень, отриманих особою, яка
перебувала під контролем міліції, Суд вважає, що Уряд задовільно не
встановив обставин, за яких заявник зазнав ушкоджень.
65. З огляду на викладене слід вважати, що заявник зазнав ушкоджень в результаті жорстокого поводження. З урахуванням серйозного
характеру цих ушкоджень таке поводження може кваліфікуватися як
катування, за яке Уряд має нести конвенційну відповідальність (див.,
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із необхідними змінами, наведене рішення у справі «Селмуні проти
Франції» [ВП], пп. 102–105). Відповідно, відбулося порушення статті 3
Конвенції за цим пунктом.

2. Стверджуване непроведення ефективного розслідування
66. Заявник зазначив, що низьку якість розслідування було ви
знано національним судом у його постанові від 6 листопада 2003 року (див. пункт 47). Він також твердив, що постанова прокуратури від
15 червня 2005 року цілковито повторювала рішення від 7 вересня
2000 року, навіть відтворюючи граматичні помилки цього рішення,
що також демонструвало низьку якість розслідування.
67. Уряд не надав жодних зауважень по суті, вважаючи цю скаргу
заявника неприйнятною (див. пункт 54).
68. Суд наголошує, що коли особа висуває небезпідставну скаргу
на жорстоке поводження з нею з боку працівників міліції або інших
представників держави, яке було таким, що порушує статтю 3 Конвенції, це положення, взяте у поєднанні із загальним обов’язком держави
відповідно до статті1 Конвенції «гарантувати кожному, хто перебуває під [її] юрисдикцією, права і свободи, визначені в... Конвенції», за
своїм змістом вимагає проведення ефективного офіційного розслідування. Що стосується розслідування відповідно до статті 2 Конвенції, таке розслідування має бути здатним привести до встановлення
та покарання винних. В іншому разі загальна юридична заборона
катування та нелюдського і такого, що принижує людську гідність,
поводження та покарання була б неефективною на практиці. У деяких прикладах представники держави мали б можливість фактично
безкарно порушувати права тих, хто перебуває під їхнім контролем
(див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Лабіта проти
Італії» [ВП], заява № 26772/95, п. 131, ЄСПЛ 2000-IV).
69. Розслідування серйозних тверджень про жорстоке поводження має бути ретельним. Це означає, що державні органи завжди мають
сумлінно намагатися з’ясувати, що трапилося, і не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи
або використовувати такі висновки для обґрунтування своїх рішень
(див. згадане рішення у справі «Ассенов та інші проти Болгарії», пп. 103
і далі). Вони мають вживати всіх доступних їм розумних заходів для
забезпечення зберігання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, свідчення очевидців та висновки судових експертиз (див.
рішення у справах «Танрікулу проти Туреччини» [ВП], заява № 23763/94,
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п. 104 і далі, ЄСПЛ 1999-IV, та «Гюль проти Туреччини», заява № 22676/93,
п. 89, від 14 грудня 2000 року). Будь-який недолік розслідування, що
стає на заваді встановленню причин тілесних ушкоджень та винних
осіб, є загрозою недотримання цього стандарту.
70. За обставин цієї справи Суд зазначає, що первинне розслідування за скаргами заявника було неповним і що цей недолік було визнано
самими національними органами. З постанови від 6 листопада 2003 року випливає, що важливі кроки, такі як встановлення часу та способу
нанесення заявнику ушкоджень, записи про стан його здоров’я після
затримання та допит заявника і його співкамерників, не було здійснено протягом розумного часу після того, як заявник поскаржився на
жорстоке поводження. До того ж, після спливу певного часу деякі дії
взагалі не могли бути здійснені з огляду на те, що певна документація
вже була знищена, а інша інформація була просто недоступною, що завадило органам влади допитати певних свідків і виправити інші первинні помилки в розслідуванні на пізнішій стадії (див. п. 49).
71. З огляду на зазначені серйозні недоліки Суд вважає, що національні органи не виконали свого обов’язку здійснити ефективне
розслідування скарг заявника на жорстоке поводження. Відповідно
також було порушення статті 3 Конвенції за цим пунктом.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
72. Заявник скаржився відповідно до пп. 1 та 3 статті 6 Конвенції
на те, що його засудження великою мірою базувалося на показах заявника проти себе, отриманих від нього під тиском та за відсутності
захисника. Він також твердив, що його примусили з’являтися до суду
першої інстанції попри поганий стан його здоров’я та що до суду не було викликано важливих свідків, які могли би підтвердити жорстоке поводження з ним. Він посилався на пункт 1 та підпункти «b» і «c» пункту
3 статті 6 Конвенції, у відповідних частинах яких передбачено таке:
«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд ... судом, ..., який
... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього
кримінального обвинувачення...
...
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
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b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, обраного на власний розсуд, або — за браком достатніх
коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати
таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;
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...».

73. Оскільки вимоги пункту 3 статті 6 Конвенції мають, як зазначалося раніше, розглядатися як особливі аспекти права на справедливий суд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції, Суд розглядатиме скарги за цими двома нормами, взятими у поєднанні (див.,
серед багатьох інших джерел, рішення від 23 квітня 1997 року у справі
«Ван Мехелен та інші проти Нідерландів», п. 49, Reports 1997-III).
A. щодо Прийнятності

74. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою
в сенсі підпункту «a» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає,
що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Право не свідчити проти себе
a) Аргументи сторін провадження
75. Заявник твердив, що його зізнання відіграли вирішальну роль
у забезпеченні його засудження, оскільки суд першої інстанції посилався виключно на свідчення, які заявник надавав від 13 до 19 січня.
2000 року. Без його зізнань інші докази не були достатніми підставами
для його засудження. Він твердив, що без використання його зізнань
суд не міг встановити, що він діяв зі злочинним мотивом. Як приклад,
він посилався на епізод, який суд кваліфікував як крадіжку з гаража, хоча власник гаража свідчив, що заявник придбав у нього металобрухт, отже, діяв відповідно до попередньо досягнутої між ними
домовленості.
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76. Заявник також твердив, що його катували працівники міліції,
які примусили його зізнатися, і навіть тоді, коли катування припинили, психологічні та фізіологічні наслідки цих катувань тривали довше, ніж їхнє фактичне застосування, особливо з огляду на те, що він
перебував під постійною загрозою повторного катування, якби діяв
усупереч вказівкам працівників міліції. Він твердив, що наслідки катування та погроз подальшого жорстокого поводження мали братися
до уваги при визначенні характеру та міри примусу, застосованого
для отримання зізнання. Він також зазначив, що він не мав належної
можливості оскаржити допустимість доказів, отриманих за допомогою примусу, а його скарги на катування та зізнання під примусом
ніколи не вивчалися належно. Заявник далі зазначив, що, оцінюючи його твердження про примус, національний суд переніс на нього
тягар доведення щодо жорстокого поводження, вимагаючи, щоб він
довів поза розумним сумнівом те, що з ним жорстоко поводилися.
За цих обставин він не зміг ефективно оскаржити допустимість доказів і заперечити проти їхнього застосування. Він також твердив, що
протоколи міліції, складені у період з 13 до 19 січня 2000 року, не були
підписані його справжнім підписом, та, навіть припускаючи, що це
він підписав їх в інший, а не у звичайний спосіб, це також підтверджує
його небажання підписувати протоколи. Він дійшов висновку, що за
обставин цієї справи використання його зізнань для засудження порушило його право на справедливий суд.
77. Уряд зазначив, що право не свідчити проти себе гарантується
статтею 63 Конституції. Право на мовчання підозрюваного у злочині
також гарантувалося статтями 43 та 43 1 Кримінально-процесуального кодексу України. Він твердив, що перед усіма допитами 13, 16, 17
та 19 січня 2000 року слідчий роз’яснював заявнику зазначені положення статті 63 Конституції, відповідно він був поінформований про
своє право зберігати мовчання та робив зізнання добровільно. Він також зазначив, що 29 лютого 2000 року заявник скористався своїм правом на мовчання та відмовився давати свідчення.
78. Уряд також зазначав, що твердження заявника про те, що його
примусили зізнатися, було необґрунтованим, що було визнано національними судами. До того ж, жоден зі співпідсудних заявника не скаржився на те, що їх били та примушували зізнатися. А під час суду троє зі
співпідсудних заявника цілковито або частково визнали свою вину.
79. Уряд також зазначив, що добровільний характер зізнань заявника також було підтверджено його письмовою згодою на участь
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у відтвореннях обстановки та обставин подій, що відбувалися 16, 17
та 19 січня 2000 року, які також було знято на відеокамеру.
80. Уряд також твердив, що зізнання заявника не відіграло вирішальної ролі в його засудженні. Національні суди оцінили доказову
базу у повному обсязі, а за кожним обвинуваченням вина заявника
була підтверджена свідченнями свідків, потерпілих та його співпідсудних, а також речовими доказами. Вони дійшли висновку, що суд
першої інстанції всебічно вивчив усі обставини цієї справи, оцінив
усю доказову базу, обґрунтовуючи свої висновки доказами, отриманими відповідно до норм кримінального процесу, та оцінив докази на
свій власний розсуд. Суд вищої інстанції не встановив жодних підстав
для скасування цього рішення.
81. У своїх подальших зауваженнях він також зазначав, що заявник не міг твердити, що він не знав про своє право на мовчання з огляду на те, що він один раз скористався цим правом навіть до того,
як його почали представляти, та з огляду на його досвід за чотирма
засудженнями у кримінальному порядку.
b) Оцінка Суду
82. Щодо використання доказів, отриманих із порушенням права на мовчання та права не свідчити проти себе, Суд повторює, що
вони є загальновизнаними міжнародними стандартами, що лежать
в основі поняття справедливого судового розгляду відповідно до
статті 6 Конвенції. Встановлення таких стандартів пояснюється, зокрема, необхідністю захисту особи, яка переслідується за кримінальним законом, від неналежного тиску з боку органів влади, щоб завдяки цьому уникнути помилок правосуддя та сприяти реалізації цілей
статті 6 Конвенції. Право не свідчити проти себе передбачає, зокрема,
що сторона обвинувачення в кримінальній справі, намагаючись довести вину обвинуваченого, не може використовувати докази, здобуті
всупереч волі обвинуваченого з допомогою методів примусу чи тиску (див. рішення від 19 лютого 2009 року у справі «Шабельник проти
України», заява №16404/03, п. 55, із подальшими посиланнями).
83. Окрім того, допустимість свідчень, отриманих за допомогою
катування або жорстокого поводження з порушенням статті 3 Конвенції, як доказів із метою встановлення відповідних фактів у кримінальному провадженні призводить до несправедливості провадження загалом. Цей висновок застосовується незалежно від доказової сили цих
свідчень та від того, чи мало їх використання вирішальне значення
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для засудження обвинуваченого судом (див. рішення у справі «Гефген
проти Німеччини» [ВП], заява № 22978/05, п. 166,ЄСПЛ 2010, з подальшими посиланнями).
84. За обставин цієї справи Суд вважає, що неможливо сказати, що
заявника засудили виключно або переважно на підставі свідчень, наданих ним проти себе. Справді, суд першої інстанції посилався на заперечення заявником будь-якої причетності до злочинних дій, у яких його
обвинувачували, та чітко зазначив, що його вину за кожним обвинуваченням, попри заперечення заявника, було підтверджено іншими доказами, окрім його попередніх зізнань, включно зі свідченнями співучасників, потерпілих та інших свідків. Проте з огляду на висновки щодо катування заявника працівниками міліції (див. п. 65) та порушення його
права на захист (див. п. 95) Суд вважає, що відсутність явного неврахування національними судами зізнань заявника (оскільки на них посилалися у своїх рішеннях) скомпрометувало докази загалом у кримінальному провадженні та зробило провадження несправедливим (див. від
противного та із необхідними змінами, рішення від 4 березня 2010 року
у справі «Шалімов проти України», заява № 20808/02, п. 62).
Із цього випливає, що відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції щодо права заявника не свідчити проти себе.

2. Право мати адекватний час та засоби
для підготовки свого захисту
a) Аргументи сторін провадження
85. Заявник скаржився на те, що суд першої інстанції не надав йому достатнього часу для підготовки його захисту.
86. Уряд твердив, що захисниця І., яка представляла заявника з березня 2000 року по жовтень 2002 року, ніколи не зверталася до органів
влади з проханням ознайомитися з матеріалами справи. Він зазначав,
що після закінчення досудового слідства заявник та його захисниця
вивчали матеріали справи у березні 2000 року. Окрім того, під час судового розгляду за клопотанням заявника йому надали можливість
вивчити матеріали справи разом зі своєю захисницею у листопаді
2000 року та лютому 2002 року.
87. Заявник не відреагував на ці аргументи, наведені Урядом.
b) Оцінка Суду
88. Суд повторює, що підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції
гарантує обвинуваченому «адекватний час і можливості для підго-
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товки свого захисту», а отже, передбачає, що поняття захисту на його
користь включає в себе все, що є «необхідним» для підготовки до основного судового розгляду. Обвинувачений повинен мати можливість
організувати свій захист у належний спосіб та без обмежень можливості наведення суду першої інстанції усіх відповідних аргументів на
свій захист, щоб впливати на результат провадження (див. рішення
у справі «Кан проти Австрії», заява № 9300/81, Commission’s report від
12 липня 1984 року, Cерія A, № 96, п. 53; ухвалу щодо прийнятності від
26 червня 1996 року у справі «Конноллі проти Сполученого Королівства»,
заява № 27245/95, та рішення від 20 січня 2005 року у справі «Майзіт
проти Росії», заява № 63378/00, п. 78). До того ж, можливості, доступні
для кожного, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, для підготовки свого захисту мають включати можливість
знайомитися з результатами слідства, здійсненого протягом провадження (див. ухвалу щодо прийнятності від 15 січня 1997 року у справі
«C.G.P. проти Нідерландів», заява № 29835/96, та рішення від 18 березня 1997 року у справі «Фуше проти Франції», пп. 26–38, Reports 1997-II).
Питання адекватності часу та можливостей, наданих обвинуваченому,
повинні оцінюватися з огляду на обставини кожної окремої справи.
89. У цій справі твердження заявника за цим пунктом залишалися дуже загальними. Заявник не оскаржував фактів, зазначених Урядом, та не пояснив, чому він вважав надані йому у ході провадження
можливості недостатніми. Він також не навів жодних прикладів поведінки національних органів влади, що могла б вважатися обмеженням його права на адекватний час та можливості для підготовки свого
захисту. На думку Суду, заявник не обґрунтував свої скарги відповідно до підпункту «b» пункту 3 статті 6 Конвенції.
Із цього випливає, що не відбулося порушення підпункту «b»
пункту 3 статті 6 Конвенції, наскільки це стосується права заявника
на адекватний час та можливості для підготовки свого захисту.

3. Право на захист
a) Аргументи сторін провадження
90. Заявник твердив, що він не підписував відмови від права на
захист, отже, її не слід брати до уваги. Крім того, відмову склали за
заздалегідь підготовленою стандартною формою, що підтверджує те,
що вимагання такої відмови було звичайною практикою у відділку
міліції. Окрім того, у відмові не зазначалися жодні підстави, що су-

223

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

перечили закону. Заявник твердив, що право на захист гарантувалося законом не лише в тому разі, коли такий захист був обов’язковим,
а й тоді, коли підозрюваний висловлював бажання, щоб його захищав
адвокат. Як він твердить, Уряд не довів того, що, перебуваючи під
вартою, він мав практичну можливість призначити захисника або
зв’язатися з кимось, хто б допоміг йому знайти такого. Тому не можна
вважати, що він однозначно та добровільно відмовився від свого права на допомогу захисника.
91. Уряд зазначав, що заявник не підпадав під категорію підозрюваних, захист яких був обов’язковим. Тому залучення захисника під час
допитів залежало від його бажання. Він твердив також, що перед кожним допитом, що проводилися 13, 16, 17, 19 та 29 січня 2000 року, заявнику роз’яснювали його право на захист, але він відмовився від нього.
b) Оцінка Суду
92. Суд повторює, що, хоч і не абсолютно, але право кожного, кого
обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, ефективно
захищатися юристом, у разі потреби офіційно призначеним, є однією
з головних рис справедливого суду (див. згадане рішення у справі
«Кромбах проти Франції», п. 89). Право на захист буде в принципі безповоротно порушено, якщо обвинувальні показання, отримані під час
допиту особи правоохоронними органами без доступу до захисника,
використовуватимуться з метою її засудження (див. згадане рішення
у справі «Салдуз проти Туреччини» [ВП], п. 55).
93. Суд також повторює, що відмова від гарантованих Конвенцією
прав тією мірою, якою вона дозволяється, не має суперечити жодному
важливому суспільному інтересу, має бути встановлена у спосіб, що не
припускає двозначності, та супроводжуватися мінімальними гарантіями, співмірними з важливістю такої відмови (див. рішення у справі
«Сейдовіч проти Італії» [ВП], заява № 56581/00, п. 86, ЄСПЛ 2006-II).
94. У цій справі заявник відмовився від права на захист на початкових стадіях розслідування. Проте такі відмови були надані заявником за обставин, що спричиняють серйозні сумніви щодо доброї волі
заявника під час здійсненні такої відмови. Окрім твердження заявника про те, що його примусили підписати ті відмови (див. від противного рішення від 12 січня 2012 року у справі «Тримбач проти України»,
заява № 44385/02, п. 65), Суд також бере до уваги твердження заявника про жорстоке поводження та ненадання державними органами
правдоподібних пояснень ушкоджень заявника, отриманих ним під
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час тримання під вартою, які Суд визнав достатніми для встановлення конвенційної відповідальності Уряду відповідно до статті 3 Конвенції. Тому Суд дійшов висновку, що відмови заявника від права на
захист на початкових стадіях слідства не були зроблені у однозначний
спосіб, як цього вимагає підпункт «c» пункту 3 статті 6 Конвенції.
95. Окрім того, Суд зазначає, що після допиту міліцією без захисника заявник зізнався у скоєнні низки злочинів, на початку розслідування майже три місяці в нього не було захисника, хоча у цей період
виконувалися важливі слідчі дії. Проте, як неодноразово Суд наголошував раніше, справедливість провадження вимагає, щоб обвинувачений міг отримати повний набір послуг, безпосередньо пов’язаних
із юридичною допомогою. У зв’язку з цим захисник має без обмежень
забезпечувати основні аспекти такого захисту особи: обговорення
справи, організацію захисту, збір доказів на користь обвинуваченого,
підготовку до допиту, підтримку обвинуваченого у скруті та перевірку умов тримання. Тому право заявника на захист було порушено на
самому початку провадження й національні суди належно не відреагували на ці процесуальні недоліки.
Із цього випливає, що відбулося порушення пункту 1 та підпункту «c» пункту 3 статті 6 Конвенції щодо права заявника на захист.

4. Ефективна участь у судовому розгляді
a) Аргументи сторін провадження
96. Заявник твердив, що за станом здоров’я він не міг ефективно
брати участь у засіданні суду 21 грудня 2001 року та був позбавлений
можливості брати участь у доведенні в суді та висловити останнє слово.
97. Уряд зазначив, що національні органи влади приділили належну увагу проблемам зі станом здоров’я заявника. Він твердив, що згідно з висновками медичного персоналу СІЗО заявник міг відвідувати
та брати участь у судових засіданнях, якщо його доставлять туди на
ношах, що відповідно й було організовано під час його перевезення до
суду. Під час засідання заявника супроводжували лікар та захисник,
він не звертався з клопотанням про відкладення засідання через стан
свого здоров’я. Він також зазначив, що до стадії судових дебатів заявник повною мірою брав участь у судовому засіданні. Проте він відмовився від останнього слова, пояснивши лікарю, що погано почувався.
Після огляду заявника лікар повідомив суд, що стан його здоров’я був
задовільним, тож він міг розмовляти. Проте заявник не відповів на
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пропозицію суду виступити з останнім словом. Він зазначив, що провадження було зупинено до отримання медичного висновку про те,
що заявник може з’являтися у суд та брати участь у судових засіданнях. Крім того, під час судового засідання, про яке йдеться, суд розглянув матеріали справи та дійшов висновку про здійснення судового
слідства з цього питання. Під час судового засідання суд не допитував жодних свідків та не вивчав жодних нових доказів. Тому захист
не повинен був допитувати свідків або висловлювати свою позицію
щодо прийнятності доказів. Уряд дійшов висновку, що стан здоров’я
заявника не впливав на його здатність брати участь у судовому засідання, що проводилося 21 грудня 2001 року.
b) Оцінка Суду
98. Суд повторює, що в принципі право обвинуваченого відповідно до статті 6 Конвенції на ефективну участь у судовому розгляді його
справи включає не лише право відвідувати, а й чути та розуміти хід
провадження. Властиві самому поняттю змагального провадження ці
права також можуть бути виведені з права обвинуваченого, зокрема
зазначеного у пункті 3 статті 6 Конвенції, «захищати себе особисто».
«Ефективна участь» у цьому контексті означає, що обвинувачений
розуміє загалом характер провадження та міра важливості предмету спору для нього, включаючи обсяги будь-яких санкцій, що можуть
бути застосовані. Він також повинен мати можливість пояснити захисникам свою версію перебігу подій, вказати на всі свідчення, з якими він не погоджується, та повідомити про будь-які факти, що мають
бути наведені на його захист. Обставини справи можуть вимагати від
Договірних держав вжиття позитивних заходів для надання обвинуваченому можливості брати ефективну участь у судових засіданнях
(див. рішення від 23 лютого 2012 року у справі «Г. проти Франції», заява
№ 27244/09, п. 52, з подальшими посиланнями).
99. Суд зазначає, що за обставин цієї справи національні органи
влади були добре обізнані щодо проблем зі станом здоров’я заявника і
ці міркування вимагали, щоб національний суд відклав провадження
у справі від серпня 2000 року до грудня 2001 року. Ці обставини вимагали, щоб суд першої інстанції серйозно поставився до стану здоров’я
заявника та вжив розумних організаційних заходів для визначення,
чи він міг брати ефективну участь у провадженні (див. ухвалу щодо
прийнятності від 9 лютого 2010 року у справі «Пильнев проти Росії»,
заява № 3038/03).
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100. Зважаючи на наявні у нього документи, Суд зазначає, що
національні органи влади врахували проблеми зі здоров’ям заявника та його здатність відповідати перед судом та відновили провадження, коли було встановлено, що стан здоров’я заявника дає змогу
це зробити, і що могли бути вжиті необхідні організаційні заходи для
забезпечення явки заявника до суду (див. пп. 23, 26 та 27). Також слід
зазначити, що за словами Уряду у жовтні 2001 року заявник самостійно звернувся щодо присутності в суді (див. п. 24), й у своїх зауваженнях заявник не заперечував такого викладу фактів. Проте Суд не
впевнений у тому, що вжиті національними органами організаційні
заходи могли забезпечити ефективну участь заявника у судовому засіданні 21 грудня 2001 року. Із наявних документів випливає, що заявник не міг ходити або сидіти і його мали доправляти й залишати на
ношах протягом усього судового засідання. За конкретних обставин
цієї справи це видається достатньо серйозною підставою для того,
щоб сумніватися в ефективності його участі у судовому розгляді. Суд
зокрема зазначає, що заявник не міг виголосити своє останнє слово
через проблеми зі станом здоров’я (див. п. 27). Окрім того, причиною погіршення його здоров’я був неврологічний біль у поперековій
зоні, яку було визначено основним місцем розташування синців після жорстокого поводження з ним з боку працівників міліції. З огляду
на співвідношення між локалізацією місця болю та місцем розташування синців Суд вважає, що стан здоров’я заявника може, принаймні
частково, бути пов’язаним із його катуванням працівниками міліції,
і погіршення його здоров’я було несумісним із принципом рівності
сторін провадження та серйозно послабило його право захищати себе
особисто.
101. Із цього випливає, що відбулося порушення пункту 1 та підпунк
ту «c» пункту 3 статті 6 Конвенції щодо здатності заявника ефективно
брати участь у судовому розгляді його справи 21 грудня 2001 року.

5. Допит свідків
a) Аргументи сторін провадження
102. Заявник твердив, що національні суди відмовилися запросити свідків, які б підтвердили, що він зазнав жорстокого поводження
з боку працівників міліції. Він також скаржився на те, що суди не врахували свідчення свідків У. А. та У. Г., пославшись на характер їхнього
зв’язку із заявником.
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103. Уряд твердив, що під час судового розгляду заявник та його
захисник клопотали про виклик трьох свідків, і суд першої інстанції
задовільнив їхні клопотання щодо двох з них: У. А. та У. Г. Водночас
клопотання захисту щодо виклику до суду як свідка лікаря швидкої
допомоги було залишено без задоволення, оскільки того дня суд уже
призначив судово-медичну експертизу заявника. Після завершення медичного огляду ані заявник, ані його захисник не зверталися
до суду щодо виклику інших свідків та погодилися з тим, що судове
слідство у справі можна завершити. Тому Уряд вважав твердження
заявника за цим пунктом необґрунтованими. Він зазначав, що лише
одного свідка, лікаря швидкої, не викликався до суду, а заявник не пояснив у своїй касаційній скарзі та заяві до Суду, у який спосіб свідчення зазначених свідків могли призвести до того, щоб національні суди
встановили невинуватість заявника. Він дійшов висновку, що у цій
справі право заявника, гарантоване підпунктом «d» пункту 3 статті 6
Конвенції, не порушувалося.
b) Оцінка Суду
104. Суд повторює, що право викликати свідків не є абсолютним
і може обмежуватися 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 цілковита рівність сторін відповідного провадження (див. рішення
від 25 березня 1992 року у справі «Відаль проти Бельгії», п. 33, Cерія A,
№ 235-B). Заявник, який твердить про порушення його 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 від 22 червня
2006 року у справі «Гуіллурі проти Франції», заява № 62236/00, п. 55).
Хоча для національних судів оцінка доказів, наданих йому підсудними, а також їх належності, є звичайною практикою, мають бути
наявними виключні обставини, що могли б переконати Суд, що незаслуховування особи як свідка не відповідало статті 6 Конвенції (див.
рішення у справах «Брікмон проти Бельгії», від 7 липня 1989 року, п. 89,
Cерія A, № 158, та «Дестрехем проти Франції», заява № 56651/00, п. 41,
від 18 травня 2004 року).
105. Суд зазначає, що у цій справі заявник посилався на кількох
свідків, яких не допитали у зв’язку з його твердженнями про жорсто-
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ке поводження. Як він твердить, свідчення цих свідків були важливими для встановлення обставин, за яких він зазнав ушкоджень на
початкових стадіях розслідування, і Суд визнає їхню важливість для
скарг заявника відповідно до статті 3 Конвенції (див. п. 70). Ці свідчення також могли б кинути світло на те, чи примусили заявника
зізнатися, але їхня важливість для результатів кримінального провадження щодо заявника залежить від того, чи/та якою мірою національні суди посилалися на зізнання заявника при визнанні його
вини судом. Як Суд уже зазначав, зізнання заявника не відігравали
визначальної ролі у встановленні його вини. Заяві заявника про його
невинуватість було приділено належну увагу судом першої інстанції,
який обґрунтовував свої висновки з посиланням на велику кількість
доказів (див. п. 29). Окрім того, скарга заявника зовсім не підтверджена матеріалами справи. Заявник вимагав виклику трьох свідків, двоє
з яких насправді були допитані судом першої інстанції, тоді як третього, лікаря швидкої, не викликали, тому що суд вирішив призначити
всебічну експертизу заявника. Таким чином, заявник не довів, що суд
не допитав жодного свідка, чиї свідчення могли вплинути на справедливість провадження щодо нього.
Із цього випливає, що не відбулося порушення пункту 1 та підпункту «d» пункту 3 статті 6 Конвенції.
III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
106. Заявник скаржився відповідно до пунктів 1, 3, 4 та 5 статті 5
Конвенції, що його досудове тримання під вартою було незаконним.
Він також скаржився відповідно до статті 1 Першого протоколу до
Конвенції на те, що його особисті речі було вкрадено працівниками
міліції; відповідно до статті 3 Першого протоколу Конвенції на те,
що його примусили віддати свій голос на виборах за визначеного адміністрацією виправної колонії кандидата; та відповідно до статті 2
Протоколу № 7 Конвенції на те, що касаційну скаргу ще не було розглянуто на час подання заяви.
107. Суд вважає, що твердження заявника та наявні в нього матеріали справи не виявляють жодних ознак порушень зазначених
тверджень. Із цього випливає, що ця частина заяви є явно необґрунтованою та має бути відхилена відповідно до підпункту «a» пункту 3
та пункту 4 статті 35 Конвенції.
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IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
108. Статтею 41 Конвенції передбачається:
«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

109. Заявник вимагав 100 000 євро відшкодування моральної шкоди.
110. Уряд твердив, що ця вимога є надмірною та необґрунтованою.
111. Суд на засадах справедливості присуджує заявнику 27 000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

112. Заявник також вимагав 3864 євро компенсації судових та інших витрат, понесених у ході провадження в Суді.
113. Уряд зазначав, що заявник отримав кошти від Суду в порядку надання юридичної допомоги, та запропонував Суду вже нічого не
присуджувати заявникові за цим пунктом.
114. Згідно із практикою 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, взявши до уваги наявні у нього документи та зазначені
критерії, Суд присуджує у повному обсязі суму, що вимагається, від
якої потрібно відняти 850 євро, які він уже отримав у вигляді юридичної допомоги.
C. Пеня

115. 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 скарги за статтями 3 та 6 Конвенції прийнятними,
а решту скарг у заяві — неприйнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення матеріального аспекту статті 3 Конвенції.
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3. Ухвалює, що відбулося порушення процесуального аспекту
статті 3 Конвенції.
4. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції
щодо права заявника не свідчити проти себе.
5. Ухвалює, що не відбулося порушення підпункту «b» пункту 3
статті 6 Конвенції в частині права заявника на адекватний час та можливості для підготовки свого захисту.
6. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 та підпункту «c»
пункту 3 статті 6 Конвенції щодо права заявника на захист.
7. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 та підпункту «c»
пункту 3 статті 6 Конвенції щодо здатності заявника ефективно брати
участь у судовому розгляді його справи 21 грудня 2001 року.
8. Ухвалює, що не відбулося порушення пункту 1 та підпункту «d»
пункту 3 статті 6 Конвенції.
9. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач повинна сплатити заявникові наведені
далі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:
i) 27 000 (двадцять сім тисяч) євро відшкодування моральної шкоди, разом із будь-якими податками, що можуть нараховуватися;
ii) 3014 (три тисячі чотирнадцять) євро компенсації судових
та інших витрат, разом із будь-якими податками, що можуть нараховуватися;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.
10. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 31 жовтня
2013 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік

М. Віллігер

секретар

голова
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ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ ЛЕММЕНСА
Ця справа стосується катування працівниками міліції та відмови
слідчих органів серйозно поставитися до скарги заявника на жорстоке з ним поводження. Окрім того, під час судового засідання у справі
заявника сталася низка процесуальних порушень, частково в результаті жорстокого поводження з ним на початковій стадії провадження.
У справі міститься низка прикладів того, як працівники міліції та судових органів не виконували свої обов’язки.
Я голосував разом зі своїми колегами по всіх пунктах. Проте, на
жаль, я вважаю за потрібне висловити свою незгоду з одним пунктом
рішення. У пункті 100 зазначається таке:
«Окрім того, причиною погіршення його здоров’я був неврологічний
біль у поперековій зоні, яку було визначено основним місцем розташування
синців після жорстокого поводження з ним з боку працівників міліції.
З огляду на співвідношення між локалізацією болю та місцем розташування синців Суд вважає, що стан здоров’я заявника може, принаймні частково, бути пов’язаним з його катуванням з боку працівників міліції і погіршення його здоров’я було несумісним з принципом рівності сторін провадження та серйозно послабило його право захищати себе особисто».
Я не думаю, що Суд може робити висновок, до чого могло призвести те, що заявник опинився у становищі, в якому він перебував
під час засідання Гірницького районного суду м. Макіївки 21 грудня
2010 року, майже через два роки після жорстокого поводження з ним
з боку працівників міліції відділення із боротьби з організованою
злочинністю м. Макіївки. Безперечно, хочеться побачити причиновонаслідковий зв’язок між двома подіями. Проте я гадаю, що за відсутності чіткого підтвердження медичним висновком Суду було б краще
утриматися від припущення щодо такого можливого зв’язку.
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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 «БЄЛОУСОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 4494/07)
Рішення
Страсбург
7 листопада 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
7 лютого 2014 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Бєлоусов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,		
п. А. Потоцький,
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п. П. Лемменс,		
п. А. Пейхал,
п. С. Шевчук, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
розглянувши справу в закритому засіданні 15 жовтня 2013 року,
оголошує таке рішення, ухвалене того дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 4494/07), проти України, поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, паном В’ячеславом Миколайовичем Бєлоусовим (далі — заявник)
7 грудня 2006 року.
2. Інтереси заявника представляв п. Бущенко А. П., юрист, який практикує у м. Харків. Інтереси Уряду України (далі — Уряд) послідовно представляли його Уповноважені, пані В. Лутковська та п. Н. Кульчицький.
3. Заявник твердив, що працівники міліції незаконно затримали його, катували, здійснили обшук його житла, а також що він не постав негайно перед суддею для розгляду питання щодо законності його затримання
та що слідство за його скаргою про катування було неефективним.
4. 21 березня 2011 року про заяву було повідомлено Уряд.
5. Пані Г. Юдківська, суддя, обрана від України, не могла брати
участь у справі (правило 28 Регламенту Суду). Голова Палати вирішив
призначити п. С. Шевчука як спеціального суддю (підпункт «b» пункту 1 правила 29).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився у 1979 році і живе у м. Харків.
A. Кримінальне провадження щодо заявника,
його затримання та тримання під вартою

7. Близько 11 год. ранку 18 липня 2005 року кілька працівників
міліції у цивільному прийшли до гуртожитку, в якому мешкав заявник, та запросили його пройти з ними до відділку. Заявник пішов із
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працівниками міліції до Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України
в Харківській області (далі — відділок міліції).
8. У відділку міліції заявника повідомили про те, що міліцією було отримано заяви від двох матерів, які обвинувачували його у скоєнні розпусних дій стосовно їхніх малолітніх доньок, і допитали його
з цього приводу.
9. Близько 17 год. того ж дня заявник зізнався у вчиненні цього злочину та підписав дозвіл на проведення міліцією огляду його житла.
10. Близько 18 год. семеро або восьмеро працівників міліції, включаючи тих, хто допитував заявника, разом із ним повернулися до гуртожитку, оглянули його кімнату та вилучили ковдру, килим та деякі з особистих речей заявника й доправили заявника назад до відділку міліції.
На цій стадії його затримання документально зафіксовано не було.
11. Близько 19 год. 19 липня 2005 року заявник, який усе ще перебував у відділку міліції, мав перше побачення із захисником, найнятим його родичами.
12. Близько 20 год. 40 хв. того ж дня слідчий міліції Б. склав протокол затримання, в якому зазначалося, що заявника у зазначений
час було затримано як підозрюваного у вчиненні злочину на підставі
статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України.
13. 22 липня 2005 року заявник постав перед суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова (далі — районний суд), який обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою строком на десять
днів для збору додаткових відомостей про нього з метою визначення
доцільності подальшого тримання його під вартою.
14. 29 липня 2005 року заявник був звільнений з-під варти під
підписку про невиїзд.
15. У вересні 2005 року одна з двох матерів, які подали заяви про
скоєння заявником розпусних дій відносно їхніх доньок, забрала
свою заяву щодо заявника, заявивши, що вона подала її під тиском
з боку міліції.
16. Сторони не повідомили Суд про будь-які результати кримінального провадження щодо заявника.
B. Перевірка скарг заявника стосовно тримання його
під вартою, обшуку його житла та катувань

17. Протягом вечора 18 липня 2005 року консьєрж гуртожитку заявника та троє його сусідів повідомили Харківську правозахисну гру-
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пу (некомерційна організація), що вони бачили, як близько 11 години
того дня заявник у супроводі працівників міліції залишав гуртожиток. Вони зазначили, що на той час заявник був тверезий, акуратно
одягнений і здоровий. Вони також бачили його через кілька годин,
коли міліція привезла його для обшуку його кімнати, вони помітили,
що заявник кульгає, горбиться; його обличчя набрякло, на ньому були
синці, а його одяг був брудний і зім’ятий. Дехто із сусідів також зазначив, що заявник повернувся в наручниках та що працівники міліції не
дали йому можливості пояснити сусідам, що відбувається.
18. Близько 22 год. того ж дня невстановлена особа зателефонувала на гарячу лінію міліції, вимагаючи перевірки законності затримання заявника та тримання його під вартою.
19. Близько 22 год. 30 хв. того ж дня для перевірки скарги, отриманої на гарячу лінію, прибув M. K., заступник начальника Комінтернівського РВ, та відібрав пояснення заявника, який поскаржився
на жорстоке поводження з боку міліції. Заступник начальника також
відібрав пояснення у працівників міліції, які твердили, що заявник
сам завдав собі тілесних ушкоджень.
20. Близько 10 год. ранку 19 липня 2005 року заявника оглянув
судово-медичний експерт, який засвідчив, що заявник зазнав легких
тілесних ушкоджень, включаючи набряки м’яких тканин, численні синці та подряпини на різних частинах тіла, зокрема на обличчі
та в області паху. Судово-медичний експерт також дійшов висновку,
що тілесних ушкоджень було завдано тупими предметами від одного
до трьох днів тому, та зазначив, що згідно з твердженнями заявника,
цих тілесних ушкоджень було завдано працівниками міліції, хоча, за
твердженнями працівників міліції, заявник завдав їх собі сам.
21. 20 липня 2005 року заявник, якого представляв захисник,
подав до прокуратури Комінтернівського району м. Харкова офіційну скаргу із клопотанням до прокурора Комінтернівського району
(далі — районний прокурор) порушити кримінальну справу за фактом незадокументованого тримання заявника під вартою до 20 год.
40 хв. 19 липня 2005 року та жорстокого поводження з ним. Заявник
твердив, що його катували кілька працівників міліції, включаючи
С. Б., A. O. та В. М., а також зазначив, що може впізнати інших працівників міліції, якщо їх побачить. Згодом заявник доповнив свої первісні скарги, твердячи додатково, що 18 липня 2005 року в його помешканні було проведено незаконний обшук.
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22. 1 серпня 2005 року районна прокуратура за скаргами заявника порушила кримінальну справу.
23. 6 серпня 2005 року в рамках зазначеної справи заявника було
допитано як свідка. Він твердив, що після його прибуття до відділку
міліції близько опівдня 18 липня 2005 року троє працівників міліції,
С. Б., A. O. і В. М., примушували його зізнатися у вчиненні злочину,
в якому він підозрювався, погрожуючи катуваннями. Оскільки заявник наполягав на своїй невинуватості, працівники міліції прибрали
зі столу всі предмети, накрили його ковдрою та поклали заявника на
нього з руками в наручниках за спиною. Потім вони боляче викрутили
йому руки й почали бити його по різних частинах тіла та стискати його геніталії. Згодом до них приєдналися ще троє працівників міліції,
чиї імена заявникові не було повідомлено, й почали по черзі за допомогою різних методів завдавати заявникові болю, бити та душити його. Нездатний більше витримувати катування, близько 17 год. того ж
дня заявник зізнався у вчиненні злочину, якого ніколи не вчиняв.
24. У різні дати прокуратура викликала працівників міліції С. Б.,
A. O. і В. М. для допитів як свідків у зв’язку із зазначеною справою.
Згідно із твердженнями заявника перший такий допит відбувся 9 серп
ня 2005 року. Працівники міліції твердили, що заявник добровільно
надав визнавальні свідчення, а потім став дуже збудженим. Він почав
битися головою об стіл та стіну, спробував без дозволу вийти з кімнати та зазнав кількох тілесних ушкоджень, коли працівники міліції
намагалися його зупинити. У зв’язку з такою неналежною поведінкою
працівники міліції були змушені вдягнути на нього наручники, щоб
заспокоїти його. Версії подій у викладі різних працівників міліції різнилися, зокрема щодо послідовності подій та їхньої особистої ролі
в інциденті.
25. 6 вересня 2005 року заявник подав районному прокурору скаргу, твердячи, що розслідування його скарг не просувається. Він зазначив, зокрема, що слідчий повинен був викликати трьох працівників
міліції, що їх заявник впізнав, як підозрюваних, а не свідків, а також,
що необхідно було вжити заходів, аби дати йому змогу впізнати інших
працівників міліції, які жорстоко поводилися з ним.
26. 7 листопада 2005 року заявника знову було допитано як свідка
у зазначеній справі.
27. 11 листопада 2005 року заявникові було надано статус потерпілого у зазначеній справі.
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28. 13 січня 2006 року заявник взяв участь у відтворенні умов
та обставин події.
29. У лютому 2006 року було здійснено очні ставки заявника
з працівниками міліції, яких він обвинувачував у жорстокому поводженні.
30. Двічі (3 травня 2006 року та 15 серпня 2007 року) провадження у справі зупинялося на тій підставі, що особу, яка вчинила злочин,
неможливо було встановити. 10 липня 2006 року і 19 жовтня 2007 року відповідно провадження у справі поновлювалося після висновків
прокуратури вищого рівня про необхідність проведення додаткових
слідчих дій.
31. 26 грудня 2007 року районна прокуратура закрила справу за
відсутністю в діянні складу злочину.
32. 6 лютого 2008 року прокуратура Харківської області скасувала
зазначену постанову як недостатньо обґрунтовану та скерувала справу для проведення додаткового розслідування.
33. Кілька разів після цієї дати провадження у справі знову зупинялося (19 березня 2008 року та 21 травня 2009 року) й поновлювалося
(4 червня 2008 року та 10 серпня 2009 року).
34. 28 грудня 2009 року районна прокуратура закрила справу.
Прокуратура встановила, що 18 липня 2005 року заявника було доправлено до відділку міліції у зв’язку з поданою щодо нього заявою
про вчинення злочину. Тобто фактично його було затримано того
дня як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого статтею 115
Кримінально-процесуального кодексу України. Проте затримання
заявника було зафіксовано лише увечері 19 липня 2005 року. Така адміністративна затримка з підготовкою офіційних документів щодо
затримання заявника, можливо, могла б мати наслідком накладення
дисциплінарного стягнення, але її не можна кваліфікувати як злочин.
Районна прокуратура також дійшла висновку про недостатність доказів, що заявника було піддано катуванням. Насамкінець прокуратурою зазначалося, що прихід працівників міліції до помешкання заявника кваліфікується не як обшук, а як огляд місця події, який здійснювався на законних підставах, оскільки заявник дав свою згоду на
проведення такого огляду.
35. 7 квітня 2010 року районний суд скасував зазначену постанову
та повернув справу на додаткове розслідування.
36. Слідчим було допитано кілька свідків, які засвідчили, що вже
не пам’ятають деталей подій 18–19 липня 2005 року.
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37. 15 липня 2010 року районна прокуратура закрила справу за
відсутністю ознак складу злочину в діях працівників міліції.
38. 30 листопада 2010 року районний суд скасував цю постанову
та повернув справу на додаткове розслідування.
39. 18 травня 2011 року провадження у справі було зупинено
у зв’язку з тим, що особу, що вчинила злочин, не було встановлено.
40. Згідно з інформацією, наданою сторонами у справі, 21 листопада 2011 року цю постанову було скасовано, а слідство поновлено.
Сторони не повідомили Суд про будь-які подальші заходи в межах
цього провадження.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України 1996 року

41. Статтею 29 Конституції України передбачено таке:
Стаття 29
«Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена
судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого
рішення суду про тримання під вартою.
Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно
повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його
права та надано можливість з моменту затримання захищати себе
особисто та користуватися правовою допомогою захисника.
Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді
своє затримання.
Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено
родичів заарештованого чи затриманого».
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B. Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року
(скасований і втратив чинність 19 листопада 2012 року)

42. Відповідними положеннями Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року, чинними на час подій, передбачалося таке:
Стаття 106. Затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні злочину
«Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні
злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, лише при наявності однієї з таких підстав:
1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо
після його вчинення;
2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану
особу, що саме вона вчинила злочин;
3) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його
житлі буде виявлено явні сліди злочину.
При наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу
у вчиненні злочину, її може бути затримано лише в тому разі, коли
ця особа намагалася втекти, або коли вона не має постійного місця
проживання, або коли не встановлено особи підозрюваного.
Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні
злочину, орган дізнання зобов’язаний скласти протокол із зазначенням підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання,
пояснень затриманого, часу складання протоколу про роз’яснення
підозрюваному в порядку, передбаченому частиною другою статті 21 цього Кодексу, права мати побачення із захисником з 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.
...
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;
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2) звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжний захід, не
зв’язаний з триманням під вартою;
3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. ...
Затримання підозрюваного у вчиненні злочину не може тривати
більше сімдесяти двох годин. ...»

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

Стаття 190. Проведення огляду
«...Огляд житла чи іншого володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою судді... .
У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та
майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються
у вчиненні злочину, а також за письмовою згодою володільця огляд
житла чи іншого володіння особи може бути проведено без постанови
судді».

43. Інші відповідні положення національного законодавства
та міжнародні документи наведено у тексті рішення Суду від 15 травня 2012 року у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine, заява № 3893/03, пп. 44–45, 49–50, 55–64, 67 і 69–79).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 3 і 13 КОНВЕНЦІЇ
44. Заявник скаржився, що під час його тримання під вартою його
на порушення статті 3 Конвенції катували працівники міліції. Він також скаржився за статтею 13 Конвенції, що його скарги про катування
не було належно розглянуто.
45. Суд вважає, що скаргу заявника про неадекватне розслідування його тверджень про катування доцільно розглянути відповідно
до статті 3 Конвенції (див. рішення від 6 грудня 2007 року у справі
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«Козинець проти України» (Kozinets v. Ukraine, заява № 75520/01, п. 44).
Зазначеним положенням передбачено таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. щодо прийнятності

46. Уряд твердив, що скарга заявника про те, що його було піддано катуванню, є передчасною, оскільки розслідування на національному рівні ще триває.
47. Заявник твердив, що розслідування, на яке посилався Уряд,
було неефективним, а тому він, отже, не повинен чекати на його результатів. Він просив Суд розглянути заперечення Уряду разом із суттю відповідної скарги.
48. Суд вважає, що до розгляду скарги заявника стосовно стверджуваної неефективності розслідування, про яку йдеться, у цій справі
неможливо встановити, чи був заявник зобов’язаний очікувати на результати розслідування за його скаргами про катування, чи ні.
49. Отже, Суд долучає заперечення Уряду до суті скарги заявника за процесуальним аспектом статті 3 Конвенції (див. як нещодавній
приклад рішення від 16 лютого 2012 року у справі «Савін проти України» (Savin v. Ukraine), заява № 34725/08, п. 57).
50. Суд також зазначає, що інші аспекти зазначеної скарги не є явно необґрунтованими в сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції та не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони
мають бути визнані прийнятними.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
51. Заявник твердив, що його тілесні ушкодження, підтверджені
його сусідами та зафіксовані судово-медичним експертом 19 липня
2005 року, виникли внаслідок катування його працівниками міліції.
Він зазначив, що цих тілесних ушкоджень йому було завдано під час
перебування під вартою в міліції без будь-яких процесуальних гарантій та що під час його тримання під вартою він надав визнавальні свідчення, від яких незабаром відмовився. Ці факти узгоджувалися з його
твердженнями про те, що його було піддано незаконному тиску. Навпаки, альтернативна версія, згідно з якою заявник добровільно зізнався
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у вчиненні злочину і сам завдав собі тілесних ушкоджень після цього,
була неправдивою. У версіях подій у викладі працівників міліції були
фактологічні неузгодженості. Крім того, якщо, як твердили працівники
міліції, до заявника з метою запобігання його самоушкодженню було
застосовано наручники, працівники міліції відповідно до законодавства повинні були скласти щодо цього акт. Вони цього не зробили.
52. Заявник також твердив, що розслідування його скарг про жорстоке поводження не відповідало мінімальним стандартам ефективності. Слідство не було достатньою мірою незалежним, його зусилля
радше були спрямовані на виправдання працівників міліції, а не на
встановлення фактів, і воно було позначене численними затримками.
Наприклад, хоча державні органи було повідомлено про тілесні ушкодження заявника протягом двадцяти чотирьох годин від часу їхнього завдання, офіційно кримінальну справу було порушено через
десять днів (1 серпня 2005 року), а ще за десять днів було допитано
працівників міліції, причетних до жорстокого поводження, про яке
йшлося (9 серпня 2005 року). Ця затримка могла бути використана
працівниками міліції для узгодження своїх свідчень та знищення доказів. Крім того, тільки у листопаді 2005 року (приблизно через чотири місяці після подій, щодо яких надійшли скарги) заявникові було
надано статус потерпілого у кримінальній справі за його скаргою про
жорстоке поводження. Першу спробу відтворити умови та обставини
подій, що призвели до завдання заявникові тілесних ушкоджень, було здійснено тільки у січні 2006 року (приблизно через шість місяців
після подій, щодо яких надійшли скарги), а першу очну ставку між
заявником та працівниками міліції було проведено тільки у лютому
2006 року (через сім місяців після зазначених подій). Попри наявність
достатніх доказів для обґрунтованої підозри в тому, що встановлені
працівники міліції вчинили насильницький злочин, їх викликали на
допит не як обвинувачених або хоча б підозрюваних, а тільки як свідків. Не було вжито жодних заходів для забезпечення пред’явлення для
впізнання заявником інших причетних до події працівників міліції,
чиїх імен він не знав.
53. Уряд не надав жодних зауважень щодо суті цих скарг.

2. Оцінка Суду
54. Суд з огляду на своє рішення долучити заперечення Уряду
щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту до
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суті скарги заявника про те, що розслідування його тверджень про
катування було неефективним (див. пункт 49), вважає за доцільне
розпочати розгляд справи з розгляду цієї скарги.
a) Стверджувана неефективність розслідування
55. Відповідно до усталеної практики Суду, коли особа висуває
небезпідставну скаргу на таке поводження з нею з боку представників держави, яке порушує статтю 3 Конвенції, обов’язком органів влади є проведення «ефективного офіційного розслідування», здатного
спричинити встановлення фактів справи та, якщо скарги виявляться
правдивими, встановлення та покарання винних осіб (див. серед інших
джерел рішення у справі «Дєдовський та інші проти Росії» (Dedovskiy and
Others v. Russia), заява № 7178/03, п. 87, ECHR 2008 (витяги)). Мінімальні
стандарти ефективності, визначені практикою Суду, включають вимоги, що розслідування має бути ретельним, незалежним, безстороннім та підконтрольним громадськості, а також що компетентні органи
влади повинні діяти зі зразковою ретельністю та оперативністю (див.,
наприклад, рішення від 19 липня 2012 року у справі «Алексахін проти
України» (Aleksakhin v. Ukraine), заява № 31939/06, п. 55).
56. Розглядаючи факти цієї справи, Суд звертає увагу на численні затримки, періоди бездіяльності, зупинки провадження у справі
та закриття справи, а також на численні повернення справи на додаткове розслідування. Суд також зауважує, що від часу подій, що стали
підставою для цієї скарги, минуло більш ніж вісім років. Неминуче із
плином часу речові та інші докази дедалі важче — а то й зовсім неможливо — зібрати, а свідки вже не пам’ятають усіх деталей (див., зокрема,
пункт 36 раніше). Хоча згідно з матеріалами справи слідство ще триває, Суд не вбачає підстав вважати, що ще одне додаткове розслідування після скасування останньої постанови про закриття справи виправить попередні недоліки та зробить розслідування ефективним.
57. Суд також посилається на своє рішення у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), в якому він констатував повторюваність в Україні схожих моделей проведення розслідування, що є результатом проблем системного характеру на національному рівні, і це
дає змогу представникам держави, які піддають підозрюваних у вчиненні злочину жорстокому поводженню для отримання визнавальних свідчень, залишатися безкарними (див. рішення від 15 травня
2012 року у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), заява
№ 23893/03, пп. 172–182). З огляду на обставини цієї справи та свою
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попередню практику, Суд доходить висновку, що й у цій справі також
не було докладено справжніх зусиль для розслідування тверджень заявника про жорстоке поводження.
58. Отже, із цього випливає, що заперечення Уряду (див. пункт 46)
має бути відхилено, та що відбулося порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції.
b) Стверджуване катування працівниками міліції
59. Суд нагадує, що коли міліція затримує здорову особу, але під
час звільнення з-під варти виявляється, що вона має тілесні ушкодження, на державу покладається обов’язок надати правдоподібне пояснення щодо причин виникнення цих ушкоджень, а якщо цього зроблено
не буде, це свідчитиме про явне порушення статті 3 Конвенції (див. серед багатьох інших джерел рішення у справі «Сельмуні проти Франції»
(Selmouni v. France) [ВП], заява № 25803/94, п. 87, ECHR 1999‑V).
60. Суд під час оцінки доказів керується критерієм доведення «поза розумним сумнівом» (див. рішення від 18 січня 1978 року у справі
«Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom),
п. 161, Серія A, № 25). Проте таке доведення може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких
та узгоджених між собою. Коли вся чи значна частина інформації стосовно подій, про які йдеться, відома винятково органам влади — як це
є у справі щодо ув’язнених осіб, які перебувають під контролем органів
влади, — і коли в таких осіб під час їхнього ув’язнення з’являються
тілесні ушкодження, це породжує відповідні обґрунтовані презумпції факту. При цьому тягар доведення можна вважати покладеним на
органи влади, адже саме вони мають надати задовільні та переконливі
пояснення (див. рішення у справі «Салман проти Туреччини» (Salman v.
Turkey) [ВП], заява № 21986/93, п. 100, ECHR 2000-VII).
61. На підставі матеріалів справи, включно з медичними доказами
та свідченнями сусідів заявника, Суд вважає встановленим факт, що
заявник під час допиту у відділку міліції отримав 18 липня 2005 року
синці, садна, набряки м’яких тканин та інші тілесні ушкодження.
62. Суду було повідомлено дві альтернативні версії щодо того,
у який спосіб заявникові було завдано цих тілесних ушкоджень. Згідно з першою версією, запропонованою заявником, працівники міліції
застосували до нього наручники, били його по різних частинах тіла,
душили його, стискали його геніталії та боляче викручували йому
руки, примушуючи зізнатися у скоєнні розпусних дій стосовно двох
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малолітніх. Він твердить, що це поводження тривало кілька годин —
доти, доки він не підписав визнавальні свідчення. Згідно з другою
версією, якої дотримуються працівники міліції, заявник, викликаний
для допиту до відділу міліції, добровільно надав визнавальні свідчення про те, що він вчинив злочин. Після цього він почав поводитися
у такий спосіб, яким завдавав собі шкоди, поки працівники міліції не
приборкали його.
63. На думку Суду, версія заявника є достатньою мірою узгодженою та докладною. Сам лише факт, що він зізнався у вчиненні злочину під час документально незафіксованого тримання під вартою без
відповідних процесуальних гарантій — таких як доступ до захисника — та незабаром після цього відмовився від своїх свідчень, створює
враження, що заявник міг надавати визнавальні свідчення не добровільно. Цей факт, підтверджений медичними та іншими доказами
щодо тілесних ушкоджень, породжує вагоме припущення, що працівники міліції застосували фізичне жорстоке поводження, щоб зламати
психологічний опір заявника та скористатися його вразливим становищем для отримання визнавальних свідчень. За допомогою альтернативної версії працівники міліції надали кілька пояснень, у яких суперечливо описується послідовність подій, що призвели до завдання
заявникові тілесних ушкоджень, та особисті ролі в них працівників
міліції (див. пункт 24). Наприклад, із цих викладів подій незрозуміло, чому заявник почав завдавати собі тілесних ушкоджень після того,
як надав визнавальні свідчення, або чому працівники міліції повинні
були силоміць утримувати його, щоб не дати йому можливості залишити відділок міліції, з огляду на те, що, згідно з їхніми твердженнями, заявник не перебував під вартою. Уряд у своїх зауваженнях також
не надав жодного правдоподібного альтернативного пояснення щодо
того, як заявникові було завдано тілесних ушкоджень.
64. У світлі зазначених тверджень Суд вважає, що тілесних ушкоджень, про які йдеться, було завдано внаслідок жорстокого поводження з боку працівників міліції. Цього висновку достатньо для Суду,
щоб констатувати порушення статті 3 Конвенції.
65. Проте з огляду на твердження заявника Суд повинен додатково розглянути, чи є ознаками катувань тілесні ушкодження, щодо
яких надійшли скарги.
66. При визначенні того, чи можна кваліфікувати певну форму
жорстокого поводження як катування, слід враховувати закріплену в статті 3 Конвенції відмінність між цим поняттям та поняттям
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«нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження». Через
розрізнення цих понять Конвенція наділяє умисне нелюдське поводження, яке спричиняє дуже тяжкі та жорстокі страждання, особливим тавром (див. зазначені рішення у справах «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), п. 167, та «Сельмуні
проти Франції» (Selmouni v. France), п. 96). На додаток до жорстокості
поводження ознакою катування є також наявність мети такого поводження, як це визнано в Конвенції ООН проти катувань та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів
поводження та покарання. Так, у статті 1 цієї Конвенції катування
визначено як навмисне заподіяння сильного болю або страждань,
серед іншого, для отримання відомостей, покарання або залякування (див. рішення у справі «Аккос проти Туреччини» (Akkoç v. Turkey),
заяви №№ 22947/93 і 22948/93, п. 115, ECHR 2000‑X, та згадане раніше рішення у справі «Алексахін проти України» (Aleksakhin v. Ukraine),
п. 50). У згаданій раніше справі «Сельмуні проти Франції» (Selmouni v.
France) Суд висловив думку, що у зв’язку зі зростанням високих стандартів у сфері захисту прав людини та основних свобод відповідно
й неминуче вимагається більша рішучість під час оцінки порушень
головних цінностей демократичного суспільства (п. 101). З огляду на
такий підхід Суд постановив, що певні дії, які раніше кваліфікувалися як «нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження» на
відміну від «катувань», можуть у майбутньому кваліфікуватися поіншому (там само).
67. Суд також зазначає, що хоча тілесні ушкодження заявника
(набряки м’яких тканин, численні синці та подряпини різних частин
його тіла, зокрема обличчя та області паху) було кваліфіковано національним судово-медичним експертом як «легкі», вони свідчать про
жорстокість поводження, якого заявник зазнав (див. для порівняння рішення від 20 грудня 2011 року у справі «Тесленко проти України»
(Teslenko v. Ukraine), заява № 55528/08, п. 101). Це поводження здійснювалося за зачиненими дверима кількома працівниками міліції, чиєму
насильству заявник не міг опиратися. За цих обставин фізичний біль
заявника від цих ушкоджень безсумнівно було посилено відчуттям
безпорадності, напруження та страху. Для оцінки серйозності жорстокого поводження, якого зазнав заявник, також важливо те, що це
поводження було умисним, тривало кілька годин поспіль та мало за
мету отримання від заявника визнавальних свідчень про вчинення
ним злочину, в якому його підозрювали.
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68. За цих обставин Суд доходить висновку, що жорстоке поводження, про яке йдеться, взяте загалом та з урахуванням його
мети, тривалості та жорстокості, у сенсі статті 3 Конвенції було кату
ванням.
69. Отже, відбулося порушення матеріально-правового аспекту
статті 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
70. Заявник скаржився, що його документально не зафіксоване
тримання під вартою з 18 до 19 липня 2005 року не мало законних
підстав. Він також скаржився, що його затримання ввечері 19 липня
2005 року, здійснене без судового рішення, порушувало чинне національне законодавство. У зв’язку з цими скаргами він посилався, зокрема, на підпункт «с» пункту 1 статті 5 Конвенції, відповідні положення якого передбачають таке:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до
процедури, встановленої законом: ...
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення; ...»
A. щодо прийнятності

71. Уряд твердив, що перший аспект зазначеної скарги, а саме
стверджуване тримання заявника під вартою 18–19 липня 2005 року,
як і скарга про катування, був передчасним, оскільки відповідне провадження на національному рівні ще триває. Уряд не висунув жодних заперечень щодо прийнятності другого аспекту скарги заявника,
який стосувався законності його затримання 19 липня 2005 року без
судового рішення.
72. Заявник заперечив зауваження Уряду. Він повторив, що розслідування, на яке посилався Уряд, було неефективним, а отже, він не
був зобов’язаний чекати на його результати.
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73. Суд посилається на свої висновки в пунктах 56–58, в яких він
констатував, що слідство, на яке посилався Уряд, було неефективним
щодо розслідування скарги заявника про катування. Суд вважає, що
такі самі аргументи є рівною мірою актуальними для цього аспекту
справи та доходить висновку, що заявник може бути звільнений від
зобов’язання чекати на результати розслідування, про яке йдеться.
Суд також зазначає, що за відсутності будь-яких зауважень Уряду
щодо наявності будь-якого іншого національного засобу юридичного
захисту (такого, як цивільний або адміністративний позов), Суд має
вважати, що заявник вичерпав засоби юридичного захисту, які він
мав, стосовно обох аспектів його скарги.
74. Суд зазначає, що скарга заявника не є явно необґрунтованою
в сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає,
що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має
бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
75. Заявник твердив, що хоча його затримання було зафіксовано
лише о 20 год. 40 хв. 19 липня 2005 року, він фактично був позбавлений волі приблизно від 11 год. ранку 18 липня 2005 року. Хоча офіційно він тоді був «запрошений» працівниками міліції пройти з ними до
відділку міліції, а не «викликаний», сам спосіб такого «запрошення»
та факт, що до цього було залучено кілька працівників міліції, чітко
вказував на те, що від такого «запрошення» відмовитися неможливо.
Крім того, тільки-но заявник з’явився у відділку міліції, працівники
міліції розпочали його допит та одразу поводилися з ним, як із підозрюваним. Потім до заявника застосували наручники. Він залишався
в наручниках і був у супроводі кількох працівників міліції, коли його
привезли назад до гуртожитку для огляду його кімнати. Також заявника перевозили у «відділенні для затриманих» автомобіля міліції до
гуртожитку та назад.
76. Що стосується законності тримання його під вартою від 19
до 22 липня 2005 року на підставі протоколу затримання, складеного
міліцією о 20 год. 40 хв. 19 липня 2005 року, заявник твердив, що воно
суперечило статті 29 Конституції України. Зокрема, згідно із зазначеним
положенням, у будь-якому разі, за винятком нагальної необхідності за-
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побігти злочинові чи його перепинити, для затримання необхідне судове рішення. Це положення було детальніше розтлумачено статтями 106
та 115 Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року, які містили вичерпний перелік повноважень міліції щодо затримання особи.
Жодне з цих положень у випадку заявника не було застосоване.
77. Уряд твердив, що за відсутності остаточних результатів відповідного розслідування на національному рівні неможливо дійти
висновку, чи можуть події за участю заявника і працівників міліції
18 липня та до 20 год. 40 хв. 19 липня 2005 року кваліфікуватися як
позбавлення волі. Тому Уряд не мав можливості надати зауваження
стосовно відповідного аспекту скарги заявника.
78. Уряд також твердив, що тримання заявника під вартою від
20 год. 40 хв. 19 липня 2005 року до 22 липня 2005 року (коли судом було винесено рішення про тримання його під вартою) було законним.
Зокрема, затримання здійснювалося на підставі обґрунтованої підозри заявника у вчиненні злочину та було здійснене з метою попередження його можливого переховування від слідства. Затримання здійснювалося на підставі статей 106 і 115 Кримінально-процесуального
кодексу України 1960 року, оскільки свідки вказали на заявника як на
особу, що вчинила злочин.

2. Оцінка Суду
a) Загальні принципи
79. Згідно з практикою Суду для визначення того, чи було по
збавлення волі, потрібно спочатку оцінити конкретну ситуацію
особи, про яку йдеться, та взяти до уваги сукупність усіх обставин
конкретної справи, а саме — вид, тривалість, наслідки та спосіб застосування заходу, про який ідеться (див. рішення від 6 листопада
1980 року у справі «Ґуццарді проти Італії» (Guzzardi v. Italy), Серія А,
№ 39, с. 33, п. 92). Суд має брати до уваги не лише зовнішні ознаки,
а й повинен зосередитися на реальній ситуації, про яку йдеться
у скарзі (див. рішення від 24 червня 1982 року у справі «Ван Дрооґенбрук проти Бельгії» (Van Droogenbroeck v. Belgium), Серія A, № 50, с. 20,
п. 38). Суд уже неодноразово вказував на те, що право на свободу
є надто важливим для особи в демократичному суспільстві, щоб
втрачати право на захист Конвенції лише тому, що особа являється з повинною для взяття під варту. Тримання під вартою може порушувати статтю 5, навіть якщо зазначена особа погодилася на це
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(див. рішення у справах: «Де Вільде, Оомс та Версип проти Бельгії»
(De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium), від 18 червня 1971 року, п. 65,
Серія A, № 12, та «Осипенко проти України» (Osypenko v. Ukraine), заява
№ 4634/04, п. 49, від 9 листопада 2010 року).
80. Суд також нагадує, що невизнане тримання особи під вартою
є цілковитим запереченням фундаментально важливих гарантій, що
містяться у статті 5 Конвенції, та являє собою найсерйозніше порушення зазначеного положення. Відсутність фіксації таких речей, як
дата, час та місце затримання, ім’я затриманого, підстави для затримання та ім’я особи, яка здійснила затримання, мають розглядатися
як недотримання вимоги щодо законності та невідповідність самій
меті статті 5 Конвенції (див., наприклад, рішення у справі «Менешева проти Росії» (Menesheva v. Russia), заява № 59261/00, п. 87, ECHR
2006‑III, із подальшими посиланнями).
81. Суд у багатьох справах уже констатував, що, коли йдеться про
позбавлення волі, надзвичайно важливо, щоб було дотримано загального принципу юридичної визначеності. Отже, важливо, щоб умови,
за яких відповідно до національного законодавства здійснюється по
збавлення волі, було чітко сформульовано та щоб застосування цього
законодавства було передбачуваним тією мірою, аби воно відповідало стандарту «законності», передбаченому Конвенцією стандарту,
яка вимагає, щоб усе законодавство було сформульовано з достатньою точністю для того, щоб надати особі можливість за потреби, за
відповідної консультації передбачати тією мірою, що є розумною за
відповідних обставин, наслідки, до яких може призвести її дія (див.
рішення у справі «Барановський проти Польщі» (Baranowski v. Poland),
заява № 28358/95, п. 52, ECHR 2000-III).
82. Термін «законний» у підпункті «с» пункту 1 статті 5 Конвенції по суті стосується національного законодавства та закладає
обов’язок відповідати його матеріальним і процесуальним нормам.
Суд може розглянути, чи було дотримано національного законодавства для цілей цього положення Конвенції, але насамперед національні органи, а саме, суди, мають тлумачити та застосовувати
національне право (див. рішення від 24 червня 2010 року у справі
«Олексій Михайлович Захаркін проти України» (Oleksiy Mykhaylovych
Zakharkin v. Ukraine), заява № 1727/04, п. 84). «Законність» тримання
під вартою за національним законом є першорядним, але не завжди
вирішальним чинником. На додаток до цього Суду належить переконатися, що тримання під вартою протягом періоду, який розгля-
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дається, відповідало меті пункту 1 статті 5 Конвенції, яка полягає
в недопущенні свавільного позбавлення волі (див. рішення у справах:
«Єлоєв проти України» (Yeloyev v. Ukraine), заява № 17283/02, пп. 41–42,
від 6 листопада 2008 року, та «Корнєйкова проти України» (Korneykova v.
Ukraine), заява № 39884/05, п. 33, від 19 січня 2012 року).
b. Застосування зазначених принципів до цієї справи
83. У тій частині скарг заявника, яка стосується позбавлення
його волі від 18 липня 2005 року до 20 год. 40 хв. 19 липня 2005 року, Суд зазначає, що, як вбачається зі свідчень працівників міліції,
висновків прокуратури та інших матеріалів справи (див. пункти 17,
24 і 34), заявника було доправлено до відділку міліції вранці 18 липня
2005 року у зв’язку зі скаргами на вчинення ним кримінального злочину. Від цього моменту з ним поводилися як із підозрюваним і він
перебував під ефективним контролем працівників міліції у відділку
міліції, а також під час нетривалих візитів до гуртожитку та до судово-медичного експерта, також йому не дозволялося безперешкодно
залишити приміщення відділу міліції. Суд вважає, що зазначених
матеріалів достатньо, щоб дійти висновку, що впродовж періоду, що
розглядається, заявника було позбавлено волі, а саме, було затримано
в сенсі підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції (див. для порівняння
згадане раніше рішення у справі «Осипенко проти України» (Osypenko v.
Ukraine), пп. 46–49 та рішення від 15 листопада 2012 року у справі «Гриненко проти України» (Grinenko v. Ukraine), заява № 33627/06, п. 75).
84. Суд також зазначає, що, як випливає з матеріалів справи,
18 липня 2005 року органами міліції не було документально зафіксовано затримання заявника, а протокол затримання було складено
тільки близько 20 год. 40 хв. 19 липня 2005 року.
85. Суд уже встановлював порушення у справах, де формальне
визнання заявника затриманим за підозрою у вчиненні злочину відкладалося без будь-якого розумного пояснення (див., наприклад, рішення від 19 січня 2012 року у справі «Смолик проти України» (Smolik
v. Ukraine), заява № 11778/05, пп. 46–48, та згадане раніше рішення
у справі «Гриненко проти України» (Grinenko v. Ukraine), пп. 77–78). Суд
констатує, що ця справа є ще одним прикрим прикладом такої адміністративної практики.
86. Що стосується скарги заявника на те, що попри складання
19 липня 2005 року протоколу затримання, тримання його під вартою в міліції залишалося незаконним до винесення судом 22 липня
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2005 року рішення про взяття його під варту, Суд зазначає, що йому не
було надано копії відповідного протоколу затримання. Отже, Суд не
може розглянути аргументи заявника щодо законності тримання його під вартою протягом цього періоду на підставі причин, наведених
у протоколі (див. для порівняння згадані раніше рішення у справах:
«Корнєйкова проти України» (Korneykova v. Ukraine), п. 34, та «Гриненко
проти України» (Grinenko v. Ukraine), пп. 83–84). Проте Суд вважає, що
у цій справі він може і повинен розглянути скаргу заявника щодо цього періоду тримання під вартою у контексті обставин тримання його
під вартою протягом попереднього періоду документально не зафіксованого позбавлення волі.
87. Як випливає з інформації, наданої сторонами, в оскаржуваному протоколі затримання зазначалося, що заявника було затримано
о 20 год. 40 хв. 19 липня 2005 року. У ньому зовсім не згадувався той
факт, що заявника вже тримали під вартою у відділку міліції більше
тридцяти годин до моменту, коли було складено протокол. Насамперед цей факт вплинув на відлік встановленого законом семидесятидвогодинного строку, зі спливом якого міліція була зобов’язана звільнити заявника з-під варти, якщо не буде отримано судового рішення
про тримання його під вартою (див. пункти 41–42). Як уже зазначалося, рішення суду було отримано тільки 22 липня 2005 року — тобто після закінчення зазначеного строку тримання під вартою. Отже,
тримання заявника під вартою впродовж періоду, що розглядається,
було незаконним.
88. Відповідно відбулося порушення пункту 1 статті 5 Конвенції
у зв’язку з триманням заявника під вартою в міліції від 18 до 22 липня
2005 року.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3
СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
89. Заявник також скаржився, що він не постав негайно після свого затримання перед суддею. У зв’язку з цим він посилався на пункт 3
статті 5 Конвенції, у відповідних частинах якого передбачено таке:
«3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею
чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу...».
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90. Уряд твердив, що ця скарга була передчасною. Зокрема, оскільки розслідування скарги заявника про незаконне позбавлення
волі на національному рівні ще не було завершено, встановити, чи був
заявник позбавлений волі до 20 год. 40 хв. 19 липня 2005 року, неможливо. Отже, Уряд був позбавлений можливості надати свої зауваження щодо того, чи негайно постав заявник перед суддею.
91. Заявник твердив, що перебіг строку тримання його під вартою
розпочався приблизно об 11 год. ранку 18 липня 2005 року.
92. Суд нагадує про свій висновок у пункті 83 про те, що заявника
було позбавлено волі з ранку 18 липня 2005 року. Суд також вважає,
що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі підпункту «а» пункту
3 статті Конвенції та що вона не є неприйнятною з будь-яких інших
підстав. Отже, вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

93. Сторони не надали жодних зауважень по суті цього аспекту
справи.
94. Суд повторює, що негайний судовий контроль є вагомим
аспектом гарантії, закріпленої в пункті 3 статті 5 Конвенції, яка по
кликана зводити до мінімуму ризик свавілля та забезпечувати верховенство права — один із головних принципів демократичного суспільства (див. рішення від 29 листопада 1988 року у справі «Броган
та інші проти Сполученого Королівства» (Brogan and Others v. the United
Kingdom), п. 58, Серія A, № 145‑B). Хоча негайність має оцінюватися
в кожній справі залежно від її особливостей (див., серед інших джерел, рішення у справі «Аквіліна проти Мальти» (Aquilina v. Malta) [ВП],
заява № 25642/94, п. 48, ECHR 1999‑III), вимогу про суворі часові
рамки, закріплену пунктом 3 статті 5 Конвенції, не можна тлумачити надто гнучко, оскільки таке тлумачення серйозно послабило би
процесуальну гарантію на шкоду особі й загрожувало би підірвати
саму суть права, захищеного цим положенням (див., наприклад, рішення у справі, «Маккей проти Сполученого Королівства» (McKay v. the
United Kingdom) [ВП], заява № 543/03, п. 33, ECHR 2006‑X, та «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), заява
№ 42310/04, п. 214, від 21 квітня 2011 року).
95. У цій справі Суд, з урахуванням висновків у пункті 83, вважає, що тримання заявника під вартою у сенсі підпункту «с» пункту 1
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статті 5 Конвенції почалося вранці 18 липня 2005 року. До 22 липня
2005 року воно не було об’єктом судового контролю. Суд вважає, що
такий чотириденний строк неявки до судді не відповідає вимозі негайності, що міститься в пункті 3 статті 5 Конвенції. Суд нагадує, що
впродовж зазначеного строку заявника тримали під вартою у незаконний і свавільний спосіб і він зазнав серйозного жорстокого поводження з боку працівників міліції. Негайний судовий контроль міг би
запобігти всім цим подіям.
96. Отже, Суд констатує порушення пункту 3 статті 5 Конвенції
у зв’язку з правом заявника «негайно постати перед суддею».
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
97. Насамкінець заявник скаржився, що 18 липня 2005 року працівники міліції незаконно обшукали його житло. У зв’язку з цим він
посилався на статтю 8 Конвенції, якою передбачено таке:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя,
до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього
права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із
законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».
A. щодо прийнятності

98. Сторони не надали своїх зауважень з приводу прийнятності
цього аспекту справи.
99. Суд також вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
в сенсі підпункту «а» пункту 3 статті Конвенції та що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана
прийнятною.
B. щодо суті

100. Заявник твердив, що 18 липня 2005 року працівники міліції
здійснили в його помешканні незаконний обшук, не отримавши по-
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передньо для цього відповідного рішення суду. Він твердив, що відповідним положенням національного законодавства бракувало чіткості та передбачуваності стосовно значення терміна «обшук» порівняно з терміном «огляд». Законодавство також не визначало чітко
межі повноважень міліції щодо огляду житла на підставі згоди особи,
що в ньому мешкає.
101. Як альтернативу попередньому, заявник твердив, що законодавчі положення, якими дозволявся огляд житла на підставі згоди
особи, що в ньому мешкає (тобто без постанови суду), в його випадку
були застосовані свавільно, оскільки під час катування його примусили підписати документ, який надавав міліції право оглянути його
помешкання.
102. Уряд твердив, що в помешканні заявника було проведено
«огляд», а не «обшук». Ця дія регулювалася статтею 190 Кримінальнопроцесуального кодексу України 1960 року, згідно з якою працівникам міліції дозволялося заходити до житла та оглядати його за згодою власника. Огляд у цій справі був законним, оскільки від заявника
було отримано письмову згоду, а сам огляд мав законну мету розслідування злочину. З огляду на підозру в тому, що заявник вступав до
статевих зносин з неповнолітніми у місці, про яке йдеться, цей огляд
був виправданий інтересами громадської безпеки та не становив непропорційного втручання у права заявника.
103. Суд зауважує, що сторони погоджуються з тим, що огляд
житла заявника, незалежно від його кваліфікації згідно з національним законодавством, становив втручання у права заявника, гарантовані статтею 8 Конвенції.
104. Суд нагадує, що будь-яке втручання згідно з пунктом 1 статті 8 Конвенції має бути виправданим у сенсі пункту 2 як таке, що
здійснюється «згідно із законом» і є «необхідним у демократичному суспільстві» задля досягнення однієї або більше законних цілей,
що в ньому наводяться (див. серед багатьох інших джерел рішення у справах «Сільвер та інші проти Сполученого Королівства» (Silver
and Others v. the United Kingdom), від 25 березня 1983 року, Серія A,
№ 61, с. 32, п. 84, та «Савіни проти України» (Saviny v. Ukraine), заява
№ 39948/06, п. 47, від 18 грудня 2008 року). Формулювання «згідно із
законом» вимагає від оскаржуваного заходу і підґрунтя в національному законодавстві, і його відповідності принципові верховенства
права (див. «С. і Марпер проти Сполученого Королівства» (S. and Marper
v. the United Kingdom) [ВП], заяви №№ 30562/04 і 30566/04, п. 95, ECHR
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2008). Головною метою статті 8 Конвенції є захист особи від свавільного втручання державних органів (див. серед багатьох інших джерел
рішення від 27 жовтня 1994 року у справі «Кроон та інші проти Нідерландів» (Kroon and Others v. the Netherlands) , п. 31, Серія A, № 297‑C).
105. Звертаючись до фактів цієї справи, Суд звертає увагу на аргумент Уряду про те, що втручання, щодо якого надійшла скарга, було здійснено «згідно із законом», оскільки ґрунтувалося на статті 190
Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року, чинного на
час подій, якою регулювалася, зокрема, процедура, за допомогою якої
державні органи, що розслідують кримінальні злочини, можуть оглядати житлові приміщення. Суд також зазначає, що це положення, за
винятком обмеженої кількості невідкладних випадків, коли ці вимоги не діють, зобов’язувало державні органі отримати або постанову
суду, або письмову згоду власника як передумови для огляду житлових приміщень (див. відповідні положення статті 190 Кримінальнопроцесуального кодексу України 1960 року у пункті 42). У контексті
цієї справи огляд здійснювався на підставі письмової згоди, наданої
заявником працівникам міліції.
106. Суд також зауважує, що згідно з наявними документами
зазначений дозвіл було підписано заявником у другій половині дня
18 липня 2005 року. Як уже встановлено, впродовж цього строку заявника тримали під вартою у відділку міліції, що не підтверджено документально, та піддали жорстокому поводженню з боку міліції. Також вбачається, що заявника було доправлено для участі в огляді під
пильним наглядом кількох працівників міліції, яких заявник вважав
винними у жорстокому поводженні з ним, та що впродовж усієї процедури він залишався в наручниках (див. пункти 9–10, 17, 75 і 83). Отже,
працівники міліції отримали дозвіл заявника на огляд його житла за
обставин, у яких були відсутні процесуальні гарантії, що захищають
його здатність висловлювати свою справжню думку. За цих обставин
Суд вважає правдоподібним, що заявник відчував, що його примушують надати дозвіл, про який ідеться. Отже, цей оскаржуваний огляд
не здійснювався на підставі справжнього дозволу заявника, а отже,
умов для застосування статті 190 Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року явно не було дотримано.
107. Цього висновку достатньо, щоб дійти висновку, що огляд працівниками міліції житла заявника 18 липня 2005 року не проводився
згідно із законом.
108. Отже, відбулося порушення статті 8 Конвенції.
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V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
109. 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

110. Заявник вимагав 50 000 євро відшкодування моральної шкоди.
111. Уряд твердив, що ця сума є надмірною та необґрунтованою.
112. Суд вважає, що заявник зазнав значного болю та страждань
у зв’язку з обставинами, що призвели до встановлення порушень Конвенції у цій справі. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості,
Суд присуджує заявникові 25 000 євро відшкодування моральної
шкоди разом із будь-якими податками, що можуть нараховуватися на
зазначену суму.
B. Судові витрати

113. Заявник також вимагав 6048 євро компенсації судових та
інших витрат, понесених під час провадження у Суді, які би мали
бути перераховані безпосередньо на рахунок його представника.
На підтвердження цієї вимоги він надав копію підписаної 4 вересня
2005 року між ним та п. А. П. Бущенком угоди щодо представництва
його інтересів у провадженні в Суді. Угодою передбачалося, що після
завершення провадження заявник має сплатити п. Бущенку 100 євро
за годину роботи та додатково суми у розмірі 8% і 4% за адміністративні та поштові витрати відповідно, від сукупної суми, яка, проте, не
має перевищувати присудженої Судом щодо судових та інших витрат.
Заявник надав чотири табелі обліку робочого часу, складені п. Бущенком у зв’язку з роботою, проведеною за період із 2005 до 2011 року.
Згідно з ними, п. Бущенко працював над справою сорок чотири години, з яких шістнадцять годин він консультував заявника та В. Ш.,
представника заявника у національному провадженні стосовно процедур щодо вичерпання та практики Суду.
114. Уряд вважав, що сума, яка вимагається, є надмірною та що
вимога має бути частково відхилена.
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115. Суд зазначає, що хоча заявник ще не сплатив адвокатський
гонорар, він має сплатити його згідно з договірними зобов’язаннями.
Як випливає з матеріалів справи, п. Бущенко представляв заявника
протягом провадження у Суді, а, отже, має право висувати вимоги
щодо сплати гонорару згідно з договором. Відповідно, Суд вважає ви
трати за цим гонораром «фактично понесеними» (див. згадане раніше
рішення у справі «Савін проти України» (Savin v. Ukraine), п. 97).
116. Суд зазначає, що вже ухвалював у деяких справах, що суми
відшкодування судових та інших витрат можуть бути сплачені безпосередньо на рахунки представників заявників (див., наприклад,
рішення у справах: «Тоґджу проти Туреччини» (Toрcu v. Turkey), заява
№ 27601/95, п. 158, від 31 травня 2005 року; «Начова та інші проти Болгарії» (Nachova and Others v. Bulgaria) [ВП], заяви №№ 43577/98 і 43579/98,
п. 175, ECHR 2005‑VII; «Імакаєва проти Росії» (Imakayeva v. Russia), заява № 7615/02, ECHR 2006‑XIII (витяги) та «Карабуля проти Румунії»
(Carabulea v. Romania), заява № 45661/99, п. 180, від 13 липня 2010 року).
117. Проте Суд вважає, що вимога є надмірною, та присуджує
заявникові суму 3500 євро разом із будь-якими податками, що можуть нараховуватися. Загальну присуджену суму коштів на прохання заявника необхідно перерахувати на рахунок адвоката заявника,
п. Бущенка.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Вирішує долучити заперечення Уряду щодо невичерпання
національних засобів юридичного захисту за скаргою заявника, що
розслідування його тверджень про жорстоке поводження з боку
працівників міліції було неефективним, до розгляду питання по суті
та відхиляє його.
2. Оголошує заяву прийнятною.
3. Ухвалює, що відбулося порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з відсутністю ефективного розслідування тверджень заявника про
жорстоке поводження з боку працівників міліції.
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4. Ухвалює, що заявника було піддано катуванню на порушення
статті 3 Конвенції.
5. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
6. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
7. Ухвалює, що відбулося порушення статті 8 Конвенції.
8. Ухвалює, 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 зазначені далі
суми, які мають бути конвертовані в національну валюту дер
жави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:
i) 25 000 (двадцять п’ять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди разом із будь-якими податками, що можуть нараховуватися;
ii) 3500 (три тисячі п’ятсот) євро компенсації судових та інших витрат разом із будь-якими податками, що можуть
нараховуватися, які мають бути перераховані безпосередньо на рахунок адвоката заявника, п. А. П. Бущенка;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського
центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.
9. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатис
факції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 7 листопада 2013 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 «ГЕРАЩЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 20602/05)
Рішення
Страсбург
7 листопада 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
7 лютого 2014 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Геращенко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи Палатою у складі:
п. М. Віллігер, голова,
пані Е. Пауер-Форд,
п. А. Потоцький,
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п. П. Лемменс,		
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,		
п. С. Шевчук, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
розглянувши справу в закритому засіданні 15 жовтня 2013 року,
оголошує таке рішення, ухвалене того дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 20602/05) проти України,
поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини та основних свобод (далі — Конвенція), поданій до Суду
громадянином України, паном Анатолієм Сергійовичем Геращенком
(далі — заявник) 19 липня 2006 року (див. пункти 71–74).
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його уповноважений,
яким на останніх етапах провадження був п. Н. Кульчицький.
3. Заявник, зокрема, твердив, що він зазнав жорстокого поводження з боку працівників міліції, що обшук у його помешканні був незаконним і свавільним, що його досудове ув’язнення було незаконним
і надмірно тривалим та що не було забезпечено відповідного судового
перегляду законності досудового ув’язнення. Він також скаржився,
що дав визнавальні показання щодо себе під примусом і не маючи
юридичної допомоги захисника.
4. 16 грудня 2009 року скарги стосовно досудового ув’язнення заявника та обшуку його помешкання міліцією було повідомлено Уряду.
Суд також у рамках своїх посадових обов’язків порушив питання про
дотримання Україною статей 8 і 34 Конвенції у зв’язку з можливим
переглядом листування заявника із Судом та повідомив про це.
5. 15 березня 2012 року Голова секції згідно з підпунктом «с» пунк
ту 2 Правила 54 Регламенту Суду вирішив запропонувати сторонам
надати у письмовій формі додаткові зауваження щодо прийнятності
та суті скарг заявника про жорстоке поводження з ним з боку працівників міліції та порушення його права на юридичну допомогу, а також
права не свідчити проти себе.
6. Пані Г. Юдківська, суддя, обрана від України, не могла брати
участь у справі (Правило 28 Регламенту Суду). Голова Палати вирішив
призначити п. С. Шевчука як спеціального суддю (підпункт «b» пункту 1 Правила 29).
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ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
7. Заявник народився у 1958 році і наразі відбуває покарання
у вигляді позбавлення волі в м. Одеса за вироком суду у кримінальній
справі, наступній і не пов’язаній зі справою, що розглядається.
A. Обставини, що передували справі

8. 4 грудня 2003 року заявника було визнано винним у незаконному зберіганні наркотичних засобів і йому було призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Проте його було звільнено
від відбування покарання з випробуванням. Це була його третя судимість, пов’язана з незаконним обігом наркотичних засобів.
9. 12 травня 2004 року Хаджибейським ВМ Суворовського РВ ОМУ
УМВС України в Одеській області (далі — Хаджибейський ВМ) було
порушено кримінальну справу щодо пана Б. за підозрою в незаконному зберіганні наркотичних засобів. Під час слідства пан Б. заявив, що
придбав наркотики у заявника.
10. 18 травня 2004 року слідчий звернувся до Суворовського районного суду м. Одеси (далі — Суворовський суд) з поданням щодо надання дозволу на проведення обшуку в помешканні заявника з метою
перевірки свідчень пана Б.
11. 19 травня 2004 року Суворовський суд надав міліції дозвіл на
проведення обшуку, погодившись, що це необхідно для продовження
розслідування.
B. Події 2 липня 2004 року

12. За твердженнями органів державної влади 2 липня 2004 року
працівник міліції під прикриттям придбав у заявника 1,9 мілілітрів
розчину опіуму, заплативши йому 30 грн купюрами, попередньо поміченими люмінесцентною речовиною. Після оперативної закупівлі
було проведено обшук, під час якого міліцією було вилучено у заявника зазначені купюри та обладнання для виробництва наркотичних
засобів, яке було знайдено в нього вдома. Вони також виявили в його
кишені наповнений розчином опіуму презерватив.
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13. Згідно з твердженнями заявника 2 липня 2004 року, коли він
ремонтував свій автомобіль у дворі, до нього увірвалася група працівників міліції у цивільному одязі, які не показали посвідчень і не
пояснили причин свого вторгнення й почали його бити. Один із працівників міліції схопив заявника за волосся та потягнув його в дім, де
побиття продовжилося. Потім на заявника надягли наручники, після
чого працівники міліції підкинули йому розчин опіуму та попередньо помічені грошові купюри. Заявник також твердив, що обшук його
помешкання проводився хаотично та грубо. Під час цього обшуку він
у наручниках лежав на підлозі в одній із кімнат. Час від часу до нього
підходило по кілька працівників міліції, які лаялися та били його.
14. Батьки заявника та його дружина, а також його знайомий,
пан Ж., якому трапилося перебувати в будинку заявника в цей час,
були очевидцями обшуку.
15. Заявник надав міліції письмове пояснення, в якому він зазначав, що є наркоманом та що виробляє опіум для власного споживання.
Хоча заявник визнав, що міліцією було знайдено певну кількість опіуму та макової соломки, а також певна сума грошей у його брюках, він
заперечував продаж наркотиків.
16. Згідно з протоколом обшуку, підписаним працівниками мілі
ції, які брали в ньому участь, двома понятими та заявником, обшук
тривав від 16 год. до 19 год. 30 хв.
17. Працівник міліції, який здійснював оперативну закупівлю,
того ж дня подав своєму начальнику рапорт про те, що отримав попередньо позначені грошові купюри о 17 год. та купив у заявника розчин опіуму о 18 год.
18. Після закінчення обшуку працівники міліції затримали заявника та доправили його до Хаджибейського ВМ «для подальшого
з’ясування».
C. Досудове слідство та пов’язані факти

19. 3 липня 2004 року заявника у міській лікарні оглянув нейро
хірург (див. також пункт 30). У медичній довідці, виданій лікарем, зазначалося таке:
«Втрату свідомості, нудоту, блювання заперечує. Патологічна неврологічна симптоматика відсутня. Rg черепу — без патології. Rg шийного відділу — без патології. Гострої нейрохірургічної патології не виявлено, нейрохірургічного лікування на момент огляду не потребує».
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20. У матеріалах справи не міститься будь-яких інших відомостей
щодо обставин цього огляду заявника.
21. 5 липня 2004 року щодо заявника було порушено кримінальну
справу за підозрою у незаконному виготовленні та збуті наркотичних
засобів і було затримано як підозрюваного у вчиненні злочину.
22. 7 липня 2004 року щодо заявника було порушено ще одну
кримінальну справу за підозрою у зберіганні наркотичних засобів для
власного споживання.
23. Того ж дня зазначені кримінальні справи було об’єднано в одне провадження.
24. Згідно з твердженнями Уряду заявнику неодноразово роз’яс
нювали його право на захист, але він відмовлявся від використання
цього права. У матеріалах справи немає копій документів, які б підтверджували відмову заявника від цього права.
25. Як вбачається з історії хвороби заявника, копію якої було надано Суду Урядом, 7 липня 2004 року заявникові викликали швидку
допомогу через його скарги на біль у нижній правій частині спини.
Заявник пояснив, що під час його затримання 2 липня 2004 року його
побили. Його доправили до Одеської обласної клінічної лікарні, де його оглянув уролог і було зроблено рентгеноскопію. Йому було діагно
стовано забиття правої нирки без порушення її функцій. Заявникові
було також рекомендовано пройти ультразвукове дослідження.
26. Того ж дня черговий лікар повідомив цю інформацію Хаджибейському ВМ, де черговий зареєстрував її в журналі.
27. 8 липня 2004 року слідчий звернувся до Суворовського суду
з поданням про застосування до заявника запобіжного заходу у ви
гляді взяття під варту.
28. Того ж дня Суворовський суд постановив, що для винесення
рішення щодо застосування запобіжного заходу необхідна додаткова інформація про заявника. Внаслідок цього суд подовжив тримання заявника під вартою на десять днів (з відліком строку від 5 липня
2004 року). Як вбачається з постанови суду, заявника на цьому етапі
представляв захисник.
29. 14 липня 2004 року заявникові було пред’явлено офіційне обвинувачення у зберіганні, виготовленні та збуті наркотичних речовин.
30. Того ж дня заявник було допитано як обвинуваченого. Слідчий вказав на твердження заявника про його побиття працівниками міліції та запитав, чи звертався він по медичну допомогу. Згідно
з протоколом допиту, заявник відповів так:
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«Так, після доправлення до Хаджибеєвського ВМ мене хотіли відправити до спецприйомника, але, оскільки на моєму тілі були помітні
тілесні ушкодження, черговим нарядом мене було доправлено до
МКЛ № 11, де мене оглянув черговий нейрохірург і зробив флюорографію голови. Перебуваючи у лікарні, я був збентежений і не сказав
лікарю, що ще є біль у спині та в попереку. Наступного дня мене все ж
таки повезли до спецприйомника, на прохання конвою я нічого при
прийманні не сказав про завдані мені тілесні ушкодження. До сьогоднішнього дня під час сечовипускання в мене йде кров і сильно болять
нирки».

31. 15 липня 2004 року адвоката (очевидно, найнятого родичами
заявника) було допущено до участі у справі як його захисника.
32. Того ж дня Суворовський суд обрав для заявника запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою на початковий строк два місяці
(до 5 вересня 2004 року). Суд вказав на серйозність обвинувачень щодо заявника та на його попередні судимості. Суд вважав, що заявник
може переховуватися від суду та слідства та/або вчинити повторний
злочин, якщо перебуватиме на волі.
33. 3 вересня 2004 року Суворовський суд за поданням слідчого
продовжив строк тримання заявника під вартою до трьох місяців (до
5 жовтня 2004 року). Суд пояснив це рішення необхідністю здійснення таких заходів: огляду заявника з метою встановлення того, чи є він
наркоманом; завершення слідства; надання заявникові можливості
ознайомитися з матеріалами справи та затвердження обвинувального висновку.
34. 9 вересня 2004 року заявника було оглянуто психіатром-наркологом, який дійшов висновку, що заявник є опійним наркоманом
у стадії часткової ремісії.
35. 21 вересня 2004 року заявник подав слідчому клопотання про
призначення йому судово-медичного огляду, посилаючись на забиття
правої нирки, якого, згідно з його твердженнями, він зазнав внаслідок побиття працівниками міліції 2 липня 2004 року. Він зазначив, що
неодноразово клопотав про призначення йому експертизи.
36. 30 вересня 2004 року слідчий відхилив зазначене клопотання, посилаючись на висновки прокуратури Суворовського району
м. Одеси, зроблені у невизначену дату, згідно з якими заявник обмовляв працівників міліції з метою уникнення кримінальної відповідальності.
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37. 5 жовтня 2004 року заявникові було пред’явлено обвинувальний висновок. Як зазначалося в обвинувальному висновку, слідчим було проведено очну ставку між заявником та працівниками міліції, які
брали участь у його затриманні, під час якої не було висунуто жодних
тверджень щодо жорстокого поводження. В обвинувальному висновку
також містилися посилання на свідчення знайомого заявника, пана
Ж., який під час обшуку перебував у домі заявника (див. пункт 14).
Згідно зі свідченнями пана Ж. поведінка працівників міліції 2 липня
2004 року була належною, він не бачив будь-яких проявів насильства
до заявника або до будь-кого з членів його родини.
D. Судовий розгляд

38. 28 жовтня 2004 року Суворовський суд провів попереднє засідання у справі, під час якого було вирішено подовжити запобіжний захід у вигляді тримання заявника під вартою до оголошення
вироку.
39. Вироком від 14 березня 2005 року Суворовський суд визнав заявника винним у незаконному зберіганні, виготовленні та збуті наркотичних засобів і призначив йому покарання у вигляді п’яти років
та двох місяців позбавлення волі (яке включало невідбуту частину
покарання згідно з вироком заявникові від 4 грудня 2003 року — див.
пункт 8) з конфіскацією всього особистого майна. Суд здебільшого
ґрунтувався на доказах, отриманих в ході оперативної закупівлі, обшуку помешкання заявника та його особистого обшуку, здійснених
2 липня 2004 року. Суд заслухав покази залучених працівників міліції,
понятих та трьох сусідів заявника. Під час судового розгляду пан Ж.
відмовився від своїх свідчень, наданих під час досудового слідства
(див. пункти 14 і 37), твердячи, що вони були отримані від нього під
примусом, та зазначаючи, що він нічого не знав про виробництво та
збут заявником наркотичних речовин. Він також твердив, що бачив,
як 2 липня 2004 року працівники міліції били заявника. Суд відхилив
ці свідчення як неправдиві. Суд також визнав неправдивими свідчення батька заявника про те, що він бачив, як працівники міліції підкинули заявникові наркотики.
40. Того ж дня Суворовський суд виніс окрему ухвалу, в якій зазначалося, що профілактична робота місцевого відділку міліції із заявником під час його випробувального строку була неналежною.
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41. 20 грудня 2005 року апеляційний суд Одеської області (далі —
апеляційний суд), розглянувши апеляційну скаргу заявника, скасував
зазначений вирок і повернув справу на новий розгляд до суду першої
інстанції. Суд посилався, зокрема, на низку фактичних невідповідностей, які мали бути узгоджені. Так, згідно з протоколом обшуку,
обшук помешкання заявника 2 липня 2004 року тривав від 16 год. до
19 год. 30 хв. Водночас у рапорті працівника міліції, який здійснював
оперативну закупівлю, зазначалося, що він отримав попередньо помічені грошові купюри для проведення операції приблизно о 17 год.,
а розчин опіуму він купив у заявника приблизно о 18 год. Інакше кажучи, видається, що обшук розпочався на дві години раніше, ніж відбулася оперативна закупівля наркотиків. Були також невідповідності
у свідченнях понятих, один із яких засвідчив, що особистий обшук
заявника було проведено в домі, у той час як інший зазначив, що особистий обшук заявника було проведено поза межами дому, неподалік
від автомобіля міліції. Апеляційний суд також зазначив, що твердження заявника про фальсифікацію доказів та його побиття не було
ретельно досліджено.
42. Крім того, апеляційний суд скритикував суд першої інстанції за те, що той не «оцінив у належний спосіб той факт, що обшук
проводився на підставі постанови про обшук від 19 травня 2004 року,
яка була винесена за поданням слідчого в рамках іншої кримінальної
справи, порушеної задовго до порушення цієї кримінальної справи
[щодо заявника]».
43. 3 квітня 2006 року заявник подав до Суворовського суду клопотання про своє звільнення під підписку про невиїзд.
44. 19 квітня 2006 року суд відмовив у задоволенні цього клопотання, зазначивши, що заявник підозрюється у вчиненні злочину, покарання за який становить більше трьох років позбавлення волі, та що
він уже мав до цього три судимості, пов’язані з незаконним обігом
наркотичних засобів.
45. 6 листопада 2006 року заявник знову подав клопотання про
своє звільнення.
46. 15 листопада 2006 року Суворовський суд відповів йому листом, в якому зазначав про таке:
«Ваше клопотання про зміну запобіжного заходу від 06.11.2006 розглянуто. Доводжу до Вашого відома, що Вами раніше було заявлено
клопотання про заміну Вам запобіжного заходу і постановою [цього
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суду] від 19 квітня 2006 року Вам було відмовлено у задоволенні заявленого клопотання.
На заяви аналогічного змісту Вам були надані відповіді, тому дані заяви ... списані в наряд суду».

47. 6 червня 2007 року Суворовський суд виніс новий вирок, у якому дійшов таких самих висновків, що і раніше. Як зазначалося у вироку, двоє свідків засвідчили, що особистий обшук заявника проводився поза межами будинку. Що стосується рапорту працівника міліції,
який здійснював оперативну закупівлю, то він не є процесуальним
документом, а тому не може братися до уваги. У вироку нічого не говорилося про те, чому обшук помешкання заявника проводився на
підставі постанови про обшук, виданої двома місяцями раніше в рамках іншої кримінальної справи.
48. У резолютивній частині вироку Суворовський суд також по
становив:
«Запобіжний захід щодо [заявника] до набрання вироком законної
сили залишити таким, як і був — тримання під вартою.
Строк покарання [заявника] обчислювати з 02 липня 2004 року, тобто
з моменту фактичного затримання».

49. Заявник та захисник, що діяв від його імені, оскаржили вирок
від 6 червня 2007 року. Захисник заявляв, зокрема, що твердження заявника про його побиття працівниками міліції 2 липня 2004 року не
було розглянуто в належний спосіб.
50. 4 грудня 2007 року апеляційний суд залишив вирок заявникові без змін. Судом було зазначено, що заявник обрав тактику «заперечення подій, підміни та підтасовування встановлених обставин»,
заперечуючи законність дій працівників міліції під час його затримання. Так само, як і суд першої інстанції, апеляційний суд не розглянув питання часу та контексту винесення постанови про обшук,
на підставі якої 2 липня 2004 року було здійснено обшук помешкання
заявника.
51. 22 березня, 28 травня, 11 червня та 9 липня 2008 року заявник
подавав до Верховного Суду України касаційні скарги. Усі вони були
йому повернуті у зв’язку з недотриманням процесуальних вимог —
таких як необхідність вказати дату під касаційною скаргою, підписати її або додати до неї належно засвідчені копії оскаржуваних судових
рішень. Заявникові тричі пропонувалося виправити вказані недолі-
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ки. Оскільки він цього не зробив, 7 серпня 2008 року Верховний Суд
України залишив його касаційну скаргу без розгляду по суті.
E. Листування заявника із Судом

52. 13 травня 2005 року заявник написав до Суду свого першого
листа, в якому цікавився процедурою подання заяви до Суду.
53. 15 липня 2005 року заявник також написав до Суду, що тоді, як
він вважав, його заява була би передчасною, однак у майбутньому він
планував подати скарги за пунктом 3 статті 5 та підпунктами «с» і «d»
пункту 3 статті 6 Конвенції.
54. 3 серпня 2005 року Секретаріат Суду попередив заявника, що
його справу буде знищено, якщо він не подасть заяву протягом одного року.
55. 19 липня 2006 року заявник надав заповнену форму заяви, до
якої він згодом неодноразово робив доповнення.
56. На перших сторінках листів заявника до Суду, надісланих
зі слідчого ізолятора (далі — СІЗО) 13 травня та 15 липня 2005 року, 19 липня 2006 року, а також 7 травня, 18 липня та 30 листопада
2007 року, стояла печатка СІЗО з написаною від руки датою. На перших сторінках його листів, надісланих до Суду з виправної колонії
4 червня 2008 року і 20 січня 2009 року, стояла печатка колонії.
57. 22 січня, 27 липня та 12 вересня 2007 року Секретаріат Суду
просив заявника надати копії низки документів.
58. У своєму наступному листуванні заявник підтвердив отримання листів Секретаріату від 22 січня та 27 липня, але ніколи не
згадував про лист від 12 вересня 2007 року та не виконав запиту, що
містився в ньому.
59. Згідно з відомостями, наданими Урядом, у період від 10 серпня до 10 листопада 2007 року в СІЗО не було зареєстровано адресованої заявнику вхідної кореспонденції.
60. 20 січня 2009 року заявник повідомив Секретаріат, що 21 жовт
ня 2008 року він надіслав до Суду листа, вказавши номер, за яким
лист було зареєстровано адміністрацією колонії. Він також зазначив,
що адміністрація стягує плату за відправлення листів до Суду, яку
він не може собі дозволити. Отже, заявник заявив, що змушений був
надіслати свого листа від 20 січня 2009 року через свою матір. Проте
зазначений лист надійшов до Суду безпосередньо з колонії із супровідним листом та печаткою колонії на першій сторінці.
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61. Суд не отримав листа заявника від 21 жовтня 2008 року. Згідно
з твердженнями Уряду його було відправлено адміністрацією колонії
того самого дня, коли заявник передав його для відправлення.
F. Інші факти, що стосуються справи

62. 4 серпня 2009 року заявника було умовно-достроково звільнено.
63. У незазначену дату (очевидно після того, як справу було повідомлено Уряду й Уряд почав збирати відповідну інформацію) адміністрація СІЗО видала довідку, в якій зазначалося, що журнали обліку скарг і заяв ув’язнених за 2004 і 2005 роки було знищено 29 січня
2009 року.
64. 14 листопада 2011 року прокуратурою Суворовського району м. Одеси було видано довідку, в якій зазначалося, що матеріали
перевірки скарг заявника про жорстоке поводження (2005 р.) було
знищено 20 січня 2010 року після закінчення п’ятирічного терміну
зберігання згідно з Інструкцією з діловодства в органах прокуратури
України, затвердженою Генеральною прокуратурою України 28 грудня 2002 року.
II. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Обшук житла та іншої власності

65. Стаття 30 Конституції України 1996 року гарантує недоторканість житла. Вона забороняє проникнення до житла чи до іншого
володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за
вмотивованим рішенням суду.
66. Стаття 311 Цивільного кодексу України 2003 року повторює
зазначені конституційні принципи.
67. Стаття 177 Кримінально-процесуального кодексу України
1960 року для проведення обшуку житла або іншої власності вимагає наявності достатніх підстав вважати, що розшукувані предмети
перебувають там, та вмотивованої постанови суду на проведення такого обшуку. Така постанова суду оскарженню не підлягає. Стаття 183
Кримінально-процесуального кодексу України вимагає від слідчого,
який проводить обшук, вручити постанову суду про обшук особі або
особам, які займають відповідне приміщення. У разі відмови доб-
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ровільно видати розшукувані предмети слідчий проводить обшук або
виїмку в примусовому порядку.
68. Відповідні положення Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 1992 року наведено в рішенні від 2 листопада 2006 року у
справі «Волохи проти України» (Volokhy v. Ukraine), заява № 23543/02, п. 27).
B. Досудове ув’язнення

69. Стаття 29 Конституції України наводиться в рішенні від 27 листопада 2008 року у справі «Свершов проти України» (Svershov v. Ukraine),
заява № 35231/02, п. 39).
70. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу
України (далі — КПК) наведено в рішеннях у таких справах: «Невмержиць
кий проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява № 54825/00, пп. 53–
54, ECHR 2005‑II (витяги); «Кучерук проти України» (Kucheruk v. Ukraine),
заява № 2570/04, пп. 67–69, від 6 вересня 2007 року та «Сергій Волосюк
проти України» (Sergey Volosyuk v. Ukraine), заява № 1291/03, пп. 24–25,
від 12 березня 2009 року.

ПРАВО
І. ДАТА ПОДАННЯ ЗАЯВИ
71. Суд зазначає, що згідно з його усталеною практикою та пунктом 5 Правила 47 Регламенту Суду зазвичай датою подання заяви він
вважає дату першого повідомлення про намір подати заяву з певними
вказівками щодо характеру заяви (див. ухвалу щодо прийнятності від
1 червня 2010 року у справі «Кемевуако проти Нідерландів» (Kemevuako
v. the Netherlands), заява № 65938/09, пп. 17 і 19).
72. Суд зазначає, що в цій справі перше повідомлення від заявника до Суду від 13 травня 2005 року обмежувалося запитом про процедуру подання заяви до Суду. Що стосується його наступного листа до
Суду від 15 липня 2005 року, заявник просто повідомив про свій намір
подати скарги в майбутньому, вважаючи на той час свою справу передчасною (див. пункти 52–53).
73. Суд зауважує, що тільки 19 липня 2006 року заявник подав заповнену форму заяви (див. пункт 55).
74. Отже, саме її Суд вважає датою подання цієї заяви.
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II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
75. Заявник твердив, що 2 липня 2004 року його було побито працівниками міліції. Він посилався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. щодо прийнятності

76. Суд зазначає, що ця заява не є явно необґрунтованою в сенсі
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що
вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

77. Заявник скаржився, що 2 липня 2004 року його побили працівники міліції, внаслідок чого він зазнав забиття правої нирки.
На обґрунтування своїх тверджень він посилався на медичну довідку
від 7 липня 2004 року (див. пункт 25).
78. Уряд заперечив це твердження. Уряд зазначив, що 3 та 7 липня 2004 року заявник проходив медичні огляди в лікарнях поза межами установ тримання під вартою, але в нього не було виявлено жодних тілесних ушкоджень. Уряд також вказував на те, що хоча заявник
повідомив 7 липня 2004 року лікарю, що 2 липня 2004 року він зазнав
жорстокого поводження, він не уточнив «за яких обставин це жорстоке поводження відбулося». Насамкінець Уряд зазначив, що матеріали
перевірки було знищено після закінчення терміну їхнього зберігання
(див. пункт 60). Загалом Уряд твердив, що скарга заявника має бути
відхилена як необґрунтована.
79. Суд нагадує, що твердження про жорстоке поводження мають бути підкріплені належними доказами. За загальним правилом
Суд під час оцінки доказів керується критерієм доведеності «поза
розумним сумнівом». Проте така доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих,
чітких та узгоджених між собою (див. рішення від 18 січня 1978 року
у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United
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Kingdom), п. 161, Серія A, № 25). Коли вся чи значна частина інформації про події, про які йдеться, відома виключно органам влади — як
це є стосовно ув’язнених осіб, які перебувають під контролем органів
влади, — це породжуватиме обґрунтовані презумпції щодо факту завдання тілесних ушкоджень під час такого ув’язнення. При цьому тягар доведення можна вважати покладеним на органи влади, які мають
надати задовільні та переконливі пояснення (див. рішення у справах
«Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria), від 4 грудня 1995 року, п. 34,
Серія A, № 336 та «Салман проти Туреччини» (Salman v. Turkey) [ВП], заява № 21986/93, п. 100, ECHR 2000‑VII).
80. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд зауважує, що він
скерував заяву до Уряду держави-відповідача 16 грудня 2009 року, хоча не включив у це повідомлення скаргу заявника за статтею 3 Конвенції — про цю скаргу було повідомлено пізніше (див. пункти 4 та 5). Суд
зазначає, що 20 січня 2010 року державні органи знищили матеріали
перевірки скарг заявника про жорстоке поводження з боку працівників міліції (див. пункт 64). Суд вважає неприйнятним те, щоб державні
органи знищували будь-які документи, що стосуються подій, які відбувалися під час тримання заявника під вартою, після повідомлення
Уряду держави-відповідача про скарги на зазначене тримання під
вартою та до того, як будь-яка частина скарг заявника буде визнана
неприйнятною.
81. Суд також наголошує на тому, що обов’язок органів державної
влади розслідувати правдоподібні скарги щодо жорстокого поводження з боку працівників міліції не пов’язаний із поведінкою ймовірного потерпілого, а має здійснюватися на підставі статті 3 Конвенції
(див. рішення у справах: «Арат проти Туреччини» (Arat v. Turkey), заява
№ 10309/03, п. 43, від 10 листопада 2009 року та «Тесленко проти України» (Teslenko v. Ukraine), заява № 55528/08, п. 117, від 20 грудня 2011 року). За обставин, коли очевидно, що матеріали перевірки скарг заявника про жорстоке поводження було знищено, Суд не має можливості
оцінити міру дотримання або недотримання органами державної
влади своїх процесуальних зобов’язань за статтею 3 Конвенції. Враховуючи все сказане, ніщо не вказує на те, що органи державної влади
дотрималися цих зобов’язань.
82. У цій справі внаслідок знищення матеріалів перевірки Суд також не має можливості використати документи, що містилися в матеріалах справи, для оцінки головних скарг заявника про жорстоке
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поводження. Залишається з’ясувати, якою мірою це може перешкодити розгляду основної скарги заявника.
83. Суд зауважує, що сторони не погоджуються з приводу того, чи
зазнав заявник будь-яких тілесних ушкоджень, до яких можуть бути
причетні працівники міліції.
84. Суд зазначає, що Уряд посилався, зокрема, на медичну довідку, видану нейрохірургом 3 липня 2004 року, в якій зазначалася відсутність у заявника будь-яких тілесних ушкоджень, які б належали до
сфери його компетенції (див. пункт 19). Суд не вбачає підстав ставити
під сумнів цей висновок, але зазначає, що межі цього огляду були доволі обмеженими, оскільки лікареві не пропонували оцінити загальний стан здоров’я заявника або встановити наявність або відсутність
в нього тілесних ушкоджень, окрім ушкоджень неврологічного походження. Підстави проведення саме цього медичного огляду наступного дня після фактичного, але вочевидь не задокументованого, затримання заявника (див., зокрема, пункти 18, 27–28 і 48), залишаються
невідомими.
85. Суд також зазначає, що на підтвердження своїх аргументів
обидві сторони посилалися на медичну довідку від 7 липня 2004 року.
З огляду на однозначно діагностоване забиття правої нирки заявника, зафіксоване цією довідкою, Суд не поділяє думку Уряду про те, що
ця довідка спростовує твердження заявника про жорстоке поводження. Крім того, Суд не випускає з поля зору, що лікар, який поставив
цей діагноз, повідомив про нього міліції (див. пункт 26). Це вказує на
те, що він вважав скарги заявника небезпідставними.
86. Фактами справи встановлено, що 2 липня 2004 року заявника
було затримано, а 7 липня 2004 року йому було діагностовано забиття правої нирки (див. пункти 18 і 25). Упродовж усього часу не було
зроблено жодного припущення про те, що до затримання із заявником трапився який-небудь випадок фізичного насильства, наслідком
якого могло стати таке тілесне ушкодження. Суд також зазначає, що на
жодному етапі національними органами не було висунуто жодної переконливої альтернативної версії, яка б могла пояснити причину тілесного ушкодження заявника. Отже, можна припустити, що заявникові
було завдано тілесних ушкоджень під час або після його затримання
міліцією (див. для порівняння рішення від 21 червня 2012 року у справі
«Куліш проти України» (Kulish v. Ukraine), заява № 35093/07, п. 49).
87. Із матеріалів справи Суд робить висновок, що вперше заявник
подав скаргу про жорстоке поводження з ним десь через п’ять днів піс-
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ля нападу — коли його оглядав лікар. За тих обставин заявник цілком
міг втратити бажання скаржитися через сам факт його перебування
під контролем осіб, яких він обвинувачував у жорстокому поводженні
(див. рішення у справах «Надросов проти Росії» (Nadrosov v. Russia), заява № 9297/02, п. 33, від 31 липня 2008 року та «Двалішвілі проти Грузії»
(Dvalishvili v. Georgia), заява № 19634/07, п. 44, від 18 грудня 2012 року).
88. Підбиваючи підсумки, Суд вважає, що відбулося порушення
статті 3 Конвенції у зв’язку з жорстоким поводженням із заявником
працівниками міліції.
III. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
89. Заявник скаржився відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції на те, що тримання його під вартою з 20 грудня 2005 року до 6 червня 2007 року було незаконним. Він також скаржився відповідно до пункту 3 статті 5 Конвенції на те, що сукупна тривалість
його досудового ув’язнення була надмірною. Насамкінець заявник
скаржився відповідно до пункту 4 статті 5 Конвенції про те, що його
було позбавлено можливості адекватного судового перегляду законності застосування тримання під вартою. Зазначені положення перед
бачають таке:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до
процедури, встановленої законом:
... c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або
якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню
нею правопорушення чи її втечі після його вчинення; ...
3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею
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
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зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення
про звільнення, якщо затримання є незаконним.»
A. щодо прийнятності

90. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими в сенсі
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. Аргументи сторін
91. Заявник у встановлені терміни не надав будь-яких зауважень
щодо суті цих скарг.
92. Уряд зазначив, що тримання заявника під вартою від 20 грудня 2005 року до 6 червня 2007 року здійснювалося згідно з чинним
національним законодавством. Що стосується тривалості його досудового тримання під вартою, яка за підрахунками Уряду становила
два роки, один місяць і двадцять шість днів, то Уряд вважав її розумною. Уряд привернув увагу Суду до серйозності обвинувачень щодо
заявника та до його попередніх судимостей. На думку Уряду, для
національних судів були достатні та вагомі підстави взяти заявника
під варту та продовжувати строк тримання його під вартою. Насамкінець, Уряд доводив, що заявник мав можливість домагатися судового
перегляду законності взяття його під варту, подавши клопотання про
звільнення з-під варти, і неодноразово користувався такою можливістю. На думку Уряду, клопотання заявника про звільнення з-під варти
було належно розглянуто.

2. Оцінка Суду
a) Підпункт «с» пункту 1 статті 5 Конвенції
93. Суд зазначає, що 20 грудня 2005 року апеляційний суд скасував вирок заявникові, повернув справу до суду на новий розгляд
і подовжив тримання заявника під вартою, при цьому не наводячи
підстав для такого тримання під вартою та не встановивши його строку. Тримання заявника під вартою тривало до винесення йому судом
першої інстанції нового вироку 6 червня 2007 року.
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94. Суд уже розглядав подібні ситуації в інших справах проти України та констатував їхню невідповідність вимогам законності відповідно до пункту 1 статті 5 Конвенції (див. рішення від 15 грудня
2011 року у справі «Кондратьєв проти України» (Kondratyev v. Ukraine),
заява № 5203/09, пп. 109–112 як нещодавнє джерело, яке містить стислий огляд відповідних справ щодо України).
95. У цій справі немає аргументів, здатних переконати Суд дійти
іншого висновку.
96. Отже, у зв’язку з цим відбулося порушення підпункту «с» пунк
ту 1 статті 5 Конвенції.
b) Пункт 3 статті 5 Конвенції
97. Суд зазначає, що після його затримання 2 липня 2004 року заявник увесь час перебував під вартою. За умови вирахування із сукупного строку позбавлення заявника свободи проміжків часу, коли
він був ув’язнений після винесення йому обвинувального вироку, для
цілей підпункту «а» пункту 1 статті 5 Конвенції загальний строк, який
має розглядатись у цій справі, становить два роки, два місяці та вісім
днів (вдз 2 липня 2004 року до 14 березня 2005 року та від 20 грудня
2005 року до 6 червня 2007 року).
98. Суд нагадує, що питання про те, чи є тривалість тримання
під вартою розумною, не можна вирішувати абстрактно. Наявність
підстав для тримання обвинуваченого під вартою слід оцінювати
в кожній справі з урахуванням її особливостей. Продовжуване тримання під вартою може бути виправданим заходом у тій чи іншій
справі лише за наявності справжніх ознак того, що цього справді вимагає інтерес суспільства, який, попри презумпції невинуватості,
переважає правило про забезпечення права на свободу, закріпленого в статті 5 Конвенції (див. серед інших джерел рішення у справах:
«Кудла проти Польщі» (Kudła v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, пп. 110
й далі, ECHR 2000‑XI та «Ідалов проти Росії» (Idalov v. Russia) [ВП], заява
№ 5826/03, п. 140, від 22 травня 2012 року).
99. Тривале існування обґрунтованої підозри у вчиненні затриманою особою злочину є обов’язковою та неодмінною умовою законності
її продовжуваного тримання під вартою. Але із закінченням певного
періоду часу такої підозри вже недостатньо. У таких випадках Суд має
встановити, чи продовжують виправдовувати позбавлення свободи
особи інші підстави, наведені судовими органами. Якщо такі підстави
є «відповідними» та «достатніми», Суд має також з’ясувати, чи вияви-
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ли відповідні органи державної влади «особливу старанність» під час
цього провадження (див. рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita
v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, пп. 152 та 153, ECHR 2000‑IV та згадане
раніше рішення у справі «Ідалов проти Росії» (Idalov v. Russia), п. 140).
Обґрунтування будь-якого строку тримання під вартою — незалежно
від того, наскільки коротким він є, — має бути переконливо доведено органами державної влади (див. рішення у справі «Шишков проти
Болгарії» (Shishkov v. Bulgaria), заява № 38822/97, п. 66, ECHR 2003-I).
Визначаючи доцільність звільнення або подальшого тримання особи
під вартою, відповідні органи державної влади зобов’язані розглянути також альтернативні заходи забезпечення її явки до суду (див.
рішення від 21 грудня 2000 року у справі «Яблонський проти Польщі»
(Jabłoński v. Poland), заява № 33492/96, п. 83).
100. Відповідальність покладається насамперед на національні
судові органи, щоб у кожному конкретному випадку гарантувати, що
тримання підозрюваного під вартою не перевищуватиме розумного
часу. Для цього вони повинні, в належний спосіб враховуючи принцип презумпції невинуватості, розглянути всі факти, які свідчать
«за» і «проти» наявності публічного інтересу, який виправдовує відступ від норми статті 5 Конвенції, та мають навести їх у своїх рішеннях щодо клопотань про звільнення з-під варти. По суті, саме на основі наведених у таких рішеннях підстав та встановлених фактів, на
які посилався заявник у своїх скаргах, Судові належить вирішити, чи
відбулося порушення пункту 3 статті 5 Конвенції (див. уже згадане
рішення у справі «Ідалов проти Росії» (Idalov v. Russia), п. 141, в якому
для прикладу міститься посилання на рішення у справі «Маккей проти Сполученого Королівства» (McKay v. the United Kingdom) [ВП], заява
№ 543/03, п. 43, ECHR 2006-X).
101. Це означає, що щоразу, коли суд має винести рішення щодо
доцільності продовження досудового тримання під вартою, він має
заново оцінити підстави для подовження такого запобіжного заходу.
У разі, коли суд продовжує тримання під вартою, щоразу використовуючи схожі, не кажучи вже про шаблонні, формулювання, не демонструючи, що він насправді приділяє увагу плинові часу, вимоги
пункту 3 статті 5 Конвенції не дотримуються (див. рішення у справах:
«Мансар проти Туреччини» (Mansur v. Turkey), від 8 червня 1995 року,
п. 55, Серія A, № 319 B; «Свіпста проти Латвії» (Svipsta v. Latvia), заява
№ 66820/01, п. 109, від 9 березня 2006 року та «Тірон проти Румунії»
(Tiron v. Romania), заява № 17689/03, п. 39, від 7 липня 2009 року).
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102. Суд часто констатує порушення пункту 3 статті 5 Конвенції
у справах проти України у зв’язку з тим, що навіть коли йдеться про
тривалі строки тримання під вартою, національні суди часто обґрунтовують продовження строку тримання заявника під вартою однаковими підставами протягом усього періоду ув’язнення, якщо взагалі
роблять це (див., наприклад, рішення у справах: «Єлоєв проти України» (Yeloyev v. Ukraine), заява № 17283/02, пп. 59–61, від 6 листопада
2008 року та «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява
№ 40107/02, пп. 80–81 і 99, від 10 лютого 2011 року).
103. У цій справі серйозність обвинувачень щодо заявника та ризик його втечі або вчинення нового злочину було висунуто у первісній
постанові про взяття його під варту. Це мотивування з плином часу не
змінилося. Національні суди також на жодній стадії провадження не
розглядали будь-які альтернативні запобіжні заходи замість тримання під вартою.
104. Наведених міркувань достатньо для Суду, щоб дійти висновку, що відбулося порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
c) Пункт 4 статті 5 Конвенції
105. Суд нагадує, що пункт 4 статті 5 Конвенції забезпечує заарештованим чи затриманим особам право на перегляд матеріально-правових і процесуальних умов, які під кутом зору Конвенції є суттєвими
для забезпечення «законності» позбавлення свободи. Це означає, що
компетентний суд має перевірити не лише дотримання процесуальних вимог національного законодавства, а й обґрунтованість підозри,
яка стала підставою для затримання, а також мети, з якою застосовувалися затримання та подальше тримання під вартою (див. рішення у справі «Буткевічюс проти Литви» (Butkevičius v. Lithuania), заява
№ 48297/99, п. 43, ECHR 2002‑II (витяги)).
106. Суд зауважує, що національний суд відмовився знову розглянути розумність тримання заявника під вартою на тій підставі,
що він раніше вже виніс рішення щодо законності тримання його під
вартою (див. пункт 46 раніше), позбавляючи в такий спосіб заявника
права на перегляд законності тримання його під вартою, гарантованого пунктом 4 статті 5 Конвенції (див. уже згадане рішення у справі
«Єлоєв проти України» (Yeloyev v. Ukraine), п. 65). Крім того, Суд у своєму
вже згаданому рішенні у справі «Харченко проти України» (Kharchenko
v. Ukraine) констатував, що ця проблема має системний характер,
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який витікає з існування прогалин в законодавстві та неналежної адміністративної практики (пп. 100 і 101).
107. Суд вважає, що такі самі висновки є застосовними в цій справі.
108. Отже, відбулося також порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.
IV. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
109. Заявник подав низку скарг відповідно до пункту 1, підпунктів «b», «c» і «d» пункту 3 статті 6 Конвенції про стверджувані несправедливість і тривалість судового розгляду його справи. Положення, на
які він посилався, передбачають таке:
«1. Кожен має право на справедливий... розгляд його справи упродовж
розумного строку... судом..., який... встановить обґрунтованість будьякого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх
коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати
таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;
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. Скарги щодо справедливості судового розгляду
справи заявника

110. Скарги заявника за пунктом 1 і підпунктом «с» пункту 3
статті 6 Конвенції стосовно стверджуваного порушення його права не
свідчити проти себе та на допомогу захисника на початкових етапах
провадження було повідомлено Уряду.
111. Уряд зауважив, що заявник у належний спосіб не порушив ці
питання у своїй касаційній скарзі а, отже, не може вважатися таким,
що вичерпав національні засоби юридичного захисту.
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112. Заявник не погодився. Він визнав, що його касаційна скарга
була залишена Верховним Судом України без розгляду на тій підставі,
що він не дотримався різних формальних вимог (див. пункт 51). Проте
заявник висловив підозру, що листи Верховного Суду України, в яких
вказувалося на певні недоліки його касаційної скарги, насправді було
підроблено суддею суду першої інстанції, який розглядав його справу
та який, за його словами, мав намір перешкодити йому звернутися до
Верховного Суду України.
113. Суд нагадує, що мета статті 35 Конвенції полягає в наданні
Високим Договірним Сторонам можливості запобігти порушенню,
у зв’язку з чим проти них подаються скарги, чи виправити такі порушення ще до того, як ці скарги буде подано до Конвенційних інституцій (див., наприклад, рішення від 22 вересня 1994 року у справі
«Антріш проти Франції» (Hentrich v. France), п. 33, Серія A, № 296-A).
Таким чином, скарга, яка згодом може бути подана до Суду, спочатку подається, принаймні по суті, до відповідного національного органу з дотриманням формальних вимог і термінів, встановлених національним законодавством (див. рішення від 19 березня 1991 року
у справі «Кардо проти Франції» (Cardot v. France), п. 34, Серія A, № 200).
Недотримання цих вимог може призвести до висновку про невичерпання національних засобів юридичного захисту (див. серед інших
джерел ухвалу щодо прийнятності «МПП „Голуб“ проти України» (MPP
Golub v. Ukraine), заява № 6778/05, ECHR 2005‑XI).
114. Водночас Суд зазначає, що вимагається вичерпання тільки ефективних засобів юридичного захисту (див. рішення у справі
«Паксас проти Литви» (Paksas v. Lithuania) [ВП], заява № 34932/04, п. 75,
ECHR 2011 (витяги)).
115. Суд уже встановив, що касаційна скарга до Верховного Суду
України (за кримінально-процесуальним законодавством, чинним
на час подій) вважається ефективним засобом юридичного захисту
щодо скарг про несправедливий судовий розгляд (див., із відповідними змінами, ухвалу щодо прийнятності від 18 травня 2004 року
у справі «Архіпов проти України» (Arkhipov v. Ukraine), заява № 25660/02
та рішення від 16 грудня 2010 року у справі «Боротюк проти України»
(Borotyuk v. Ukraine), заява № 33579/04, п. 73). Заявник міг обґрунтовано
очікувати, що національні суди розглянуть його скаргу та виправлять
будь-яке порушення, зокрема, порушення його права на захист, якщо
воно буде встановлене (див. рішення від 4 березня 2010 року у справі
«Шалімов проти України» (Shalimov v. Ukraine), заява № 20808/02, п. 62
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та зазначене рішення у справі «Боротюк проти України» (Borotyuk v.
Ukraine), п. 73).
116. Отже, у цій справі для дотримання вимоги щодо вичерпання
засобів юридичного захисту заявник мав подати до Верховного Суду
України касаційну скаргу про стверджувану несправедливість судового розгляду у його справі.
117. Проте Суд зазначає, що заявник, подаючи касаційну скаргу, не дотримався формальних вимог національного законодавства.
Єдине пояснення, надане ним, полягало в тому, що він підозрював
суддю суду першої інстанції у підробці документів (див. пункт 112).
За відсутності будь-яких прямих або непрямих доказів на підтримку
цього твердження Суд не може погодитися з правдоподібністю цього пояснення. Суд звернув увагу на відсутність з боку заявника будьяких аргументів щодо того, що вказівки, які давалися йому з приводу
недоліків у його касаційних скаргах, та способи, в які йому пропонувалися виправити їх, були нерозумними, або що їх неможливо було
виконати, або що він не мав змоги виконати їх через відсутність юридичної допомоги або через інші конкретні обставини.
118. У підсумку Суд вважає, що скарги заявника за цим пунктом — як ті, про які було повідомлено Уряд держави-відповідача, так
і ті, про які Уряд повідомлено не було (див. пункти 109 і 110), — мають
бути відхилені відповідно до пп. 1 і 4 статті 35 Конвенції у зв’язку з невичерпанням національних засобів юридичного захисту.
B. Скарга щодо тривалості судового провадження

119. Суд нагадує, що розумність тривалості провадження слід оцінювати у світлі обставин справи та з урахуванням таких критеріїв,
встановлених практикою Суду, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див. рішення у справі «Пелісьє та Сассі
проти Франції» (Pelissier and Sassi v. France) [ВП], заява № 25444/94, п. 67,
ECHR 1999-II).
120. Суд зазначає, що кримінальне провадження щодо заявника у цій справі тривало менше чотирьох років включно з досудовим
слідством, судовим провадженням у судах трьох інстанцій та поверненням справи апеляційним судом на новий розгляд до суду першої
інстанції. Суд не вважає тривалість цього провадження надмірною.
121. Отже Суд відхиляє цю скаргу як явно необґрунтовану за
підпунктом «а» пункту 3 та пунктом 4 статті 35 Конвенції.
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V. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
СТОСОВНО ПРАВА ЗАЯВНИКА НА ПОВАГУ
ДО ЙОГО ЖИТЛА
122. Заявник скаржився, що обшук міліцією його помешкання
2 липня 2004 року порушив його право на повагу до його житла за
статтею 8 Конвенції, яка передбачає таке:
«1. Кожен має право на повагу... до свого житла...
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього
права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно 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

123. Суд зазначає, що ця заява не є явно необґрунтованою в сенсі
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що
вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

124. Заявник загалом підтримав свою скаргу.
125. Уряд визнав, що було втручання у право заявника на повагу
до його житла. Проте Уряд вважав, що воно відповідало вимогам пунк
ту 2 статті 8 Конвенції. Уряд зауважив, що обшук помешкання заявника ґрунтувався на постанові суду від 19 травня 2004 року і що він
був необхідний для запобігання злочину. І хоча зазначену постанову
було винесено в рамках кримінальної справи щодо іншої особи, пана
Б., слідчому стало відомо, що заявник може бути причетний до незаконного виготовлення та збуту наркотичних засобів. Отже, перевірка
цієї інформації за допомогою обшуку була правомірною. Насамкінець
Уряд наголошував на тому, що законність обшуку, про який ішлося,
було підтверджено судами трьох інстанцій протягом провадження
в судах першої та апеляційної інстанцій.
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126. Суд констатує, що сторонами не заперечується, що обшук,
про який йдеться у скарзі, становив втручання у право заявника на
повагу до його житла.
127. Суд також зауважує, що обшук, про який йдеться, здійснювався на підставі національного законодавства, а саме — статті 177
Кримінально-процесуального кодексу України (див. пункт 67).
128. До того ж його було санкціоновано в рамках розслідування справи щодо незаконного зберігання наркотичних засобів (див.
пункт 11). Отже, він слугував законній меті, а саме — запобіганню
вчинення злочину. Залишається розглянути, чи було втручання «необхідним в демократичному суспільстві».
129. Суд нагадує, що коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки житлових приміщень, з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, Суд оцінюватиме, чи
були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності. Суд
також вивчить наявність у національному законодавстві ефективних
гарантій від зловживань і свавілля та перевірить, як ці гарантії працюють у відповідній справі, що розглядається. Критерії, які враховуватимуться в цьому контексті, перелік яких не є вичерпним, — це
спосіб та обставини, за яких було винесено постанову про проведення
обшуку, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятися гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу (див. рішення у справі «Бук проти Німеччини»
(Buck v. Germany), заява № 41604/98, пп. 44–45, ECHR 2005‑IV).
130. Суд зазначає, що у цій справі обшук помешкання заявника
проводився на підставі постанови, винесеної Суворовським судом
та, отже, підлягав судовому контролю. Проте лише цей факт сам по
собі не є достатньою гарантією проти зловживань (див. ухвалу щодо
прийнятності від 6 січня 2004 року у справі «Кронін проти Сполученого
Королівства» (Cronin v. the United Kingdom), заява № 15848/03). Оцінюючи пропорційність втручання держави Суд має розглянути конкретні
обставини кожної справи (див., напр., рішення від 16 грудня 1997 року
у справі «Каменцинд проти Швейцарії» (Camenzind v. Switzerland), п. 45,
Reports of Judgments and Decisions 1997‑VIII).
131. Обшук, щодо якого подано скаргу, здійснювався в рамках
кримінальної справи щодо певного пана Б., який підозрювався у незаконному зберіганні наркотичних засобів, після того, як він заявив,
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що придбав наркотичні засоби у заявника (див. пункт 9). На той час
кримінальну справу за підозрою заявника в незаконному зберіганні
або збуті наркотичних засобів порушено не було. Суд погоджується
з тим, що необхідність виявлення доказів злочину може зумовити
обшук приміщення третьої особи (див. для порівняння зазначене рішення у справі «Бук проти Німеччини» (Buck v. Germany), п. 48). Однак
цей фактор слід враховувати під час застосування оцінки пропорційності (див. також рішення від 2 грудня 2010 року у справі «Ратушна
проти України» (Ratushna v. Ukraine), заява № 17318/06, п. 74).
132. Суд зазначає, що для винесення постанови про проведення
обшуку житла чи іншого володіння особи суди в Україні відповідно до законодавства мають переконатися в тому, що є достатні підстави вважати, що розшукувані предмети перебувають там (див.
пункт 67).
133. Суд не має підстав сумніватися в тому, що, виносячи 19 травня 2004 року постанову про проведення обшуку, Суворовський суд
мав певні докази того, що заявник міг мати наркотичні засоби і намір
їхнього збуту. А саме, твердилося, що заявник збуває наркотичні засоби. Це слугувало підставою для проведення розслідування, в тому
числі через здійснення обшуку його помешкання.
134. Проте Суд зауважує, що міліція здійснила обшук помешкання заявника на підставі зазначеної постанови тільки через півтора місяці. Як відомо, жодного пояснення цій затримці надано не було. Крім
того, хоча апеляційний суд під час скасування вироку від 14 травня
2005 року явно скритикував нездійснення судом першої інстанції
оцінки термінів і контексту винесення постанови про проведення обшуку, про яку йдеться (див. пункт 42), це питання було залишено без
жодної уваги в наступних судових рішеннях, винесених у кримінальній справі щодо заявника (див. пункти 47 і 50).
135. Суд звертає увагу на той факт, що обшук, щодо якого подано скаргу, відбувся майже негайно після оперативної закупівлі (навіть оминаючи те, що точний час подій є предметом спору — див.
пункт 41). Його здійснення, ймовірно, було зумовлено певною невідкладністю з метою гарантувати збереження доказів злочину (див.
для порівняння рішення від 14 січня 2010 року у справі «Мастепан
проти Росії» (Mastepan v. Russia), заява № 3708/03, пп. 41 і 44). Проте
у цій справі той факт, що підставою для проведення обшуку слідчими органами була постанова від 19 травня 2004 року, не вказує на таку невідкладність.

286

Геращенко проти України

136. Насамкінець Суд не може залишити поза увагою певні фактологічні суперечності стосовно проведення обшуку, які не було пояснено в переконливий спосіб (див. пункти 16–17, 41 і 47).
137. З огляду на зазначене Суд не вважає, що втручання у право
заявника на повагу до його житла було пропорційним заявленій законній меті.
138. Отже, відбулося порушення статті 8 Конвенції.
VI. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
СТОСОВНО ПРАВА ЗАЯВНИКА НА ПОВАГУ
ДО ЙОГО КОРЕСПОНДЕНЦІЇ
139. З огляду на той факт, що низка листів від заявника до Суду
мала на перших сторінках печатки установ виконання покарань, Суд
вирішив за належне із власної ініціативи порушити питання дотримання Україною статті 8 Конвенції у зв’язку з переглядом листування
заявника із Судом (див. рішення від 19 листопада 2009 року у справі
«Глінов проти України» (Glinov v. Ukraine), заява № 13693/05, п. 42). Відповідні частини цієї статті передбачають таке:
«1.1. Кожен має право на повагу до [своєї]... кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього
права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із
законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

140. Уряд твердив, що ця частина заяви має бути відхилена через недотримання заявником шестимісячного терміну подання заяви в частині скарг на стверджуване втручання адміністрації установ
виконання покарань у його листування до 21 грудня 2005 року (набрання чинності змінами до законодавства, що забороняли перегляд
листування ув’язнених із Судом), а також у зв’язку з невичерпанням
національних засобів юридичного захисту щодо стверджуваного перегляду його листування із Судом після цього.
141. Уряд також твердив, що заявник надавав адміністрації для
відправлення свої листи, адресовані Суду, без будь-яких конвертів
та що його кореспонденція відсилалася коштом адміністрації. Отже,
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відповідальні працівники установи не мали іншого вибору, ніж ставити печатку на першій сторінці кожного листа. Проте це не означало, що вони читали листи, оскільки сам заявник негайно запечатував
конверти.
142. Заявник не надав своїх зауважень щодо цього.
143. Суд не вважає за належне виносити рішення щодо заперечень
Уряду, оскільки ця скарга у будь-якому разі є неприйнятною.
144. Суд зазначає, що шість листів заявника, надісланих із СІЗО
на його адресу, та два листи, надісланих із виправної колонії, мали
печатку СІЗО або колонії на перших сторінках (див. пункт 56). Проте на відміну від уже згаданої справи «Глінов проти України» (Glinov
v. Ukraine), в якій адміністрація установ виконання покарань разом
із листами заявника до Суду надіслала супровідні листи зі стислим
викладом їхнього змісту (пп. 27, 28 і 55), у цій справі таких стислих
викладів до листів заявника не додавалося. Заявник також не посилався на будь-які факти, які би свідчили про те, що адміністрація
справді читала його листи.
145. Суд не вважає неправдоподібним аргументи Уряду про те, що
заявник надавав адміністрації свої листи без конвертів. Отже, самий
лише факт, що на перших сторінках його листів стояли печатки, не
означає автоматично, що його листування переглядалося.
146. У підсумку, з огляду на всі обставини цієї справи Суд не переконаний у тому, що у цій справі було будь-яке втручання у право
заявника за статтею 8 Конвенції на повагу до його листування.
147. Отже, Суд вважає, що ця частина заяви не виявляє ознак порушення цього положення та відхиляє її як явно необґрунтовану за
підпунктом «а» пункту 3 та пунктом 4 статті 35 Конвенції.
VII. СТВЕРДЖУВАНЕ ВТРУЧАННЯ У ПРАВО ЗАЯВНИКА
НА ІНДИВІДУАЛЬНУ ЗАЯВУ ЗА СТАТТЕЮ 34 КОНВЕНЦІЇ
148. Насамкінець заявник скаржився, що адміністрація виправної колонії перешкоджала його спілкуванню із Судом, беручи з нього
плату за надсилання листів, та що внаслідок цього він був змушений
відсилати до Суду листи, а саме — лист від 20 січня 2009 року, через
свою матір. Він також скаржився, що не отримав від Суду листа від
12 вересня 2007 року та що його лист від 21 жовтня 2008 року не дійшов до Суду.
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Суд вважає за належне розглянути зазначену скаргу за статтею 34
Конвенції, яка передбачає таке:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації
або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією
з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони зобов’язуються
не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього
права».

149. Уряд доводив, що адміністрація установ виконання покарань
у жодний спосіб не перешкоджала спілкуванню заявника із Судом,
невідкладно відсилаючи його листи до Суду та передаючи йому листи
від Суду. Крім того, Уряд вказував на те, що саме адміністрації цих
установ несли витрати за поштові відправлення.
150. Суд нагадує, що стаття 34 Конвенції покладає на Високу Договірну Сторону обов’язок не перешкоджати здійсненню права на подання індивідуальної заяви. Хоча зазначений обов’язок має процесуальний характер і відрізняється від матеріально-правових гарантій,
викладених у Конвенції та протоколах до неї, із самої суті відповідного процесуального права випливає, що особи можуть скаржитися
на такі порушення під час розгляду їхніх скарг відповідно до Конвенції (див. ухвалу щодо прийнятності від 9 липня 2002 року у справі
«Мануссос проти Чеської Республіки і Німеччини» (Manoussos v. the Czech
Republic and Germany), заява № 46468/99). Суд також наголошує, що
зобов’язання не перешкоджати ефективному здійсненню права на
подання індивідуальної заяви не припускає будь-якого втручання у
право особи ефективно подавати та підтримувати свою скаргу в Суді
(див., серед інших джерел та, із необхідними змінами, рішення у справах «Акдівар та інші проти Туреччини» (Akdivar and Others v. Turkey), від
16 вересня 1996 року, п. 105, Reports 1996-IV; «Курт проти Туреччини»
(Kurt v. Turkey), від 25 травня 1998 року, п. 159, Reports 1998-III; «Танрікулу проти Туреччини» (Tanrikulu v. Turkey) [ВП], заява № 23763/94, ECHR
1999-IV; «Шарлі проти Туреччини» (Şarlı v. Turkey), заява № 24490/94,
пп. 85–86, від 22 травня 2001 року та «Орхан проти Туреччини» (Orhan v.
Turkey), заява № 25656/94, від 18 червня 2002 року).
151. Звертаючись до суті скарги заявника, Суд зазначає, що один
із листів, які заявник відсилав до Суду, та один із листів, адресованих
йому Судом, не дійшли. Можливо, це сталося внаслідок технічної помилки на певному етапі їхнього відправлення або доставки. У будь-
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якому разі тільки на цій підставі Суд не може дійти висновку, що державні органи України умисно не відправляли листи заявника або не
забезпечили їхньої належної доставки, або що вони умисно не передали йому листа від Суду (див. рішення від 26 липня 2012 року у справі
«Василь Іващенко проти України» (Vasiliy Ivashchenko v. Ukraine), заява
№ 760/03, п. 115 із подальшими посиланнями).
152. Що стосується аргументу заявника про те, що він був змушений переслати свого листа від 20 січня 2009 року через свою матір, то,
як видається, він щодо цього припустився помилки, оскільки є доказ
того, що цей лист був переданий для поштового відправлення безпосередньо з колонії (див. пункт 60).
153. Насамкінець, що стосується скарги заявника про те, що він не
міг дозволити собі сплачувати за поштові відправлення, Суд зазначає,
що така скарга не підтримується жодними фактичними свідченнями
— такими як, наприклад, відомості про фінансове становище заявника або вартість відповідного поштового відправлення.
154. У підсумку Суд доходить висновку, що держава-відповідач
дотрималася своїх зобов’язань за статтею 34 Конвенції.
VIII. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
155. Заявник скаржився відповідно до пункту 1 статті 5 Конвенції, що на додачу до проміжку часу від 20 грудня 2005 року до 6 червня 2007 року весь строк тримання його під вартою був незаконним
(див. пункт 89). Він також скаржився за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції на те, що працівники міліції під час обшуку 2 липня 2004 року пошкодили певне майно. Заявник також загально та без
посилання на будь-яке положення Конвенції скаржився на неналежну медичну допомогу у виправній колонії. Насамкінець, він наводив
статті 7 та 17 Конвенції, а також статтю 3 Протоколу № 7 до Конвенції,
не надавши додаткових конкретних відомостей.
156. Враховуючи всі наявні у нього матеріали та тією мірою, якою
оскаржувані питання належать до його компетенції, Суд доходить
висновку про відсутність обґрунтування цих скарг, а тому вважає, що
вони не виявляють будь-яких ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї. Отже, цю частину заяви
має бути відхилено відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4
статті 35 Конвенції як явно необґрунтована.
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IX. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
157. 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

158. Заявник вимагав 2 000 000 євро як відшкодування моральної
та матеріальної шкоди.
159. Уряд заперечив цю вимогу як надмірну та недоречну.
160. Суд не вбачає жодного причиново-наслідкового зв’язку між
встановленими порушеннями та стверджуваною матеріальною шкодою; а тому відхиляє цю вимогу. З іншого боку, враховуючи характер
констатованих порушень та здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує заявникові 9000 євро відшкодування моральної шкоди, плюс будь-який податок, що може нараховуватися на зазначену суму.
B. Судові витрати

161. Заявник не подав будь-яких вимог за цим пунктом. Отже, Суд
нічого не присуджує.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги заявника щодо стверджуваного жорстокого
поводження з ним з боку працівників міліції, законності тримання
його під вартою з 20 грудня 2005 року до 6 червня 2007 року, тривалості усього строку досудового тримання під вартою та стверджуваної відсутності належного судового перегляду його законності, а та-
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кож щодо стверджуваного порушення його права на повагу до його
житла прийнятними, а решту скарг в заяві — неприйнятними.
2. Ухвалює, що відбулося порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з жорстоким поводженням із заявником з боку працівників міліції.
3. Ухвалює, що відбулося порушення підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку з триманням заявника під вартою від 20 грудня 2005 року до 6 червня 2007 року.
4. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
5. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.
6. Ухвалює, що відбулося порушення статті 8 Конвенції у зв’язку
з обшуком помешкання заявника працівниками міліції 2 липня
2004 року.
7. Ухвалює, що держава-відповідач дотрималася своїх зобов’язань
за статтею 34 Конвенції.
8. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держававідповідач повинна виплатити заявникові 9000 (дев’ять тисяч)
євро відшкодування моральної шкоди, плюс будь-який податок, що може нараховуватися; ця сума має бути конвертована
у 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 у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.
9. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 7 листопада
2013 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
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Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Олександр Ніконенко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Г. Юдківська,
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п. А. Потоцький,		
п. П. Лемменс,
п. А. Пейхал,
та п. С. Філліпс, заступник секретаря секції,
після обговорення за закритими дверима 22 жовтня 2013 року виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня.

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 54755/08), яку 27 жовтня
2008 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі — Конвенція)
громадянин України, пан Олександр Васильович Ніконенко (далі —
заявник).
2. Заявника, якому було надано юридичну допомогу, представляли п. В. Валько та п. І. Ліщина, юристи, які практикують відповідно
у Запоріжжі та Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляв його
уповноважений, п. Н. Кульчицький.
3. Заявник твердив, що органи влади не здійснили ефективного
розслідування обставин жорстокого поводження з ним, що тривалість
провадження у кримінальній справі була надмірною та що він не мав
ефективного засобу юридичного захисту. Він посилався на статті 3, 6
та 13 Конвенції.
4. 12 січня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1958 році й живе у м. Запоріжжя.
6. У другій половині дня 21 липня 2001 року заявника побила інша особа. Подія відбулася на ринку, і її бачили численні свідки.
7. Заявника відвезли до лікарні, де йому встановили діагноз: перелом правої виличної кістки та забій м’яких тканин правої підочної
ділянки. У подальшому йому також діагностували ушкодження правого колінного суглоба.
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A. Кримінальне провадження

8. 22 листопада 2001 року заявник подав скаргу до міліції у зв’язку
зі своїми ушкодженнями. Того ж дня працівник міліції скерував заявника до бюро судово-медичної експертизи для оцінки ступеню тяжкості його ушкоджень.
9. 29 листопада 2001 року судово-медичний експерт закінчив
експертизу та встановив, що заявник зазнав повного розриву перед
ньої хрестоподібної зв’язки та великоберцової коллатеральної зв’язки
правого колінного суглоба; перелому правої виличної кістки та забою
м’яких тканин обличчя. Ушкодження було кваліфіковано як ушкодження середньої тяжкості.
10. 1 грудня 2001 року слідчий міліції порушив кримінальну справу у зв’язку з ушкодженнями, завданими заявникові.
11. 4 грудня 2001 року заявника визнали потерпілим у кримінальній справі. Тієї самої дати його було визнано цивільним позивачем.
12. 7 червня 2002 року слідчий зупинив досудове слідство у справі
на підставі неможливості встановлення особи, яка завдала заявнику
ушкоджень.
13. 13 червня 2002 року прокуратурою цю постанову було скасовано як незаконну та направлено кримінальну справу міліції для організації досудового слідства.
14. 6 серпня 2002 року слідчий порушив кримінальну справу щодо приватної особи Р., зазначивши, що під час сварки між Р. та заявником 21 червня 2001 року останньому було завдано ушкоджень.
15. 6 вересня 2002 року слідчий закрив справу щодо Р. через відсутність доказів вини.
16. 16 жовтня 2002 року прокуратура скасувала цю постанову як
незаконну, зазначивши, що слідчий не оцінив належно покази свідків, із яких випливало, що ушкодження заявнику завдав Р. Тому прокуратура направила кримінальну справу міліції для організації досудового слідства.
17. 20 листопада 2002 року слідчий зупинив досудове слідство
у справі на підставі неможливості встановлення особи, яка завдала
заявнику ушкоджень.
18. 18 квітня 2005 року прокуратура скасувала постанову від
20 листопада 2002 року як незаконну та направила кримінальну справу міліції для організації досудового слідства.
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19. 6 лютого 2006 року досудове слідство було знову зупинено на
тій підставі, що неможливо було встановити особу, яка завдала ушкоджень заявникові.
20. 30 березня 2006 року прокуратура скасувала цю постанову як
незаконну та направила кримінальну справу міліції для організації
досудового слідства.
21. Листом від 31 серпня 2006 року міліція повідомила заявника, що
за затримку розслідування у справі слідчого слід було притягнути до
дисциплінарної відповідальності, але на той час його вже було звільнено.
22. 17 жовтня 2007 року слідчий взяв із Р. підписку про невиїзд.
23. 26 жовтня 2007 року Р. було пред’явлено звинувачення у вчиненні злочину у вигляді завдання заявнику тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Того ж дня заявника знову було визнано цивільним
позивачем і його цивільний позов було долучено до матеріалів справи.
24. 28 травня 2008 року прокуратура Комунарського району м.
Запоріжжя затвердила постанову слідчого звернутися до суду для вирішення питання про закриття кримінальної справи щодо Р. у зв’язку
із закінченням терміну давності.
25. 10 червня 2008 року Комунарський районний суд м. Запоріжжя
(далі — районний суд) закрив справу щодо Р. у зв’язку із закінченням терміну давності. Він також зазначив, що цивільний позов мав розглядатися
у рамках окремого провадження. У той самий день районний суд виніс
окрему постанову, у якій повідомив прокуратуру Комунарського району
м. Запоріжжя, що протягом слідства мали місце невиправдані затримки.
26. 20 серпня 2008 року апеляційний суд Запорізької області (далі —
апеляційний суд) залишив без змін рішення про закриття справи у зв’язку
із закінченням терміну давності. У ту саму дату апеляційний суд видав
окрему ухвалу, у якій повідомляв прокуратуру Запорізької області про
надмірну та без потреби затримку слідства. Суд вважав, що затягування
слідства відбулося через відсутність контролю з боку прокуратури.
B. Цивільне провадження

27. У 2008 році заявник подав цивільний позов, вимагаючи відшкодування матеріальної та моральної шкоди, якої він зазнав у результаті завданих йому 21 липня 2001 року ушкоджень.
28. 19 березня 2009 року районний суд частково задовільнив позов заявника та призначив Р. сплатити 2808,25 грн відшкодування
матеріальної шкоди та 2500 грн відшкодування моральної шкоди.
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Він також присудив заявнику компенсацію судових витрат. Заявник
оскаржив це рішення, стверджуючи, що присуджена сума відшкодування моральної шкоди була недостатньою.
29. 3 червня 2009 року апеляційний суд частково задовільнив
скаргу заявника та збільшив суму присудженого відшкодування моральної шкоди до 7000 грн.
II. ВІДПОВДІНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
30. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу
України 1960 року (у редакції, чинній на час подій) наведено в рішенні від 15 травня 2012 року у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v.
Ukraine) (заява № 23893/03, п. 45).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
31. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції на те, що органи
влади не провели ефективного розслідування обставин жорстокого
поводження з ним.
32. Статтею 3 Конвенції передбачено:
Стаття 3 (Заборона катування)
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню»
A. щодо прийнятності

33. Уряд твердив, що заявник не вичерпав національних засобів
юридичного захисту у зв’язку зі своєю скаргою. Він зазначав, що в окремій постанові від 10 червня та ухвалі від 20 серпня 2008 року національні суди визнали, що слідство у кримінальній справі було не
ефективним і надмірно тривалим. За цих обставин заявник мав звернутися до національних судів із позовом про відшкодування шкоди,
який міг забезпечити йому належне цивільно-правове відшкодування у зв’язку з неефективним слідством у кримінальній справі.
34. Заявник твердив, що засіб юридичного захисту, запропонований Урядом, не був для нього ані ефективним, ані доступним.
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35. Суд повторює, що Уряд, який заявляє про невичерпання засобу юридичного захисту, має переконати Суд у тому, що у відповідний
час такий засіб був ефективним й існував і в теорії, і на практиці, тобто що він був доступним, міг забезпечити задоволення скарг заявника та мав достатні шанси на успіх (див. рішення від 19 квітня 2012 року
у справі «М. проти України» (M. v. Ukraine), заява № 2452/04, п. 83).
36. Суд зазначає, що Уряд посилався лише на теоретичну можливість подання позову щодо відшкодування шкоди за неефективність
слідства, але не довів, що цей засіб юридичного захисту був доступним
на практиці. Зокрема, Уряд не навів жодної справи, у якій суди ухвалювали рішення за такою скаргою. Хоча до функцій Суду не належить
прийняття рішень із досі неврегульованих питань національного законодавства, відсутність відповідної судової практики вказує на непевність цього засобу юридичного захисту на практиці (див. рішення від
20 жовтня 2011 року у справі «Штруцл та інші проти Хорватії» (Štrucl
and others v. Slovenia), заяви №№ 5903/10, 6003/10 та 6544/10, п. 127). Тому, лишаючи осторонь питання про те, чи міг запропонований Урядом
засіб юридичного захисту надати адекватне відшкодування у зв’язку зі
скаргою заявника за статтею 3 Конвенції, Суд вважає, що від заявника
не вимагалося вичерпання цього засобу юридичного захисту, і пов’язані
з цим заперечення Уряду має бути відхилено.
37. Суд також зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
у сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

38. Заявник твердив, що держава не здійснила ефективного розслідування за фактом ушкоджень, яких заявникові було завдано
21 липня 2001 року.
39. Уряд не коментував скаргу по суті.
40. Суд одразу зазначає, що жорстоке поводження, якого зазнав заявник 21 липня 2001 року, сягнуло крайнього рівня жорстокості, необхідного для того, щоб на нього поширювалася сфера застосування статті 3 Конвенції (див. a contrario рішення від 19 листопада 2009 року у справі
«Томчев проти Болгарії» (Tonchev v. Bulgaria), заява № 18527/02, п. 38–40).
41. Суд також вважає, що лише той факт, що заявнику присудили відшкодування за цивільним позовом до Р., не означає, що органи
влади виконали свої позитивні обов’язки згідно з Конвенцією.
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42. Стаття 3 Конвенції вимагає, щоб держави запроваджували
ефективні норми кримінального законодавства з метою попередження правопорушень проти особистої недоторканності, гарантовані правоохоронними механізмами із запобігання, припинення та покарання
за порушення таких норм. З іншого боку, апріорі зрозумілим є те, що
загальний обов’язок держави за статтею 1 Конвенції гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права та свободи, визначені
в Конвенції, взятий у поєднанні зі статтею 3 Конвенції, не може тлумачитися як такий, що вимагає від держави, щоб вона через своє законодавство гарантувала незазнавання жодною особою нелюдського або
такого, що принижує гідність, поводження з боку іншої особи, та якщо
таке трапляється — щоб кримінальне провадження обов’язково призвело до конкретного покарання. Для того, щоб державу можна визнати відповідальною, на думку Суду, має бути доведено, що національне
законодавство, зокрема кримінальне законодавство, є застосовним до
обставин справи, не передбачає фактичного та ефективного захисту
прав, гарантованих статтею 3 Конвенції (див. рішення від 25 червня
2009 року у справі «Беганович проти Хорватії» (Beganović v. Croatia), заява № 46423/06, пп. 70 та 71, з подальшими посиланнями).
43. Зокрема, практика Суду була послідовною в тому, що стаття 3
Конвенції вимагає від органів влади проведення ефективного офіційного розслідування стверджуваного жорстокого поводження, навіть якщо
таке поводження відбулося з боку приватних осіб (див. рішення у справах «Денис Васильєв проти Росії» (Denis Vasilyev v. Russia), заява № 32704/04,
п. 99, від 17 грудня 2009 року та «Бісер Костов проти Болгарії» (Biser Kostov
v. Bulgaria), заява № 32662/06, пп. 77, від 10 січня 2012 року).
44. Згідно з мінімальними критеріями ефективності, які Суд визначив у своїй практиці, таке розслідування має бути незалежним,
безстороннім і підлягати громадському контролю, а компетентні органи повинні діяти зі зразковою ретельністю та оперативністю (див.
рішення від 31 липня 2012 року у справі «Мута проти України» (Muta v.
Ukraine), заява № 37246/06, п. 61). Розслідування серйозних тверджень
про жорстоке поводження має бути ретельним. Це означає, що органи
влади завжди повинні сумлінно намагатися з’ясувати, що трапилося,
і не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень. Вони повинні вживати всіх розумних і доступних
їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події,
включаючи, зокрема, покази свідків і висновки судових експертиз то-
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що. Будь-який недолік розслідування, який підриває його здатність
встановлення причини тілесних ушкоджень або винних осіб, створюватиме небезпеку недотримання цього стандарту (див. рішення від
17 січня 2013 року у справі «Карабет та інші проти України» (Karabet
and Others v. Ukraine), заяви № 38906/07 та № 52025/07, п. 259).
45. У цій справі те, що слідство було неефективним та надмірно
тривалим, не є предметом спору між сторонами провадження. Суд,
зі свого боку, не вбачає жодних підстав для відступу від такої думки
з цього приводу. Він зазначає, що справа, яка розглядалася національними органами влади, не була юридично чи фактологічно складною.
Під час досудового слідства національні органи влади ухвалювали
безпідставні рішення про закриття справи або зупинення досудового
слідства, що призвело до того, що справу було закрито судом у зв’язку
із закінченням строку давності. Неефективне розслідування тверджень заявника про жорстоке поводження призвело до закінчення
строку давності без вжиття необхідних заходів та зробило неможливим подальше продовження провадження.
46. Отже, відбулося порушення процесуального аспекту статті 3
Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 6 ТА 13 КОНВЕНЦІЇ
47. Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції на те, що провадження у кримінальній справі, в тому числі розгляд його вимог цивільного характеру, було надмірно тривалим, та що
у нього не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з його скаргою за статтею 3 Конвенції на неефективність слідства.
48. Статті 6 та 13 Конвенції передбачають таке:
Стаття 6 (Право на справедливий суд)
«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного
строку ... судом, ... який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру...»

Стаття 13 (Право на ефективний засіб юридичного захисту)
«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».
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49. Уряд погодився з тим, що стаття 6 Конвенції є застосовною
до кримінального провадження, про яке йдеться, оскільки заявник
у рамках цього провадження подав цивільний позов до Р. Що стосується статті 13 Конвенції, Уряд твердив, що заявник не подавав
«небезпідставної скарги» в сенсі цього положення Конвенції, і тому
відповідна скарга була неприйнятною.
50. Заявник наполягав, що ця скарга за пунктом 1 статті 6 Конвенції щодо надмірної тривалості кримінального провадження,
включаючи розгляд його вимог цивільного характеру, є прийнятною.
Він також наполягав на тому, що його скарга за статтею 13 Конвенції
є прийнятною та вимагав її розгляду по суті.
51. Суд зазначає, що скарги за статтями 6 та 13 Конвенції щільно
пов’язані зі скаргою, що розглядалася за статтею 3 Конвенції, а тому
мають в аналогічний спосіб бути визнані прийнятними. Проте, зважаючи на висновки Суду за статтею 3 Конвенції та обставини цієї
справи, Суд вважає, що жодних питань за статтями 6 та 13 Конвенції
не постає. Отже, Суд постановляє, що немає потреби в окремому розгляді скарг за статтями 6 та 13 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
52. У статті 41 Конвенції передбачається:
«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

53. Заявник вимагав 15 000 євро відшкодування моральної шкоди.
54. Уряд твердив, що вимога була надмірною та необґрунтованою.
55. Суд вважає, що заявник зазнав болю та страждань внаслідок
констатованого порушення. Виносячи рішення на засадах справедливості, як це вимагається статтею 41 Конвенції, він присуджує заявнику 7500 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

56. Заявник також вимагав 4310 євро компенсації судових та інших витрат, понесених під час провадження у Суді.
57. Уряд стверджував, що вимога була необґрунтованою.
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58. Згідно з практикою Суду, заявник має право на компенсацію
судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати
були фактичними та неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим.
У цій справі, беручи до уваги наявні в нього документи та зазначені
критерії, Суд вважає за належне присудити, на додаток до наданої
юридичної допомоги, 700 євро компенсації судових та інших витрат.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення статті 3 Конвенції.
3. Ухвалює, що немає потреби в окремому розгляді скарг за статтями 6 та 13 Конвенції.
4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців від дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач повинна сплатити заявникові зазначені
далі суми, які мають бути конвертовані у валюту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу:
i) 7500 (сім тисяч п’ятсот) євро відшкодування моральної
шкоди плюс будь-які податки, що можуть нараховуватися;
ii) 700 (сімсот) євро компенсації судових та інших витрат плюс
будь-які податки, що можуть нараховуватися;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 14 листопада 2013 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

302

п. С. Філліпс

М. Віллігер

заступник секретаря секції

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 «СКОРОХОДОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 56697/09)
Рішення
Страсбург
14 листопада 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
14 лютого 2014 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Скороходов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Г. Юдківська,
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п. А. Потоцький,		
п. П. Лемменс,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за закритими дверима 15 жовтня 2013 року виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня.

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві № 56697/09 проти України, поданій
до Суду 14 жовтня 2009 року на підставі статті 34 Конвенції про захист
прав людини та основних свобод (далі — Конвенція) громадянином України, паном Дмитром Леонідовичем Скороходовим (далі — заявник).
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його уповноважений,
п. Н. Кульчицький.
3. Заявник твердив, зокрема, що органи влади не здійснили ефективного розслідування обставин стверджуваного жорстокого поводження з ним, та що тривалість провадження у його справі була надмірною. Він посилався на статті 3, 6 і 13 Конвенції.
4. 12 січня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1981 році та живе у м. Харків.
6. На час подій він працював експедитором у приватній компанії.
Згідно із твердженнями заявника, 28 листопада 2005 року Р., заступник директора компанії, та Л., начальник її служби безпеки, вирішили
відібрати в заявника пояснення у зв’язку зі зникненням готівки з одного з магазинів компанії. Під час суперечки, що виникла, заявника
було побито.
7. Того ж дня заявника було доправлено до лікарні, йому було
діагностовано закриту черепно-мозкову травму та зафіксовано численні тілесні ушкодження. Про подію було повідомлено міліцію.
8. 2 грудня 2005 року заявник подав до правоохоронних органів
скаргу про жорстоке поводження.
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9. 7 грудня 2005 року міліція відмовила в порушенні кримінальної справи за твердженнями заявника про жорстоке поводження, зазначивши, що медичний огляд тілесних ушкоджень заявника не було
завершено.
10. 26 грудня 2005 року судово-медичний експерт склав акт судово-медичного дослідження з висновком про те, що 28 листопада
2005 року заявник зазнав таких тілесних ушкоджень: закрита черепно-мозкова травма, синці на носі, очах, нижній щелепі, верхній губі
та на лівому вусі; поверхнева різана рана на правій верхній повіці;
тілесне ушкодження на правому боці попереку з травмою нирки; синці на лівій частині пахової області та на мошонці, а також синці на
кінцівках. Експерт кваліфікував тілесні ушкодження як легкі.
11. 23 січня 2006 року прокуратурою було скасовано постанову
від 7 грудня 2005 року за необґрунтованістю та надано вказівки щодо
проведення додаткової дослідчої перевірки.
12. 16 лютого, 2 березня, 4 квітня 2006 року міліцією виносилися постанови про відмову в порушенні кримінальної справи у зв’язку
з відсутністю складу злочину. Постанови скасовувалися прокуратурою як необґрунтовані, й працівникам міліції надавалися вказівки
щодо здійснення подальшої дослідчої перевірки.
13. 21 травня 2006 року міліція знову відмовила в порушенні
кримінальної справи, дійшовши висновку про відсутність складу
злочину.
14. 14 червня 2006 року заступник прокурора Харківської області скасував постанову від 21 травня 2006 року як необґрунтовану. Він
зазначив, що матеріалами перевірки не спростовано послідовні твердження заявника, що Р. і Л. били його дерев’яною битою та робили
порізи ножем, примушуючи його зізнатися в тому, що він украв готівку з магазину. Заступник прокурора також дійшов висновку, що наявних доказів було достатньо для порушення щодо Р. і Л. кримінальної справи за вчинення злочину, передбаченого пунктом 1 статті 127
Кримінального кодексу України (катування). Отже, ним було порушено кримінальну справу та передано її до міліції для проведення
слідства. До працівника міліції, який виносив попередні постанови
про відмову в порушенні кримінальної справи, було застосовано дисциплінарне стягнення.
15. Протягом слідства органи влади вилучили медичні документи
заявника, призначили судово-медичну експертизу, допитали заявника
та свідків і провели відтворення обстановки та обставин події за учас-
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тю судово-медичного експерта. Як запобіжний захід до Р. і Л. було застосовано підписку про невиїзд. Їх було допитано як підозрюваних.
16. 12 червня 2007 року міліція закрила кримінальну справу.
Відповідно до постанови тілесні ушкодження, що їх зазнав заявник
під час конфлікту з Р. і Л., було кваліфіковано як легкі, й не виявлено
відповідних ознак катувань, наведених пунктом 1 статті 127 Кримінального кодексу України. Отже, міліція рекомендувала заявникові
висунути обвинувачення щодо Р. і Л. у приватному порядку згідно зі
статтею 27 Кримінально-процесуального кодексу.
17. 28 вересня 2007 року прокуратура скасувала зазначену постанову як необґрунтовану та повернула справу на додаткове розслідування. У постанові, серед іншого, зазначалося, що мають бути проведені очні ставки між заявником, свідками та Р. і Л., а також потрібно
здійснити ще одне відтворення обстановки та обставин події. Прокуратурою також було зазначено, що Р. і Л. є посадовими особами компанії, проте не було прийнято жодного рішення з приводу доцільності
порушення щодо них кримінальних справ за фактом перевищення
службових повноважень чи зловживання ними.
18. Згодом заявник скаржився до органів влади на необґрунтоване затягування провадження. Він отримав відповідь, що слідство
здійснюється належно та що затримка відбулася переважно через
надзвичайне перенавантаження бюро судово-медичних експертиз.
19. Станом на 2 липня 2012 року слідство у цій справі ще тривало.
Сторони не надали зауважень щодо подальшого перебігу провадження у цій справі.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Кримінальний кодекс України 2001 року

20. Стаття 125 Кодексу передбачає:
«1. Умисне легке тілесне ушкодження — карається...
2. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний
розлад здоров’я... — карається...»

21. Стаття 127 Кодексу в редакції на час подій передбачала таке:
«1. Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або
фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, му-
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чення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого
або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі... — карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, —
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років...»
B. Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року
(чинний на час подій)

22. Пункт 1 статті 27 Кодексу передбачав, серед іншого, що справи
про злочини, передбачені статтею 125 Кримінального кодексу України, порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, якому й належить в такому разі право підтримувати обвинувачення в суді. У таких
справах дізнання та досудове слідство не проводилися.
23. Інші відповідні положення Кодексу наведено в рішенні від
15 травня 2012 року у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v.
Ukraine, заява № 23893/03, п. 45).
C. Цивільний процесуальний кодекс України
від 18 березня 2004 року

24. Стаття 201 Кодексу передбачає, серед іншого, що суд зобо
в’язаний зупинити провадження в цивільній справі в разі неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку кримінального судочинства.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
25. Заявник скаржився відповідно до статті 3 Конвенції про те,
що органи влади не здійснили ефективного розслідування обставин
жорстокого поводження з ним.
26. 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».
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A. щодо прийнятності

27. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що
вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має
бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
28. Уряд твердив, що під час дослідчої перевірки та наступного
досудового слідства слідчі органи вжили всіх необхідних заходів для
встановлення обставин події. Клопотання та скарги заявника було належно розглянуто. Крім того, на підставі статті 27 Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року заявник міг висунути у суді
обвинувачення щодо Р. і Л. у приватному порядку для притягнення їх
до відповідальності.
29. Заявник наполягав на тому, що розслідування жорстокого поводження з ним було неефективним.

2. Оцінка Суду
30. Суд насамперед зауважує, що насильницьке поводження, якого зазнав заявник 28 листопада 2005 року, досягло мінімального рівня жорстокості, необхідного для того, щоб охоплюватися сферою застосування статті 3 Конвенції (див. протилежний приклад: рішення
від 19 листопада 2009 року у справі «Тончев проти Болгарії» (Tonchev v.
Bulgaria), заява № 18527/02, п. 38–40).
31. Стаття 3 Конвенції вимагає від держав впровадження ефективних положень кримінального законодавства з метою запобігання
вчиненню злочинів проти особи, підтриманих правоохоронним механізмом запобігання, усунення порушень таких положень і покарання за них. З іншого боку, безсумнівно, загальний обов’язок держави
за статтею 1 Конвенції гарантувати кожному, хто перебуває під її
юрисдикцією, права та свободи, визначені в Конвенції, взятий у поєднанні зі статтею 3 Конвенції, не може тлумачитися як такий, що вимагає від держави, щоб вона через своє законодавство гарантувала, що
жодну особу не буде піддано нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню з боку іншої особи, та якщо таке трапляється —
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щоб кримінальне провадження обов’язково привело до конкретного
покарання. Щоб держава понесла відповідальність, у Суді має бути
доведено, що національне законодавство та, зокрема, кримінальне
законодавство, застосовне до обставин справи, не передбачає фактичного й ефективного захисту прав, гарантованих статтею 3 Конвенції (див. рішення від 25 червня 2009 року у справі «Бегановіч проти
Хорватії» (Beganović v. Croatia), заява № 46423/06, пп. 70 і 71 з подальшими посиланнями).
32. Зокрема, практика Суду є послідовною стосовно того, що
стаття 3 Конвенції вимагає від органів влади здійснення ефективного офіційного розслідування тверджень про жорстоке поводження,
навіть якщо таке поводження сталося з боку фізичних осіб (див. рішення у справах «Денис Васільєв проти Росії» (Denis Vasilyev v. Russia),
заява № 32704/04, п. 99, від 17 грудня 2009 року та «Бісер Костов проти
Болгарії» (Biser Kostov v. Bulgaria), заява № 32662/06, п. 77, від 10 січня
2012 року).
33. Згідно з мінімальними критеріями ефективності, які Суд визначив у своїй практиці, таке розслідування має бути незалежним,
безстороннім і підлягати громадському контролю, а компетентні органи мають діяти зі зразковою ретельністю та оперативністю (див.
рішення від 31 липня 2012 року у справі «Мута проти України» (Muta
v. Ukraine), заява № 37246/06, п. 61).
34. У цій справі органи влади було повідомлено про подію того
ж дня. Через кілька днів заявник подав офіційну скаргу, вимагаючи
кримінального переслідування Р. і Л. Слід також зазначити, що більш
ніж через півроку твердження заявника про жорстоке поводження розглядалися виключно в порядку «дослідчої» перевірки. Проте Суд у багатьох контекстах зазначав, що така слідча процедура не відповідає
засадам ефективного юридичного захисту, оскільки слідчий у рамках
цієї процедури може вдаватися лише до обмеженої кількості процесуальних дій, а потерпілий не має офіційного статусу, що позбавляє його
можливості брати ефективну участь у процесі (див. рішення у справах:
«Давидов та інші проти України» (Davydov and Others v. Ukraine), заяви
№№ 17674/02 і 39081/02, пп. 310–312, від 1 липня 2010 року; «Головань
проти України» (Golovan v. Ukraine), заява № 41716/06, п. 75, від 5 липня 2012 року та «Савицький проти України» (Savitskyy v. Ukraine), заява
№ 38773/05, п. 105, від 26 липня 2012 року). У Суду немає підстав відступати від цих висновків у цій справі. Варто зазначити, що протягом
«дослідчої» перевірки міліцією було складено декілька постанов про
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відмову в порушенні кримінальної справи. Проте прокуратура доходила висновку, що ці постанови були необґрунтованими, та щоразу
повертала справу на додаткове розслідування (див. пункти 11 і 12).
Неодноразовість таких повернень у межах одного провадження
сама по собі свідчить про наявність серйозних недоліків (див., на
приклад, рішення від 27 листопада 2008 року у справі «Спінов проти
України» (Spinov v. Ukraine), заява № 34331/03, п. 56).
35. Що стосується досудового слідства, яке почалося 14 червня
2006 року, видається, що слідчий не вжив усіх необхідних заходів для
ретельного розслідування справи перед тим, як закрити її 12 червня
2007 року. Зокрема, в постанові прокуратури від 28 вересня 2007 року зазначалося, що не було проведено значної кількості слідчих дій
та що справу не було розглянуто всебічно (див. пункт 17). Таким чином, слідство було відновлено і через шість із половиною років після
події воно ще тривало.
36. Отже, органи влади, які були вповноважені порушити та розслідувати кримінальну справу, не здійснили справжньої спроби оперативно та ретельно розслідувати справу, встановити факти та в разі
необхідності притягнути до відповідальності винних осіб. Що стосується посилання Уряду на статтю 27 Кримінально-процесуального
кодексу України 1960 року, Суд вважає, що в цій справі, коли в органів
влади були підстави провести розслідування за фактом можливого катування — злочину, передбаченого статтею 127 Кримінального
кодексу України 2001 року, заявник не був зобов’язаний паралельно
підтримувати обвинувачення щодо Р. і Л. у приватному порядку, що
могло би призвести до притягнення до кримінальної відповідальності
за менш серйозний злочин.
37. Наведених міркувань для Суду достатньо, аби дійти висновку,
що національні органи влади не здійснили ефективного розслідування тверджень заявника про жорстоке поводження. Отже, відбулося
порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 6 І 13 КОНВЕНЦІЇ
38. Заявник скаржився відповідно до статей 6 і 13 Конвенції про
те, що провадження у кримінальній справі було надмірно тривалим
та що ця надмірна тривалість унеможливила отримання ним відшкодування шкоди, завданої злочинними діями щодо нього.
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39. Статті 6 і 13 Конвенції передбачають таке:
Стаття 6 (право на справедливий суд)
«1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку... судом, ... який вирішить спір щодо
його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення».

Стаття 13 (право на ефективний засіб юридичного захисту)
«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 здій
снювали свої офіційні повноваження».

40. Уряд заявляв, що стаття 6 є незастосовною до кримінального
провадження, про яке йдеться, оскільки воно не стосувалося будьякого спору цивільного характеру. Уряд також твердив, що заявник
не висував «небезпідставної скарги» в сенсі статті 13 Конвенції.
Отже, як твердив Уряд, ці заяви є неприйнятними.
41. Заявник наполягав на тому, що його скарга відповідно до
пункту 1 статті 6 Конвенції щодо тривалості кримінального провадження не може бути відхилена як неприйнятна.
42. Суд вважає, що гарантія «розумного строку» за статтею 6
Конвенції є незастосовною до кримінального провадження у цій
справі, оскільки заявник ніколи не подавав цивільного позову (див.
ухвалу щодо прийнятності від 15 січня 2008 року у справі «Косиціна
проти України» (Kositsina v. Ukraine), заява № 35157/02) і це кримінальне провадження не стосувалося будь-якого кримінального обвинувачення щодо заявника. Що стосується статті 13 Конвенції, то заявник
не конкретизував скаргу в цьому аспекті. У будь-якому разі видається, що аргументи заявника за цим пунктом в подальшому обмежилися питанням надмірної тривалості кримінального провадження — питанням, яке було належно розглянуто раніше за статтею 3
Конвенції.
43. За цих обставин Суд вважає, що ця частина заяви має бути
відхилена як неприйнятна згідно з підпунктом «а» пункту 3 і пунктом 4 статті 35 Конвенції.
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III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
44. Заявник також скаржився, що відбулося порушення статті 14
Конвенції у зв’язку з неефективним розслідуванням його скарг на
жорстоке поводження.
45. Суд розглянув цю скаргу і вважає, що у світлі всіх наявних
у нього матеріалів та тією мірою, якою оскаржувані питання належать
до його компетенції, оскаржувані питання не виявляють будь-яких
ознак порушення статті 14 Конвенції. Отже, ця частина заяви відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції має
бути відхилена як явно необґрунтована.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
46. 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

47. Заявник вимагав 250 000 євро відшкодування моральної шкоди.
48. Уряд вважав, що ця вимога є надмірною та необґрунтованою.
49. Суд вважає, що заявник вочевидь зазнав страждань та тривоги
у зв’язку із встановленими Судом порушеннями. Ухвалюючи рішення
на засадах справедливості, як це вимагається статтею 41 Конвенції,
Суд присуджує заявникові 7500 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

50. Заявник також вимагав 5000 грн компенсації судових та інших витрат, понесених у Суді.
51. Уряд доводив, що ця вимога є необґрунтованою.
52. 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 наведені критерії Суд відхиляє вимогу як необґрунтовану.
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C. Пеня

53. Суд вважає за потрібне 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 одноголосно скаргу за статтею 3 Конвенції щодо неефективного розслідування прийнятною.
2. Оголошує більшістю голосів решту скарг в заяві неприйнятними.
3. Ухвалює одноголосно, що відбулося порушення статті 3 Конвенції.
4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач має сплатити заявникові 7500 (сім тисяч
п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди плюс будьякий податок, що може нараховуватися; ця сума має бути
конвертована у валюту держави-відповідача за курсом на
день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського
центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти;
5. Відхиляє одноголосно решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 14 листопада 2013 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік

М. Віллігер

секретар

голова
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COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «КОМАРОВА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 13371/06)
Рішення
Страсбург
16 травня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
16 серпня 2013 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 «Комарова проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер,
п. М. Віллігер, голова,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Е. Пауер-Форд,
п. А. Потоцький,		
п. П. Лемменс,
пані М. Антонович, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 9 квітня 2013 року
постановляє таке рішення, що було ухвалене у той день:

ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 13371/06) проти України, поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основних свобод (далі — «Конвенція») громадянкою України,
пані Світланою Іванівною Комаровою (далі — «заявниця»), 22 березня
2006 р.
2. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його уповноважений
останнім часом, п. Н. Кульчицький із Міністерства юстиції України.
3. Заявниця твердила, зокрема, що її досудове тримання під вартою було тривалим, що її утримували в нелюдських умовах, та що їй
не надали належної медичної допомоги.
4. 12 січня 2011 р. Уряд було повідомлено про заяву. Пані Г. Юдківська, суддя, обрана від України, не змогла брати участь у засіданні
у справі (правило 28 Регламенту Суду). Голова Палати вирішив призначити пані Мирославу Антонович як спеціального суддю (правило 29, п. 1(b)).

ФАКТИ
I. конкрентні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявниця народилася у 1960 р. та живе у Дніпропетровську,
Україна.
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A. Кримінальні провадження проти заявниці,
її арешт та досудове тримання під вартою

6. Заявниця є адвокатом. 1 квітня 2004 р. проти неї було порушено
кримінальні провадження у зв’язку із заявленою спробою підкупити
суддю та з шахрайством. Того ж дня заявницю було заарештовано.
7. 3 квітня 2004 р. Дніпропетровська прокуратура звернулася до
суду із запитом про досудове тримання заявниці під вартою, твердячи,
що заявниця могла втекти, оскільки вона мала фінансові можливості
зробити це та закордонний паспорт, який вона вже використовувала
кілька разів. Також була можливість того, що вона перешкоджатиме
розслідуванню, тиснутиме на свідків і може знищити документальні
докази. Заявниця мала попередні злочини (з матеріалів справи видається, що у 2000 р. її було обвинувачено в кількох випадках шахрайства, але помилувано за амністією). Заявниця не мала постійного
місця проживання, оскільки вона надала три різні домашні адреси,
й також не мала постійного офісу. Вона не мала неповнолітніх дітей,
а її стан здоров’я вважався сумісним із затриманням.
8. Пізніше того ж дня на судовому слуханні заявниця твердила,
що зазнала психологічного тиску з боку офіцерів, які заарештували
її. Вона також твердила, що могла бути вагітною й додала, що мала
сина-студента, який залежав від неї. Бабушкінський районний суд
Дніпропетровська (далі — «Бабушкінський суд») наказав залишити
заявницю під вартою до 9 квітня 2004 р., оскільки не було достатньо
доказів до прийняття офіційного рішення про її досудове тримання
під вартою. Слідчі органи мали розглянути справу, порушену заявницею, шукати подальші докази скоєння нею злочинів та здійснити
оцінку її особи.
9. 9 квітня 2004 р. суд наказав продовжити тримання заявниці
під вартою. Він ухвалив, що, оскільки заявницю було звинувачено
у серйозному злочині, вона дала кілька різних адрес і була зареєстрована як мешканка Києві, була можливість того, що якщо її не буде
затримано, вона продовжить свою злочинну діяльність, перешкоджатиме розслідуванню та втече від правосуддя.
10. 21 травня 2004 р. Бабушкінський суд також продовжив строк
тримання заявниці під вартою до 1 серпня 2004 р. на тих же підставах, що й раніше. 27 травня 2004 р. Дніпропетровський обласний апеляційний суд скасував це рішення та продовжив строк тримання заявниці під вартою до 1 липня 2004 р.
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11. 25 червня 2004 р. Бабушкінський суд продовжив строк тримання заявниці під вартою до 1 серпня 2004 р.
12. У невстановлений день розслідування закінчилося і справу
було передано до суду першої інстанції для розгляду. 9 серпня 2004 р.
кримінальну справу заявниці було прийнято Самарським районним
судом Дніпропетровська (далі — «Самарський суд»).
13. 18 липня 2006 р. Самарський суд визнав заявницю винною
у тринадцяти випадках шахрайства та спробі підкупу й засудив її до
семи років позбавлення волі. Чотирьох співучасників заявниці також
було визнано винними й засуджено до позбавлення волі на різні строки, але потім їх було умовно звільнено.
14. 28 грудня 2006 р. Дніпропетровський обласний апеляційний
суд скасував рішення від 18 липня 2006 р. за апеляцією заявниці та прокурора і повернув справу для нового розслідування. Суд також наказав продовжити тримання заявниці під вартою, беручи до уваги різні
чинники, а саме «характер заявниці, серйозність і кількість злочинів,
у яких її обвинувачено, та обставини, за яких вони були вчинені».
15. 30 березня 2007 р. апеляційний суд продовжив строк тримання заявниці під вартою до 10 квітня 2007 р., оскільки «необхідно було
зробити деякі процесуальні кроки».
16. 10 квітня 2007 р. той же суд продовжив тримання заявниці під
вартою ще на місяць, визнавши, що «не було підстав для звільнення
заявниці».
17. 10 травня 2007 р. справу було повернуто до суду першої інстанції.
18. 18 травня 2007 р. справу було прийнято Самарським судом.
19. 15 червня 2007 р. він повернув справу для подальшого розслідування, постановивши, що заявниця має продовжувати перебувати
у досудовому затриманні, оскільки «не було підстав вважати, що досудове тримання заявниці під вартою вже не було необхідним». Твердження адвоката заявниці про те, що заявниця страждала від багатьох
хвороб і тому її було необхідно звільнити, не було розглянуто. 30 серп
ня 2007 р. Дніпропетровський обласний апеляційний суд залишив це
рішення чинним.
20. 10 жовтня 2007 р. справу було знову передано до суду першої
інстанції.
21. 31 жовтня 2007 р. Самарський суд повернув справу прокурору
для виправлення багатьох процесуальних помилок. Суд продовжив
тримання заявниці під вартою, постановивши, що її стан здоров’я не
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робив її непридатною для тримання під вартою, і що «не було підстав
вважати, що тримання заявниці під вартою вже не було необхідним».
22. 11 січня 2008 р. справу було передано до Самарського суду.
23. 18 січня 2008 р. цей же суд знову відправив справу прокурору
для подальшого розслідування. Він повторив свої попередні підстави
для тримання заявниці під вартою та твердив, що хоча, відповідно до
її медичного звіту, заявниця була лежачою хворою, це не було достатньою причиною для її звільнення
24. 11 березня 2008 р. справу було знову повернуто до суду.
25. 20 червня, 7 серпня, 30 жовтня та 3 листопада 2008 р., а також
у невстановлений день у січні 2009 р. Самарський суд відхилив запити про звільнення заявниці. Він визнав, що заявниця страждала від
низки хвороб, але не визнав це переконливою підставою для її звільнення. Крім того, С., визнаний постраждалим у справі, твердив, що
заявниця спонукала його відкликати свої фінансові вимоги.
26. 28 квітня 2009 р. цей же суд засудив заявницю до п’яти років
та двадцяти семи днів позбавлення волі за шахрайство. Її трьох співучасників було засуджено до різних строків позбавлення волі умовно.
Того ж дня заявницю було звільнено.
27. 11 лютого 2010 р. Верховний суд України відхилив запит заявниці про дозвіл на апеляцію з питань права.
B. Медична допомога під вартою

28. 14 квітня 2004 р. заявницю було доправлено до Дніпропетровського слідчого ізолятора (далі — «СІЗО»).
29. Від квітня 2004 р. до лютого 2008 р. вона отримувала таку медичну допомогу.

1. Лікування гіпертензії
30. 22 квітня 2005 р. швидку допомогу було викликано до суду,
оскільки заявниця мала раптовий напад гіпертензії. Наступного дня
її обстежив лікар, який підтвердив, що заявниця страждала від артеріальної гіпертензії. Заявниці також зробили електрокардіограму.
31. Заявницю також обстежили лікар і фельдшер 29 квітня,
6 та 22 червня 2005 р., їй призначили ліки у зв’язку з гіпертензією.
32. З 1 до 29 липня 2005 р. заявниця перебувала у медичному відділенні СІЗО через інший напад гіпертензії. Згідно з медичними за-
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писами, наданими Урядом, заявниця отримувала лікування та була
виписана після покращення її стану.
33. Заявницю також обстежували та лікували від високого кро
в’яного тиску лікар або фельдшер 17, 25 та 28 серпня 2005 р., 7 та 19 вересня 2005 р, 16 листопада 2005 р., 7 та 16 грудня 2005 р., 14 серпня
2006 р. та 10 травня, 13 серпня, 15 жовтня та 18 грудня 2007 р.
34. 14 жовтня та 28 грудня 2005 р. та 27 і 30 квітня 2007 р. заявниці
робили електрокардіограму.

2. Лікування проблем із зором
35. 9 серпня 2005 р. заявниці діагностували проблеми з очима —
міопічний астигматизм та ангіосклероз судин сітківки — їй порекомендували користуватися окулярами.
36. Заявницю також обстежив офтальмолог 6 грудня 2005 р.,
28 лютого 2006 р., 3 квітня, 17 квітня, 24 квітня, 29 травня, 7 серпня,
4 вересня, 9 жовтня, 27 листопада та 15 грудня 2007 р. і 19 лютого
2008 р. Їй діагностували гіпертензивну ангіопатію (хворобу кров’яних
судин) й рекомендували уникати роботи, яка вимагала використання
очей протягом тривалого часу. Було також зазначено, що вона потребувала консультації з лікарем загальної практики та лікування гіпертензії. Заявниці двічі призначали вітаміни. 19 лютого 2008 р. їй знову
порекомендували користуватися окулярами.
37. Крім того, 6 квітня 2006 р. заявниця проконсультувалася з офтальмологом з Дніпропетровської міської лікарні № 8. Їй діагностували амбліопію, ретинопатію та атрофію нервів правого ока.

3. Інше лікування
38. 3 квітня 2004 р. заявниця пройшла ультразвукове обстеження, яке виявило, що вона не була вагітною.
39. 21 травня 2004 р., 13 грудня 2005 р. та 30 березня 2006 р. заявниця отримувала лікування хвороби шкіри на обличчі (стрептодермії).
40. 23 вересня та 18 листопада 2005 р., 8 червня, 21 вересня, 19 жовтня,
14 грудня та 21 грудня 2007 р. заявницю обстежив невролог і діагностував їй неврологічний стан, спричинений хронічною гіпертензією (гіпертензивну енцефалопатію), через що їй було призначено ліки.
41. 14 листопада 2006 р. заявниці діагностували лівосторонню
пневмонію, але вона відмовилася переводитися до медичного відділення СІЗО.
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42. Від 18 квітня до 21 травня 2007 р. заявниця перебувала у медичному відділенні СІЗО, де їй діагностували ускладнення, спричинені її високим кров’яним тиском (гіпертензію другого ступеню),
гіпертензивну ангіопатію, енцефалопатію другого ступеню, шлуночкову аритмію, хронічне захворювання жовчного міхура та хронічний
панкреатит.
43. 16 серпня 2007 р. адміністрація СІЗО проінформувала адвоката заявниці про лікування, яке отримувала заявниця з квітня до серп
ня 2007 р. Вона зазначила, що заявницю лікували терапевт, офтальмолог та невролог вісім разів, і що, «беручи до уваги перебіг основної
хвороби та її розвиток, пацієнтка потребувала діагнозу та лікування
у відділеннях кардіології та офтальмології».
44. 11 грудня 2008 р. адміністрація СІЗО проінформувала Самарський суд, що заявницю було переведено до медичного відділення зі скаргами на інфекцію сечового міхура, цистит та гіпертензію,
а також інші хвороби, і вона потребувала нагляду та лікування з боку
лікаря, кардіолога й офтальмолога.
45. Протягом перебування під вартою заявниця отримувала ультразвукові та рентгенівські обстеження, а також робила аналізи крові
та сечі, крім того їй порекомендували зробити ендоскопію шлунка,
але вона відмовилася.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
46. Заявниця скаржилася, що зазнала катувань, оскільки вона була серйозно хворою під час перебування під вартою, мала викидень
у квітні 2004 р. та втрачала зір. Вона також була змушена брати участь
у судових слуханнях, страждаючи від високого кров’яного тиску та болю у серці. Заявниця також скаржилася, що була змушена перебувати
у спільній камері з особами, які постійно палили, та що вона не могла
отримати окуляри або належне лікування.
47. Заявниця посилалася на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
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A. щодо прийнятності

48. Уряд зазначив, що заявниця не скаржилася на національному
рівні на неналежну медичну допомогу. На думку Уряду, вона могла
звернутися зі своїми скаргами до прокуратури або суду.
49. У відповідь заявниця твердила, що під вартою вона не мала
засобів подати скаргу до суду та що вона в будь-якому разі боялася
репресій.
50. Суд зазначає, що він уже відхиляв аналогічні заперечення Уряду декілька разів, оскільки проблеми, що випливали з умов тримання
під вартою та відсутності належного лікування в місцях позбавлення
волі в Україні, мали структурний характер і у не було ефективного
засобу правового захисту щодо цього (див., серед інших, Petukhov v.
Ukraine, № 43374/02, пп. 76–78, 21 жовтня 2010). Суд не вбачає підстав
відходити від цього висновку в нинішній справі й тому вважає, що ця
скарга не може бути відхилена через невичерпання національних засобів правового захисту.
51. Суд також зазначає, що скарги заявниці не є явно необґрунтованими в сенсі п. 3 (a) статті 35 Конвенції та не є неприйнятними
з будь-яких інших підстав. Тому вони мають бути оголошені прийнятними.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
a) Заявниця
52. Заявниця твердила, що скаржилася адміністрації СІЗО про те,
що перебувала у спільній камері із затриманими, які палили, але її
скарги ігнорувалися.
53. Вона також попросила, щоб їй зробили ендоскопію шлунку
у спеціалізованій лікарні, оскільки вона мала сумніви щодо того, чи
знав медичний персонал СІЗО, як використовувати відповідне обладнання, яке, за її словами, не було належно продезінфіковане. Їй недостатньо швидко діагностували захворювання щитовидної залози, яке
пізніше призвело до багатьох інших проблем зі здоров’ям. Заявниця
також твердила, що в СІЗО було неможливо обрати правильні окуляри, оскільки в СІЗО не було необхідного обладнання, і в результаті
цього вона не могла читати та писати. Нарешті вона твердила, що піс-
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ля 1 квітня 2004 р. вона мала викидень через стрес. Загалом заявниця
дійшла висновку, що їй не надавали належної медичної допомоги під
вартою.
b) Уряд
54. Уряд твердив, що заявниця не була вагітною, і що це підтвердило ультразвукове обстеження 3 квітня 2004 р.
55. Уряд також твердив, що під вартою заявницю регулярно обстежував офтальмолог і що 6 квітня 2006 р. для неї було обрано окуляри.
56. Беручи до уваги хворобу серця в заявниці, Уряд зазначив,
що заявниця вперше поскаржилася на проблеми із серцем 23 квітня
2005 р. й після цього їй діагностували артеріальну гіпертензію. У той
час у СІЗО заявницю регулярно обстежували лікар установи та фельд
шер. Вона отримувала лікування в медичному відділенні СІЗО з 1 до
29 липня 2005 р. та з 18 квітня до 21 травня 2007 р. Їй робили кардіограму п’ять разів і призначили лікування, яке вона відмовилася
отримувати, 17 серпня та 17 грудня 2005 р., зокрема, замість цього
попросивши звільнити її.
57. Заявницю також кілька разів обстежував невролог, і вона отримувала лікування інших медичних проблем.
58. Тому Уряд дійшов висновку, що, беручи до уваги той факт, що
заявниця отримувала медичну допомогу й лікарів СІЗО, й спеціалістів
з-поза межами установи, заявниця отримувала належне лікування
під вартою.
59. Уряд також твердив, що заявниця не скаржилася на тримання
в одній камері з курцями.
60. Що стосується скарг заявниці про те, що вона брала участь
у судових слуханнях, попри те, що страждала від гіпертензії та болю
в серці, Уряд наполягав, що заявниця була під постійним наглядом лікарів і ніщо ніколи не вказувало, що вона не могла брати участь у розслідуванні та в судових слуханнях. Швидка допомога викликалася
для заявниці тільки один раз, 23 квітня 2005 р.
61. Тому Уряд дійшов висновку, що права заявниці відповідно до
статті 3 Конвенції не було порушено.

2. Оцінка Суду
62. Суд повторює, що відповідно до статті 3 Конвенції держава
має забезпечити, щоб особа трималася під вартою в умовах, сумісних
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із повагою до її гідності, щоб характер і спосіб виконання покарання
не піддавав її стражданням або труднощам, інтенсивність яких перевищує неминучий рівень страждань, притаманний затриманню,
і щоб, беручи до уваги практичні потреби позбавлення волі, здоров’я
та добробут особи було у належний спосіб захищено (див. Kalashnikov
v. Russia, № 47095/99, п. 95, ЄСПЛ 2002‑VI).
63. Однак Суд ухвалив, що статтю 3 Конвенції не можна тлумачити, як ту, що забезпечує, щоб кожний затриманий отримував медичну допомогу на тому ж рівні, як «у найкращих цивільних лікарнях»
(див. Mirilashivili v. Russia (dec.), № 6293/04, 10 липня 2007). Він також
ухвалив, що «був готовий визнати, що, у принципі, ресурси медичних установ пенітенціарної системи є обмеженими у порівнянні з ресурсами цивільних лікарень» (див. Grishin v. Russia, № 30983/02, п. 76,
15 листопада 2007). Загалом Суд використовує гнучкий підхід при
визначенні необхідного стандарту охорони здоров’я, ухвалюючи рішення в кожній справі на індивідуальній основі. Цей стандарт має бути «сумісним із людською гідністю» затриманої особи, але також має
брати до уваги «практичні потреби позбавлення волі» (див. Aleksanyan
v. Russia, № 46468/06, п. 140, 22 грудня 2008).
64. Суд також зазначає, що «належність» медичної допомоги у цьо
му сенсі залишається найскладнішим для визначення елементом. Сам
факт того, що затриманого обстежив лікар і призначив певне лікування, не може автоматично привести до висновку про те, що забезпечена медична допомога була належною (див. Hummatov v. Azerbaijan,
№№ 9852/03 та 13413/04, п. 116, 29 листопада 2007). Органи влади також повинні забезпечити ведення всеосяжного обліку стану здоров’я
затриманого та його лікування під вартою (див., напр., Khudobin v.
Russia, № 59696/00, п. 83, ЄСПЛ 2006-XII), щоб діагноз і лікування
були належними та точними (див. Hummatov, згадане раніше, п. 115,
та Melnik v. Ukraine, № 72286/01, пп. 104–106, 28 березня 2006), і щоб,
якщо це необхідно через стан здоров’я, нагляд був регулярним та систематичним і включав всеосяжну терапевтичну стратегію, спрямовану на лікування хвороби затриманого або попередження її загострення, а не на лікування симптомів (див. Hummatov, згадане раніше,
пп. 109 і 114; Sarban v. Moldova, № 3456/05, п. 79, 4 жовтня 2005; та Popov
v. Russia, № 26853/04, п. 211, 13 липня 2006). Органи влади також мають
продемонструвати, що було створено належні умови для того, щоб
призначене лікування здійснювалося (див. Hummatov, згадане раніше,
п. 116, та Holomiov v. Moldova, № 30649/05, п. 117, 7 листопада 2006).
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65. Звертаючись до обставин нинішньої справи, Суд зазначає, що
під вартою заявниці діагностували низку хвороб, які вимагали медичного нагляду та піклування. Зокрема, заявниця страждала від гіпертензії, яка спричинила проблеми з її очима.
66. Суд зазначає, що, відповідно до детальної медичної інформації щодо заявниці, наданої Урядом, стан здоров’я заявниці під вартою
підлягав постійного нагляду. Багато разів заявницю відвідували різні
спеціалісти, вона отримувала різні медичні обстеження та процедури. Заявниця не оскаржувала ці аргументи, проте твердила, що їй не
діагностували своєчасно хворобу щитовидної залози. Стосовно цього
Суд вважає, що ніщо не вказує, ніби хвороби заявниці діагностували
неправильно або із запізненням, і заявниця ніяк не обґрунтувала свої
твердження про нездатність діагностувати проблеми зі щитовидною
залозою.
67. Суд також зазначає, що заявниці призначили лікування її хвороб, і ніякі докази не вказують, що таке лікування було неналежним
або не надавалося у належний спосіб, і що проблеми зі здоров’ям заявниці не розв’язувалися належно. Зокрема, хоча заявниці було призначено окуляри ще в серпні 2005 р., з аргументів сторін невідомо,
наскільки погіршився зір заявниці, чи вона отримала окуляри, і якщо
так, то коли. Навіть якщо припустити, що заявниці не надали окуляри
під вартою, ніщо не вказує, що їхня відсутність вплинула на повсякденне життя заявниці настільки, щоб це піддавало її значним стражданням (див., для порівняння, Slyusarev v. Russia, № 60333/00, 20 квітня 2010).
68. Суд також зазначає, що адміністрація СІЗО явно визнала потребу заявниці у спеціалізованому лікуванні (див. пп. 43–44 раніше),
але не вказала, що було неможливо забезпечити їй належне лікуванні під вартою. Протягом обох періодів, коли заявниця перебувала
у медичному відділенні СІЗО, її кілька разів обстежив офтальмолог,
у тому числі спеціаліст із цивільної лікарні, та терапевт, який лікував її гіпертензію, вона отримувала необхідні обстеження та медичні процедури.
69. Загалом Суд зазначає, що жодна з проблем зі здоров’ям заявниці стосовно її серця, нервової системи, проблем із зором та шкірою,
не залишилася без лікування. Пам’ятаючи про це й беручи до уваги
матеріали справи та аргументи сторін, Суд доходить висновку, що
органи влади зробили все, що можна було від них очікувати в тих
обставинах для захисту здоров’я та добробуту заявниці протягом пе-
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ребування під вартою (див. Breslavskaya v. Ukraine (dec.), № 29964/10,
31 січня 2012).
70. Насамкінець Суд зазначає, що немає доказів на підтримку
тверджень заявниці про те, що стан її здоров’я погіршився через те,
що вона перебувала у спільній камері із затриманими, які палили, або
що вона була змушена брати участь у судових слуханнях, страждаючи
від серйозних проблем зі здоров’ям.
71. Відповідно, не відбулося порушення статті 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 пункту 3 КОНВЕНЦІЇ
72. Заявниця скаржилася щодо тривалості її досудового тримання під вартою. Вона спиралася на статтю 5 п. 3 Конвенції, яка передбачає:
«Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту «c» пункту 1 цієї статті, ... 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».
A. щодо прийнятності

73. Уряд не надав жодних зауважень щодо прийнятності цієї
скарги.
74. Суд зазначає, що скарга заявниці не є явно необґрунтованою
в сенсі п. 3 (a) статті 35 Конвенції та не є неприйнятною з будь-яких
інших підстав. Тому вона має бути оголошена прийнятною.

B. Суть справи
75. Заявниця твердила, що не було підстав для її досудового тримання під вартою. Не було доказів того, що вона мала намір залишити
Україну. У неї не було віз для іноземних подорожей, вона не купувала
квитків для подорожей. Вона не продавала своє майно та не відкривала нових банківських рахунків. Крім того, строк дії її закордонного
паспорта закінчився у 2006 р. Також не було підстав вважати, що вона перешкоджатиме розслідуванню. На думку заявниці, її досудове
тримання під вартою було спрямовано на створення тиску на неї для
того, щоб вона зізналася у злочинах, яких не вчинила.
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76. Уряд твердив, що заявниця перебувала в досудовому затриманні з 1 квітня 2004 р. до 18 липня 2006 р., та з 6 жовтня 2006 р. до
28 квітня 2009 р. — загалом чотири роки, десять місяців та дев’ять
днів. Уряд повторив підстави для досудового тримання заявниці під
вартою, вказані національними судами (зокрема, можливість втечі
та ризик того, що вона здійснюватиме тиск на свідків). Уряд твердив,
що цих підстав було достатньо для затримання заявниці та що національні суди діяли особливо сумлінно при проведенні проваджень
у справі заявниці.
77. Суд зазначає, що досудове тримання заявниці під вартою,
яке слід брати до уваги, дорівнює чотирьом рокам, семи місяцям та
сімнадцяти дням сукупно, і воно складалося з двох окремих періодів
(див., із необхідними змінами, Kudła v. Poland [GC], № 30210/96, п. 104,
ЄСПЛ 2000‑XI): перший тривав від її арешту 1 квітня 2004 р. до її первинного засудження 18 липня 2006 р.; другий період тривав від дня
скасування її первинного засудження 28 грудня 2006 р. до її другого
засудження 28 квітня 2009 р. Цей сукупний період є значним.
78. Розглянувши цю справу у світлі загальних принципів, встановлених у своєму прецедентному праві (див. I.A. v. France, 23 вересня 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VII, п. 102; Labita
v. Italy [GC], № 26772/95, п. 153, ЄСПЛ 2000-IV; та Iłowiecki v. Poland,
№ 27504/95, п. 61, 4 жовтня 2001), Суд зазначає, що первинне затримання заявниці ґрунтувалося на тяжкості обвинувачень проти неї,
а також на додаткових підставах, таких, як можливість того, що заявниця уникне правосуддя, перешкоджатиме розслідуванню та продовжуватиме свою злочинну діяльність. Хоча тримання заявниці під
вартою спочатку могло бути виправданим на цих підставах, після
спливу певного часу суди були зобов’язані надати конкретні підстави
для продовження тримання її під вартою. Замість цього Уряд декілька разів спирався на ті самі підстави протягом перебування заявниці під вартою, надаючи такі підстави для її тримання під вартою, як
необхідність подальшого розслідування справи, без аналізу того, чи
змінилася ситуація заявниці.
79. Суд, зокрема, зазначає, що в нинішній справі національний
суд декілька разів виправдовував подальше тримання заявниці під
вартою відсутністю підстав для її звільнення, хоча стаття 5 п. 3 Конвенції передбачає протилежний підхід і вимагає, щоб національні
органи влади вказували підстави для тривалого тримання особи під
вартою (див. Neumeister v. Austria, 27 червня 1968, п. 4, Серія A, № 8).
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Крім того, видається, що суди на жодній стадії не розглядали застосування будь-яких альтернативних запобіжних засобів.
80. Суд часто визнавав порушення статті 5 п. 3 Конвенції в аналогічних обставинах (див., серед багатьох інших, Yeloyev v. Ukraine,
№ 17283/02, пп. 60–61, 6 листопада 2008; Doronin v. Ukraine, № 16505/02,
пп. 63–64, 19 лютого 2009; та Kharchenko v. Ukraine, № 40107/02, пп. 79–
81, 99 та 101, 10 лютого 2011). Він вважає, що Уряд не висунув жодного
факту або аргументу, здатного переконати його дійти іншого висновку в цій справі.
81. Відповідно, відбулося порушення п. 3 статті 5 Конвенції.
III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
82. Насамкінець заявниця скаржилася на несправедливий судовий процес, не посилаючись на жодну статтю Конвенції.
83. Розглянувши аргументи заявниці у світлі всіх наявних у нього
матеріалів, Суд визнає, що тією мірою, якою оскаржувані питання перебувають у межах його компетенції, вони не розкривають наявності
будь-якого порушення прав або свобод, закріплених у Конвенції.
84. Звідси випливає, що ця частина заяви має бути оголошена неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до пп. 3 (a) та 4 статті 35 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
85. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».

86. Заявниця твердила, що вона не наполягала на компенсації
матеріальної та моральної шкоди. Відповідно, Суд вважає, що немає
жодних підстав присуджувати їй будь-яку суму у цьому плані.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує одноголосно скарги за статтею 3 та пунктом 3 статті 5
Конвенції прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятною.
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2. Ухвалює шістьма голосами проти одного, що не відбулося порушення статті 3 Конвенції;
3. Ухвалює одноголосно, що відбулося порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 травня
2013 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік

М. Віллігер

секретар

голова

Відповідно до п. 2 статті 45 Конвенції та п. 2 правила 74 Регламенту
Суду, окрема думка судді Енн Пауер-Форд додається до цього рішення.
М. В.
К. В.

ЧАСТКОВО ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ ПАУЕР-ФОРД
Я не поділяю думку більшості стосовно того, що в цій справі не
відбулося порушення статті 3 Конвенції. На мою думку, у рішенні не
розглядається у достатній і переконливий спосіб питання належності
лікування, яке заявниця отримувала під вартою. Крім того, я вважаю,
що воно відхилилося від попереднього прецедентного права, в якому
Суд визнав принизливим позбавлення окулярів особи, яка страждала
від проблем із зором, в обставинах, у яких окуляри було призначено
лікарями, та, очевидно, були необхідними для добробуту особи.
Численні медичні проблеми заявниці підтвердив і діагностував
медичний персонал СІЗО, коли вона перебувала під вартою (п. 42).
Вона страждала від гіпертензії (стадія 2), гіпертензивної ангіопатії,
другої стадії енцефалопатії, шлуночкової аритмії, хронічного захворювання жовчного міхура та хронічного панкреатиту. Їй також
діагностували амбліопію, ретинопатію та атрофію нервів правого
ока (п. 37).
Юриспруденція Суду з права ув’язнених на лікування під вартою
добре розроблена. Право на здоров’я у в’язниці розвинулося в той самий час, що й право на гуманні умови тримання під вартою. Держава зобов’язана забезпечити не лише певну форму медичної допомоги
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хворому ув’язненому, а й необхідну медичну допомогу У справі Kudla
v. Poland Суд узагальнив зобов’язання держави:
«Стаття 3 зобов’язує державу забезпечити, щоб особа перебувала
під вартою в умовах, сумісних із повагою до її людської гідності, тобто,
щоб характер і спосіб виконання заходу не піддавав її стражданням та
труднощам, інтенсивність яких перевищує неминучий рівень страждань,
притаманний перебуванню під вартою, і щоб, беручи до уваги практичні
вимоги тримання під вартою, здоров’я та добробут особи було належно
захищено, зокрема, через забезпечення їй необхідної медичної допомоги».
Таким чином, хоча заявниця в нинішній справі не мала права на
«найсучаснішу» медичну допомогу, вона мала право та повинна була
отримувати необхідну медичну допомогу стосовно багатьох відносно
серйозних проблем, від яких вона страждала, для того, щоб її здоров’я
та добробут було захищено. Відвідування та консультації тюремного лікаря самі по собі не є достатніми для звільнення держави від
обов’язку відповідно до статті 3.
Моє непогодження з висновком більшості відповідно до статті 3
є подвійним. По-перше, рішення містить багато загальних посилань
на той факт, що заявницю обстежували «різні спеціалісти» й вона отримувала «різні медичні обстеження та процедури» (п. 66). Воно також посилається, в дуже загальних термінах, на той факт, що заявниці «призначили лікування її хвороби». Однак такі широкі та загальні
посилання робляться без будь-якої спроби ідентифікувати фактичне
лікування, призначене для кожної з діагностованих хвороб, і це робить неможливим визначення того, чи було таке лікування, якщо воно здійснювалося, необхідним або належним. У рішенні зазначається,
наприклад, що під вартою заявниці діагностували, зокрема, хронічне
захворювання жовчного міхура та хронічний панкреатит. Однак, воно не містить жодних міркувань щодо того, чи вона отримувала лікування саме цих проблем, і якщо так — чи воно було належним. Цей
рівень загальності та розпливчастості при розв’язанні питань щодо
цього основного права Конвенції не є достатнім для того, щоб я могла
дійти висновку, що обов’язок держави забезпечити «належне лікування» заявниці було виконано.

McGlinchey and Others v. the United Kingdom, № 50390/99, §46, ECHR 2003-V;
Mouisel v. France, № 67263/01, §40, ECHR 2002-IX; Aerts v. Belgium, 30 липня 1998, §64,
Reports of Judgments and Decisions 1998-V.


Kudła v. Poland [GC], № 30210/96, §94, ECHR 2000-XI.
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По-друге, мені складно узгодити підхід більшості у цій справі
з попереднім прецедентним правом щодо аналогічних скарг. Заявниця твердила, що її зір погіршився, поки вона перебувала під вартою,
і що вона не могла читати. Вона також твердила, що без окулярів вона
потребувала допомоги інших затриманих із її камери, які писали для
неї скарги та читали вголос усю кореспонденцію, яку вона отримувала, в тому числі кореспонденцію щодо обвинувачень проти неї. Урядвідповідач не заперечує цих конкретних тверджень. І справді, він
підтвердив, що заявниці діагностували, зокрема, тяжкий міопічний
астигматизм та ангіосклероз сітківки ока, та рекомендували носити
окуляри ще з серпня 2005 р., цей факт зауважила більшість (п. 67).
Попри цей незаперечний медичний діагноз і пораду, за власними
словами Уряду, в органів влади близько восьми місяців (до квітня
2006) зайняв «вибір» окулярів для заявниці. Невідомо, чи було фактично обрано будь-які окуляри, і якщо так, чи вони були належними
та чи вони заявниця справді їх отримала (п. 67). Попри це більшість
не визнала порушення зобов’язання забезпечити заявниці необхідну
медичну допомогу в цьому питанні.
Така позиція більшості явно суперечить рішенню Суду у справі
Slyusarev v. Russia — справі, яка також стосувалася затриманого, який
потребував окулярів . У цій справі Суд дійшов висновку, що навіть
якщо позбавлення окулярів не мало постійного впливу на здоров’я
затриманого, він постраждав через це (п. 36). Заявникові діагностували міопію середнього ступеню, він без окулярів міг піклуватися про
себе та рухатися, але, очевидно, не міг нормально читати та писати.
Суд визнав, що перебуваючи без власних окулярів протягом двох із
половиною місяців і будучи позбавленим призначених йому нових
окулярів протягом двох із половиною місяців, заявник зазнав страждань у повсякденному житті, які могли призвести до відчуття беззахисності. Він визнав, що ступінь і тривалість страждання принижували гідність і що, відповідно, відбулося порушення статті 3.
Я доходжу такого ж висновку в 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 «РУДНИЧЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 2775/07)
Рішення
Страсбург
11 липня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
11 жовтня 2013 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Рудниченко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Е. Пауер-Форд,
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пані Г. Юдківська,		
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
розглянувши справу в закритому засіданні 11 червня 2013 року,
оголошує таке рішення, ухвалене того дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 2775/07) проти України, поданій
до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, паном Сергієм Володимировичем Рудниченком (далі — «Заявник»), 4 грудня 2006 р.
2. Заявника, якому було надано юридичну допомогу, представляв п. С. Заєць, адвокат, що практикує у Севастополі. Уряд України
(далі — «Уряд») представляв його уповноважений, п. Н. Кульчицький.
3. Заявник скаржився, зокрема, що його досудове тримання під
вартою було незаконним і безпідставно тривалим. Він висунув ці
скарги у своєму першому позові 4 грудня 2006 р. У подальшому, 23 вересня 2010 р., заявник подав додаткову скаргу стосовно того, що суддя, який вів його справу, не був неупередженим, і що він не зміг домогтися присутності ключового свідка під час суду.
4. 14 лютого 2012 р. Уряд було повідомлено про заяву.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1981 р. 9 січня 2013 р. його мали звільнити
із Суходільскої в’язниці № 36 в Луганській області після відбуття покарання. Його поточне місце проживання невідоме.
6. 22 жовтня 2005 р. двоє людей намагалися проникнути в автомобіль, що належав K., який завадив злодіям і спіймав одного з них
(далі — «Б.»).
7. 6 січня 2006 р., близько 18.00, заявник проникнув до автомобіля, який належав Н., і намагався розібрати дещо з обладнання звідти.
Н. спіймав заявника та передав його міліції.
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8. Того ж дня один із офіцерів, які здійснювали арешт, написав
звіт своєму начальникові у Севастопольському відділку міліції про
зазначений інцидент, згадавши крадія автомобіля, скаргу Н. щодо
цього, а також затримання й арешт заявника. У звіті було вказано, що
заявник був п’яним і його необхідно було закувати в наручники.
9. 7 січня 2006 р. Ленінський районний суд Севастополя (далі —
«Ленінський суд») наказав адміністративне затримання заявника строком на три дні за пияцтво у громадському місці о 18.00 6 січня 2006 р.
10. 9 січня 2006 р. слідчий з Ленінського районного відділку міліції,
посилаючись на події 6 січня 2006 р., заарештував заявника за підозрою у розбої.
11. 12 січня 2006 р. Ленінський суд залишив заявника під вартою на два місяці, схваливши згадану заяву слідчого. Суд зазначив,
що заявника було спіймано на місці злочину. Крім того, він вчинив
відповідний злочин, будучи п’яним, і протягом після звільнення
з в’язниці. Суд також зазначив, що заявник був безробітним. Суд зазначив у своїй постанові, що рішення можна було оскаржити протягом трьох днів.
12. Від 13 січня 2006 р. заявника представляв адвокат.
13. Беручи до уваги події 22 жовтня 2005 р. (див. п. 6 раніше), 7 лютого 2006 р. Ленінський суд, у засіданні з одним суддею (далі — «суддя Р.»), визнав Б. винним у розбої в нетверезому стані та після змови
групою осіб. Він спирався на фактичні твердження Б., який сказав,
що був знайомий із заявником (який згадувався у вердикті як «інша особа» та якого Б. знав як «Сергія») незадовго до інциденту та що
крадіжка стереообладнання з автомобілів була ініціативою заявника.
За словами Б., заявник зобов’язався навчити його методам пограбування автомобілів.
14. Суд також встановив, що заявник намагався вдертися до автомобіля К., використовуючи ножиці, в той час, як Б. стояв поруч.
Оскільки автомобіль мав тоновані вікна, крадії не помітили, що К.
був всередині. Він відчинив дверцята й запитав їх, що вони роблять.
Заявник погрожував К. ножицями та у грубій формі сказав йому забиратися, тоді як Б. дістав з кишені ножа й направив на К. Оскільки
власник автомобіля чинив опір, заявник вдарив його пляшкою, яку
тримав в іншій руці. Б. та заявник намагалися втекти. Проте К. зміг
спіймати Б.
15. Суддя Р. засудив Б. до позбавлення волі строком на три роки
та шість місяців. Покарання, яке було м’якішим, ніж мінімальний
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строк, призначений кримінальним законодавством, видавалося доречним, беручи до уваги, що Б. повністю зізнався у вчиненні злочину
та продемонстрував щире каяття. Він відшкодував постраждалому
матеріальну та моральну шкоду, і К. стверджував, що не мав подальших скарг або вимог щодо Б.
16. Заявник не брав участі в цих провадженнях.
17. Рішення від 7 лютого 2006 р. не оскаржувалося за апеляцією
та стало остаточним.
18. 23 лютого 2006 р. K. ідентифікував заявника як другого злодія,
який намагався проникнути в його автомобіль. Б. також ідентифікував заявника як свого співучасника.
19. 1 березня 2006 р. заявник попросив слідчого подумати про
заміну його тримання під вартою на менш суворий запобіжний захід; однак того ж дня слідчий відхилив цей запит. Він зазначив, що
заявник мав значну кримінальну історію (чотири судимості), що його досудове тримання під вартою було авторизовано обґрунтованим
судовим рішенням і що, оскільки його юридично представляли з наступного дня після оголошення рішення 12 січня 2006 р., він міг оскаржити рішення, але вирішив цього не робити.
20. 7 березня 2006 р. заявникові було пред’явлено обвинувачення
у двох випадках пограбування у зв’язку з випадками з К. та Н.
21. 9 березня 2006 р. справу було направлено до Ленінського суду
для судового розгляду.
22. 10 березня 2006 р. адвокат заявника, спираючись на пп. 1 і 5
статті 5 Конвенції, поскаржився Ленінському суду, що його клієнта
незаконно утримували під вартою від 6 до 12 січня 2006 р. та що заявник мав право на відшкодування. Він запитав суд викликати Н.
та міліціонерів, які заарештували заявника 6 січня 2006 р. Вони були
свідками подій і могли потенційно підтвердити, що заявника справді
було затримано як підозрюваного у кримінальному злочині, а не як
особу, що скоїла адміністративний злочин.
23. Того ж дня адвокат заявника подав адміністративний позов
проти начальника Сімферопольського слідчого ізолятора (далі —
«СІЗО») до Залізничного районного суду Сімферополя (далі — «Залізничний суд»), твердячи, що тривале тримання заявника після 6 березня 2006 р. (тобто після закінчення його двомісячного досудового
затримання, яке відраховувалося від 6 січня 2006 р.) було незаконним. Спираючись на п. 4 статті 5 Конвенції, адвокат вимагав негайного розгляду його справи та звільнення заявника.
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24. 21 березня 2006 р. адвокат заявника знову попрохав адміністрацію СІЗО негайно звільнити його клієнта. Того ж дня він поскаржився голові Залізничного суду на затримку в розгляді його позову
від 10 березня 2006 р.
25. 21 березня 2006 р. суддя Ленінського суду відхилив запит заявника щодо виклику свідків з метою визначення того, що його затримання 6 січня 2006 р. було незаконним.
26. 29 березня 2006 р. Ленінський суд відхилив скаргу заявника стосовно стверджуваної незаконності його тримання під вартою
з 6 до 12 січня 2006 р. Суд зазначив у своєму вердикті таке:
«Суд встановив, що орган досудового розслідування явно знав про той
факт, що заявник був заарештований негайно після скоєння кримінального правопорушення 6 січня 2006 р. Попри це, його арешт [як підозрюваного у кримінальному злочині] відбувся тільки 9 січня 2006 р.
Ці обставини розкривають порушення з боку органа досудового розслідування положень Кримінально-процесуального кодексу ... що
стосуються тримання під вартою та можуть виправдати оголошення
спеціального рішення».

27. Попри це, суд дійшов загального висновку про те, що не відбулося значного порушення кримінально-процесуального законодав
ства, та відхилив скаргу.
28. Заявник оскаржив рішення.
29. 7 квітня 2006 р. Ленінський суд провів підготовче слухання до
суду. Він відхилив запит заявника про звільнення, беручи до уваги,
зокрема, його кримінальну історію, безробіття та той факт, що він не
мав постійного місця проживання.
30. 1 червня 2006 р. матері заявника дозволили брати участь
у провадженнях як його представника, оскільки вона була близькою
родичкою.
31. 6 червня 2006 р. Севастопольський апеляційний суд (далі —
«Апеляційний суд») залишив чинним рішення Ленінського суду від
29 березня 2006 р. (див. пп. 26–27 раніше). Він зазначив, що питання
адміністративного затримання заявника з 6 до 9 січня 2006 р. було
поза обсягом розгляду. Подальше тримання під вартою вважалося
сумісним із законодавством. Що стосується невдалого запиту заявника щодо виклику свідків його арешту 6 січня 2006 р., апеляційний суд
зазначив, що такий запит не мав підстави у застосовних положеннях
Кримінально-процесуального кодексу.
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32. 19 вересня 2006 р. заявник попросив Ленінський суд звільнити його під підписку про невиїзд. Він твердив, що не було підстав
вважати, буцімто він втече або перешкоджатиме розслідуванню після
звільнення. Заявник надав свою адресу та твердив, що до арешту він
працював на будівельному майданчику. Він також твердив, що його
попередні судимості не слід було використовувати для виправдання
його досудового тримання під вартою у поточних кримінальних провадженнях.
33. Того ж дня Ленінський суд відхилив запит. Він зазначив, що
у світлі всіх обставин не можна було вірити, що заявник співпрацюватиме з розслідуванням або не скоїть подальших злочинів.
34. 10 грудня 2006 р. вийшов строк посади судді, який розглядав
справу заявника в Ленінському суді.
35. 25 квітня 2007 р. справу було передано судді Р., яка раніше судила Б. (див. пп. 13–15 раніше).
36. 12 жовтня 2007 р. суддя Р. намагалася відмовитися від справи.
Її підстави були наступними:
«Беручи до уваги, що я розглядала кримінальну справу [Б.] і що я вже
висловила свою думку стосовно інциденту за участю [заявника] та [Б.],
я виходжу зі справи».

37. 22 жовтня 2007 р. голова Ленінського суду відхилив звернення судді Р. стосовно самовідводу, не визнавши підстав для нього відповідно до статті 54 Кримінально-процесуального кодексу (див. п. 56
далі).
38. Беручи до уваги інцидент за участю K., 14 листопада 2007 р.
Ленінський суд, проводячи засідання з єдиним суддею (суддя Р.), ви
знав заявника винним у розбої зі змовою з Б. та засудив його до позбавлення волі строком на сім років із конфіскацією всього особистого
майна. Посилаючись на рішення від 7 лютого 2006 р. стосовно Б., суд
спирався на докази, надані Б. під час цього суду (див. пп. 13–14 раніше), які було зачитано вголос на слуханні. Аргументи заявника про те,
що він та Б. тільки дивилися на автомобіль К. без будь-якого наміру
проникнути до нього та що заявник вдарив К. пляшкою для самозахисту, було відхилено суддею Р. як неправдиві.
39. Що стосується інциденту з Н., Ленінський суд класифікував
дії заявника як спробу дрібної крадіжки, адміністративне (незначне),
а не кримінальне правопорушення. Відповідно, заявника було виправдано у цьому через відсутність складу злочину.
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40. Нарешті, Ленінський суд заявив, що строк ув’язнення слід
відраховувати від 9 січня 2006 р. Він також вирішив, що заявник має
залишатися під вартою як запобіжного заходу до набуття вироком
чинності.
41. Під час суду заявник безуспішно вимагав викликати та допитати Б. як свідка. За словами Уряду, його запит було зроблено на
невідповідній стадії проваджень і не було повторено після цього.
42. Заявник оскаржив це рішення. Він твердив, зокрема, що не
можна було спиратися на твердження, які Б. зробив на суді, в якому
сам заявник не брав участі. Твердячи про порушення п. 3 (d) статті 6
Конвенції, заявник говорив, що Б. не було викликано до суду над ним
(заявником) та що через це заявник не міг оскаржити аргументи Б. або
допитати його як ключового свідка. Заявник також зазначив у цьому
зв’язку, що суддя Р., яка займалася його справою та справою Б., насправді визнала, що мала упереджену думку про обставини справи
й тому просила дозволу вийти з неї.
43. Заявник також скаржився, що його дії було неправильно класифіковано як розбій за зговором групою осіб. Він твердив, що він і Б.
були здивовані тим, що К. перебував в автомобілі, та що вони не могли
планувати напад на нього. Заявник також зазначив кілька невідповідностей і змін у твердженнях Б. Він зазначив, зокрема, що не зустрічав
Б. у день подій, але що вони відбували строк разом в одній в’язниці.
При цьому заявник заперечував, що крадіжка майна з автомобілів була його ініціативою або що він зобов’язався навчити Б. чомусь у цій
галузі, беручи до уваги, що Б. сам уже мав кримінальну судимість за
декілька крадіжок з автомобілів.
44. 28 липня 2009 р. апеляційний суд після слухання за участю
адвоката заявника, але за відсутності самого заявника, залишив чинним рішення від 14 листопада 2007 р., без здійснення власного судового розслідування тверджень свідків та інших доказів у справі. Водночас він запитав суд першої інстанції пояснити дату, від якої слід
відраховувати строк ув’язнення. Визнавши, що Ленінський суд спирався на твердження, які Б. зробив у рамках іншого суду, апеляційний
суд зазначив, що ці твердження збігалися з іншими доказами, й тому
не було підстав сумніватися в їхній достовірності.
45. 16 вересня 2009 р. заявник, спираючись на згадане рішення,
вимагав, щоб Ленінський суд виправив відрахування строку його
ув’язнення, аби воно починалося від 6 січня 2006 р. 20 жовтня 2009 р.
його запит було відхилено як необґрунтований.
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46. 30 грудня 2009 р. мати заявника, діючи в його інтересах, подала апеляцію з питань права проти рішення від 14 листопада 2007 р.
та рішення апеляційного суду від 29 липня 2009 р. Вона скаржилася,
зокрема, спираючись на пп. 1 та 3 (d) статті 6 Конвенції, що заявника
було позбавлено можливості оскаржити твердження Б., висловлені
під час іншого суду і які було використано для засудження заявника.
47. 14 січня 2010 р. суддя Верховного суду, в письмових провадженнях без інформування або участі сторін, відхилив запит матері
заявника про дозвіл на апеляцію з питань права.
48. Відповідно до листа Верховного суду до адвоката заявника від
28 грудня 2010 р., надісланого у відповідь на запит адвоката про перебіг справи, згадану постанову було відіслано матері заявника 14 січня
2010 р.
49. За словами заявника, його мати не отримала листа Верховного
суду з рішенням. Заявник також надав документ від місцевих органів
влади, в якому говорилося, що в місті була інша вулиця з тією ж назвою, як і та, на якій мешкала мати заявника.
50. Заявник твердив, що він, його адвокат та його мати як його
представник дізналися про постанову Верховного суду від 14 січня
2010 р. лише у грудні 2010 р.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
51. Статтю 29 Конституції України з права на свободу та особисту
недоторканість можна знайти у рішенні у справі Nechiporuk and Yonkalo
v. Ukraine (№ 42310/04, п. 121, 21 квітня 2011).
52. Відповідно до статті 187 Кримінального кодексу, розбій карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років (п. 1). Розбій після змови групою осіб карається позбавленням волі на строк від
семи до десяти років із конфіскацією майна (п. 2).
53. Стаття 178 Кодексу адміністративних правопорушень забезпечує, що покаранням за перебування у громадському місці в стані
алкогольного сп’яніння, є, зокрема, адміністративне затримання на
строк до п’ятнадцяти діб. Відповідно до статті 287 (у формулюванні на
час справи), рішення суду щодо покарання за адміністративне правопорушення було остаточним та не підлягало оскарженню.
54. Положення стосовно застосування запобіжних заходів та їхніх видів, строків досудового тримання під вартою, а також підстав
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та порядку затримання слідчим органом, можна знайти в рішенні
у справі Molodorych v. Ukraine (№ 2161/02, пп. 56–58, 28 жовтня 2010).
55. Відповідно до статті 23-2 Кримінально-процесуального кодексу, якщо суд визнає порушення законодавства та/або прав громадян під час досудової перевірки чи розслідування, або протягом
розгляду справи у суді нижчого рівня, він видає окреме рішення,
в якому звертає увагу відповідних органів влади на встановлені факти та спрямовує їх на здійснення певних заходів для виправлення
цього становища.
56. Стаття 54 Кримінально-процесуального кодексу передбачає,
що суддя не може брати участі у справі тоді:
«(1) якщо він є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або родичем кого-небудь з них, а також родичем слідчого, особи, яка провадила дізнання, обвинувача або обвинуваченого;
(2) якщо він брав участь у даній справі як свідок, експерт, спеціаліст,
перекладач, особа, яка провадила дізнання, слідчий, обвинувач, захисник або представник інтересів потерпілого, цивільного позивача
або цивільного відповідача;
(2-1) якщо він протягом досудового розслідування справи вирішував
питання щодо проведення обшуку, виїмки, огляду, обрання, зміни чи
скасування запобіжних заходів, продовження строків тримання під
вартою, або розглядав скарги на затримання чи на постанови про відмову в порушенні кримінальної справи або закриття справи;
(2-2) якщо він протягом досудового розслідування справи розглядав
питання про усунення захисника в порядку, передбаченому статтею
61–1 цього Кодексу;
(3) якщо він особисто або його родичі заінтересовані в результатах
справи;
(4) при наявності інших обставин, які викликають сумнів в об’єктив
ності судді...».

III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
57. Відповідні міжнародні документи стосовно неупередженості
суддів можна знайти в рішенні у справі Harabin v. Slovakia (№ 58688/11,
пп. 104–110, 20 листопада 2012).
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ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 пункту 1 КОНВЕНЦІЇ
58. Заявник скаржився, що його тримання під вартою від 6 до
12 січня 2006 р. було незаконним. Він спирався на п. 1 статті 5 Конвенції, яка передбачає у відповідній частині:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
a) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним судом;
...
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

59. Уряд твердив, що скаргу заявника стосовно стверджуваної
незаконності його тримання під вартою від 6 до 9 січня 2006 р. було
подано за межами шестимісячного терміну, який необхідно відраховувати від останньої зі згаданих дат. Уряд зазначив, що протягом
цих трьох днів заявник перебував в адміністративному затриманні
через пияцтво у громадському місці та що відповідне рішення не
підлягало оскарженню. Відповідно, Уряд наполягав, що ця скарга,
подана 4 грудня 2006 р. (див. п. 3 раніше), має бути оголошена неприй
нятною.
60. Заявник заперечував, що правило шестимісячного строку
стосувалося до цього періоду його тримання під вартою. Він наполягав, що насправді це було частиною довшого безперервного періоду
його тримання під вартою як підозрюваного у кримінальній справі
відповідно до п. 1 (c) статті 5. Заявник наводив у цьому зв’язку рішення Суду у справі Doronin v. Ukraine (№ 16505/02, п. 55, 19 лютого 2009),
де розглядалася аналогічна ситуація.
61. Суд вважає, що адміністративне затримання заявника справді було щільно пов’язане з його арештом як підозрюваного у кримі-
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нальній справі та його триманням під вартою щодо цього. Тому він
приєднує заперечення Уряду щодо цього періоду тримання заявника
під вартою до суті його скарги відповідно до п. 1 статті 5 Конвенції
(див. Doronin, цит. раніше, п. 49).
62. Суд також зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
в сенсі п. 3 (a) статті 35 Конвенції. Вона також не є неприйнятною з будьяких інших підстав. Тому вона має бути оголошена прийнятною.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
63. Заявник наполягав, що його тримання під вартою не можна
вважати законним, оскільки від 6 до 9 січня 2006 р. воно ґрунтувалося
на фіктивних підставах, а від 9 до 12 січня 2006 р. його не авторизував
жоден судовий наказ.
64. Уряд твердив, що тримання заявника під вартою відповідало вимогам національного законодавства. Беручи до уваги обставини
його затримання 6 січня 2006 р., Уряд зазначив, що була обґрунтована
підозра для виправдання арешту заявника як підозрюваного у кримінальній справі 9 січня 2006 р. Що стосується його тримання під вартою від 9 до 12 січня 2006 р., яке не охоплювалося жодним судовим наказом, Уряд твердив, що відповідно до Конституції України та Кримінально-процесуального кодексу, такий наказ не був обов’язковим
у перші сімдесят дві години після арешту.

2. Оцінка Суду
a) Тримання заявника під вартою від 6 до 9 січня 2006
65. Суд зауважує, що, як свідчать факти справи та як визнали самі
національні органи влади (а саме, у звіті офіцера, який здійснив арешт
6 січня та в рішенні Ленінського суду від 29 березня 2006 — див. пп. 8
та 26 раніше), 6 січня 2006 р. заявника було заарештовано за підозрою
у вчиненні кримінального правопорушення (крадіжка з автомобіля).
Попри це його триденне тримання під вартою було зареєстровано, як
покарання за адміністративний (незначний) злочин, а саме, пияцтво
у громадському місці.
66. Суд зазначає, що практика адміністративного затримання
особи за фіктивним приводом для того, щоб вона була доступною для
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допитування стосовно розслідуваного кримінального правопорушення, видається частою проблемою в Україні й засуджувалася в низці рішень Суду (див. Doronin, згад. раніше, п. 56; Oleksiy Mykhaylovych
Zakharkin v. Ukraine, № 1727/04, п. 88, 24 червня 2010; та Nechiporuk and
Yonkalo, цит. раніше, п. 264).
67. У нинішній справі, аналогічно, Суд вважає, що органи влади
діяли несумлінно й оманливо стосовно заявника, тим самим порушуючи принципи правової впевненості та захисту від свавілля, закріплені у п. 1 статті 5 Конвенції.
b) Тримання заявника під вартою від 9 до 12 січня 2006 р.
68. Суд зазначає, що 9 січня 2006 р. закінчився триденний строк
затримання заявника, яке було задокументовано як адміністративне.
Після цього слідчий знову заарештував його, цього разу за підозрою
в тому, що він вчинив кримінальне правопорушення три дні тому.
69. Суд зауважує, що відповідно до законодавства України, по
збавлення волі без обґрунтованого судового наказу є можливим тільки в обмеженій низці ситуацій. Стаття 29 Конституції дозволяла застосування такого заходу не більш ніж на три дні тільки в разі негайної потреби запобігти або зупинити скоєння правопорушення, тоді як
статті 106 та 115 Кримінально-процесуального кодексу передбачали,
що слідчий міг заарештувати особу, якщо вона була затримана на місці злочину, ідентифікована як злочинець свідками або потерпілим(-и),
або якщо на тілі або одязі особи були чіткі докази, які зв’язували її зі
злочином (див. посилання, надані в пп. 51 та 54 раніше).
70. Звертаючись до фактів нинішньої справи, Суд зазначає, що
6 січня 2006 р. заявника було заарештовано після того, як його схопили на місці злочину. Процесуальний триденний строк для його
затримання без судового наказу мав відраховуватися від цієї дати.
Однак органи влади обійшли це обмеження, помістивши його під адміністративний арешт за штучним приводом.
71. Відповідно, погана практика стосовно його первинного затримання, яка критикувалася раніше, також поставила під сумнів законність його тримання під вартою без судового наказу в подальші три
дні, тобто в період від 9 до 12 січня 2006 р.
c) Висновок
72. Тому Суд доходить висновку, що відбулося порушення п. 1
статті 5 Конвенції в тому, що стосується тримання заявника під вар-
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тою від 6 до 12 січня 2006 р. Беручи це до уваги та беручи до уваги свої
міркування в пп. 65–67 раніше, Суд відхиляє заперечення Уряду щодо того, чи заявник витримав шестимісячний строк, яке було раніше
приєднано до суті цієї скарги (див. п. 61 раніше).
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 пункту 3 КОНВЕНЦІЇ
73. Заявник також скаржився на тривалість його досудового тримання під вартою відповідно до п. 3 статті 5 Конвенції, яка передбачає:
«3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту „c“ пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею
чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати
судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення протягом провадження.
Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання».
A. щодо прийнятності

74. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
п. 3 (a) статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є не
прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому Суд оголошує її прий
нятною.
B. щодо суті

75. Заявник наполягав, що його досудове тримання під вартою,
яке тривало від 6 січня 2006 р. до 14 листопада 2007 р. було надмірно
тривалим та необґрунтованим.
76. Уряд твердив, що тривалість досудового утримання заявника
під вартою — один рік, десять місяців та п’ять днів, яка відраховувалася від 9 січня 2006 р. до 14 листопада 2007 р. — була розумною.
Він також твердив, що розслідування здійснювалося з достатньою ретельністю та що суди надали належні та достатні підстави на виправдання тривалого утримування заявника під вартою.
77. Суд зазначає від самого початку, що період, який слід взяти
до уваги, розпочався 6 січня 2006 р. — тобто, в день арешту заявника, і закінчився 14 листопада 2007 р. — в день його засудження судом
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першої інстанції (див., із необхідними змінами, Kudła v. Poland [GC],
№ 30210/96, п. 104, ЄСПЛ 2000‑XI). Звідси випливає, що заявник перебував у досудовому затриманні протягом одного року, десяти місяців
та восьми днів.
78. Як Суд багаторазово ухвалював у своєму прецедентному праві,
обґрунтованість періоду тримання під вартою ніколи не оцінюється
загально. Інакше кажучи, п. 3 статті 5 Конвенції не може вважатися
тим, що дозволяє досудове тримання під вартою безумовно, якщо воно триває не довше певного періоду. Виправдання будь-якого періоду
тримання під вартою, незалежно від його тривалості, має бути переконливо продемонстровано органами влади (див., напр., Shishkov v.
Bulgaria, № 38822/97, п. 66, ЄСПЛ 2003‑I).
79. Суд також наголошує, що збереження розумної підозри, що
заарештована особа скоїла правопорушення, є необхідною умовою
для законності тривалого тримання під вартою, але після певного періоду часу її стає недостатньо. У таких випадках Суд має встановити,
чи продовжували інші підстави, надані органами судової влади, виправдовувати позбавлення волі. Якщо такі підстави були «відповідними» та «достатніми», Суд також має впевнитися, чи компетентні
національні органи влади проявили «особливу ретельність» у проведенні проваджень (див. Labita v. Italy [GC], № 26772/95, п. 153, ЄСПЛ
2000‑IV).
80. Що стосується нинішньої справи, Суд визнає, беручи до уваги контекст первинного арешту заявника, що він ґрунтувався на розумній підозрі, що він скоїв правопорушення (див. пп. 7 та 11 раніше). Суд зазначив, що, виправдовуючи те, що заявник залишався під
вартою 12 січня 2006 р., Ленінський суд також посилався на той факт,
що заявник скоїв відповідне правопорушення, перебуваючи на ви
пробувальному строку після попереднього кримінального засудження та що він був безробітнім (див. п. 11 раніше).
81. Проте Суд зауважує, що ці підстави не розвивалися пізніше.
Таким чином, аргумент заявника про його постійне місце проживання та роботу залишався без оцінки, а його подальше досудове утримування під вартою пояснювалося лише його значною кримінальною
історією (див. пп. 19, 29 та 32–33).
82. Хоча органи влади справді могли розглядати кримінальне минуле заявника як вказівку стосовно його характеру, Суд не переконаний, що сама ця підстава, яка, в принципі, не піддавалася переоцінці
з часом, оскільки стосувалася минулих подій, була достатньою для
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того, щоб тримати заявника під вартою до суду протягом більш ніж
одного року та десяти місяців.
83. Суд також пам’ятає про той факт, що близько року після початку суду над заявником розгляд його справи в суді першій інстанції
мав розпочатися заново після призначення справи новому судді (див.
пп. 29 та 34–35 раніше). Крім того, близько чотирьох місяців цього періоду в суді першої інстанції не було судді, відповідального за провадження, оскільки врядування одного судді, який раніше вів справу,
закінчилося 10 грудня 2006 р., а нового суддю було призначено лише
25 квітня 2007 р. (див. пп. 34–35 раніше). Беручи до уваги ці затримки, Суд не вважає, що національні органи влади проявили «особливу
ретельність» при проведенні проваджень, протягом яких заявник перебував у досудовому затриманні.
84. У світлі поточних міркувань Суд доходить висновку, що право
заявника на «суд упродовж розумного строку або звільнення в очікуванні суду» було порушено.
85. Відповідно, відбулося порушення п. 3 статті 5 Конвенції у цьо
му сенсі.
III. ІНШІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 пп. 1 ТА 3 (d) КОНВЕНЦІЇ
86. Заявник також скаржився, що йому було неможливо викликати та допитати одного з ключових свідків та що суддя Р. не була неупередженою під час розгляду його справи. Він спирався на пп. 1 та 3 (d)
статті 6 Конвенції, яка у відповідних частинах передбачає:
«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... незалежним і безстороннім судом, ... який ... встановить обґрунтованість
... 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. щодо прийнятності

87. Уряд твердив, що ці скарги, які були вперше висунуто заявником 23 вересня 2010 р. (див. п. 3 раніше), мають бути відхилені, як
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подані за межами шестимісячного терміну. Уряд посилався у цьому зв’язку на лист Верховного Суду від 14 січня 2010 р., в якому його
перше рішення від того ж дня було надіслано матері заявника (див.
п. 48 раніше). Якщо припустити, що вона отримала згаданого листа
1 лютого 2010 р., Уряд твердив, що шестимісячний строк закінчився
1 серпня 2010 р.
88. Заявник оскаржив це заперечення. Він твердив, що Уряд не
надав жодних доказів, які б свідчили, що він, його мати або його адвокат отримали згадану постанову Верховного суду. Заявник наполягав,
що дізнався про постанову тільки внаслідок запитів його адвоката від
28 грудня 2010 р. (див. п. 48–50 раніше).
89. Суд зазначає, що, як правило, шестимісячний період починається від моменту остаточного рішення в процесі вичерпання національних засобів правового захисту. Датою цього остаточного рішення є день,
коли рішення оголошується в усній формі публічно, або, якщо рішення
не було оголошено публічно, день, коли про нього інформують заявника або його представника, хто з них дізнається раніше (див. Loveridge v.
the United Kingdom (dec.), № 39641/98, 23 жовтня 2001).
90. Суд також повторює, що шестимісячний термін є самостійним правилом, яке необхідно тлумачити та застосовувати в нинішній
справі так, щоб забезпечувати ефективне здійснення права на особисте
звернення (див. Balogh v. Hungary (dec.), № 47940/99, 13 травня 2003).
91. Звертаючись до нинішньої справи, Суд зазначає від самого початку, що остаточну постанову Верховного суду від 14 січня 2010 р. не
було оголошено на відкритому слуханні (див. п. 47 раніше). Відповідно, заявник міг дізнатися про неї тільки після того, як її було надано йому або його представнику. Однак, ніщо не вказує, що письмова
копія, навіть якщо Верховний суд відправив її матері заявника 14 січня 2010 р. звичайною поштою, справді досягла її, і, якщо так, то коли.
Відповідно, Суд не вбачає підстав ставити під сумнів твердження заявника про те, що він дізнався про постанову лише у грудні 2010 після
того, як його адвокат зробив запит щодо цього.
92. Тому, оскільки заявник подав відповідні скарги до Суду 23 вересня 2010 р., не можна вважати, що він пропустив шестимісячний
термін відповідно до п. 1 статті 35 Конвенції.
93. Тому Суд відхиляє це заперечення Уряду.
94. Він також зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими
в сенсі п. 3 (a) статті 35 Конвенції та не є неприйнятними з будь-яких
інших підстав. Тому вони мають бути оголошені прийнятними.
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B. щодо суті

1. Допитування Б. як свідка у суді над заявником (стаття, 6 пп. 1 та 3 (d))
a) Аргументи сторін
95. Заявник твердив, що рішення від 14 листопада 2007 р. ґрунтувалося на фактах, встановлених у рамках суду над Б, та що він не міг
у судових провадженнях розглянути або запитати про розгляд Б., як
одного з ключових свідків у його справі. На його думку, твердження
Б. були важливими для юридичної класифікації інциденту 22 жовтня 2005 р., його подробиць і справжніх мотивів та намірів заявника.
Заявник також зазначив, що наполягав на присутності цього свідка
протягом розгляду справи судами на трьох рівнях юрисдикції.
96. Уряд зазначив, що відповідно до прецедентного права Суду,
національні суди мають оцінити наявні докази та вирішити, чи є доречним виклик свідків. Він наголосив, що заявник не заперечував
своєї участі в інциденті 22 жовтня 2005 р. і лише не погодився з його
класифікацією як розбою після змови групою осіб. Однак, твердження
Б., які були зачитано на суді заявника, спростовували ці аргументи.
На думку Уряду, ситуація була дуже однозначною для суду й не потребувала допитування Б.
97. Уряд також зазначив, що заявник вимагав присутності Б. лише
один раз, безуспішно і на недоречній стадії проваджень, та що він не
повторив цього запиту пізніше під час суду (див. п. 41 раніше).
98. Насамкінець Уряд твердив, що, беручи до уваги всі обставини
справи, присутність та допит Б. не могли бути вирішальними для результату суду заявника.
b) Оцінка Суду
99. Беручи до уваги, що гарантії в п. 3 статті 6 є конкретними аспектами права на справедливий судовий процес, встановленого в п. 1,
буде доречно розглянути справу відповідно до цих двох положень,
узятих разом (див., серед інших, Asch v. Austria, 26 квітня 1991, п. 25,
Серія A, № 203).
100. Суд зазначає, що прийнятність доказів є насамперед питанням, яке регулюється національним законодавством, і що, як правило, національні суди мають оцінювати наявні в них докази. Завдання
Суду відповідно до Конвенції полягає не в оголошенні постанови щодо
того, чи можна прийняти твердження свідків як доказів, а в перевір-
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ці того, чи були справедливими провадження загалом, і в тому числі те, як в них розглядалися докази (див., серед інших, Doorson v. the
Netherlands, 26 березня 1996, п. 67, Reports of Judgments and Decisions
1996‑II).
101. Суд повторює, що п. 3 (d) статті 6 Конвенції закріплює той
принцип, що до того, як обвинуваченого може бути засуджено, всі
докази проти нього мають бути представлені за його присутності на
відкритому слуханні з метою змагальності. Винятки з цього принципу є можливими, але вони не мають порушувати права на захист, що,
як правило, передбачають, щоб обвинуваченому надавалися належні та доречні можливості оскаржити й допитати свідка проти нього,
коли цей свідок робить своє твердження, або на пізнішій стадії проваджень (див. Delta v. France, 19 грудня 1990, п. 36, Серія A, № 191‑A;
Van Mechelen and Others v. the Netherlands, 23 квітня 1997, п. 51, Reports
1997‑III; та Lucа v. Italy, № 33354/96, п. 39, ЄСПЛ 2001‑II).
102. Наведений раніше термін «свідок» має «самостійне» значення в системі Конвенції. Таким чином, коли твердження може слугувати на матеріальному рівні як підстава для засудження, то, незалежно
від того, чи воно було зроблено свідком у строгому сенсі, чи співобвинуваченим, воно є доказом для прокуратури, до якого застосовуються
гарантії, забезпечені у пп. 1 та 3 (d) статті 6 Конвенції (див. Lucа v. Italy,
цит. раніше, п. 41, з подальшими посиланнями).
103. Є дві вимоги, які випливають зі згаданих загальних гарантій. По-перше, має бути переконлива підстава для неявки свідка. Подруге, коли засудження базується виключно або вирішальною мірою
на твердженнях, зроблених особою, яку обвинувачений не мав можливості допитати протягом розслідування або суду, права захисту
можуть бути обмежені до такої міри, яка є несумісною з гарантіями,
забезпечуваними статтею 6 (див. Al-Khawaja and Tahery v. the United
Kingdom [GC], №№ 26766/05 та 22228/06, п. 119, ЄСПЛ 2011).
104. Вимога наявності належної підстави для прийняття доказів
відсутнього свідка є попереднім питанням, яке має розглядатися до
попереднього розгляду, чи був цей доказ єдиним або вирішальним.
Навіть тоді, коли доказ відсутнього свідка не був єдиним або вирішальним, Суд усе ще визнавав пп. 1 та 3 (d) статті 6, якщо не було
надано підстав для нездатності допитати свідка. Це відбувається,
оскільки, як правило, свідки мають давати свідчення протягом суду,
й має бути докладено всіх розумних зусиль для забезпечення їхньої
присутності. Тому, коли свідок не з’являється для надання живих
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свідчень, є обов’язок перевірити, чи була його відсутність виправдана
(там само, п. 120).
105. Звертаючись до фактів нинішньої справи, Суд зазначає, що
заявника було визнано винним у розбої після змови з Б. Тому він приймає статус Б. як у справі заявника. Залишається побачити, чи були
належні підстави для відсутності цього свідка.
106. Із фактів справи видається, що Б. був відсутній на суді заявника, оскільки суддя Р. не викликала його.
107. Справді, ніщо в матеріалах справи не вказує, що було докладено будь-яких зусиль для забезпечення присутності Б. у провадженнях проти заявника, хоча б на стадії досудового розслідування, якщо
не на судовому слуханні. Беручи до уваги, що Б. у той час відбував
тюремне покарання в Україні (див. п. 15 раніше), органи влади могли
дізнатися про місце його перебування та забезпечити його присутність
без будь-яких складнощів, якби побажали (див. та пор. з Gabrielyan v.
Armenia, № 8088/05, п. 81, 10 квітня 2012). Крім того, ніщо не вказує,
що Б. попросили зробити твердження в рамках справи заявника, а він
відмовився на будь-якій підставі, такій, наприклад, як страх репресій
(див. та пор. з Al-Khawaja and Tahery, цит. раніше, пп. 122–124).
108. Суд бере до уваги твердження Уряду про те, що заявник вимагав присутності Б. на неналежній стадії проваджень та що він недостатньо наполягав на цьому (див. пп. 41 та 97 раніше). Однак, він
не вважає, що поведінка заявника вказувала на його подальшу згоду
з твердженнями Б., даними в інших провадженнях, які було зачитано
вголос у суді першої інстанції. Навіть якби це було справді так, цього
недостатньо для того, аби Суд дійшов висновку, що заявник у такий
спосіб відмовився від свого права на допит цього свідка. Суд зазначає,
що заявник скаржився в апеляційному суді та в касаційному суді на
те, що не міг допитати Б. як свідка (див. пп. 42 та 46 раніше, і, для прецедентного права, див. Gabrielyan, цит. раніше, п. 85).
109. Поточних міркувань достатньо для того, щоб дати Суду змогу дійти висновку, що не було підстав, і особливо, належних підстав,
для обмеження права заявника на допит свідка, чиї твердження використовувалися для його засудження. За цих обставин Суд не вважає
необхідним застосовувати другу частину перевірки стосовно того, чи
ґрунтувалося засудження заявника виключно або переважно на твердженнях Б. (див. п. 104 раніше).
110. Відповідно, відбулося порушення п. 3 (d) статті 6 разом із п. 1
статті 6 Конвенції.
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2. Стверджувана відсутність неупередженості судді Р.
a) Аргументи сторін
111. Заявник також скаржився, що суддя Р. з Ленінського Суду, яка
займалася його справою, не могла вважатися неупередженою, оскільки вона вже дала свою оцінку обставин справи у рамках суду над Б.
і тому мала упереджену думку щодо них. Крім того, заявник наголосив, що суддя сама визнала відсутність у себе неупередженості, бажаючи відійти від справи, однак її запит відхилили.
112. Уряд твердив, що голова Ленінського суду розглянув і відхилив запит судді Р., та що не було підстав ставити під сумнів розумність цього рішення. Загалом Уряд не побачив нічого, що вказувало
би, що суддя не була неупередженою.
b) Оцінка Суду
113. Суд повторює, що п. 1 статті 6 Конвенції вимагає, щоб суд був
неупередженим. Неупередженість означає відсутність упереджень.
Відповідно до прецедентного права Суду, є дві перевірки для оцінки
того, чи суд був неупередженим у сенсі п. 1 статті 6. Перша перевірка
(суб’єктивна) полягає у прагненні визначення особистих переконань
конкретного судді у певній справі. Суддя має вважатися неупередженим, поки немає доказів протилежного. Що стосується другої перевірки (об’єктивної), вона означає визначення того, чи були, окрім особистої поведінки судді, переконливі факти, здатні викликати сумніви
щодо його/її неупередженості (див., напр., Gautrin and Others v. France,
20 травня 1998, п. 58, Reports 1998‑III, та Padovani v. Italy, 26 лютого 1993,
п. 26, Серія A, № 257‑B).
114. Суд зазначає, що в переважній більшості справ, у яких висувалася проблема неупередженості, він фокусувався на об’єктивній
перевірці. Однак між суб’єктивною та об’єктивною неупередженістю
немає чіткого поділу, оскільки поведінка судді може не тільки призвести до об’єктивних сумніві щодо неупередженості з погляду зовнішнього спостерігача (об’єктивна перевірка), а й може порушити питання його власних переконань (суб’єктивна перевірка) (див. Kyprianou v.
Cyprus [GC], № 73797/01, п. 119, ЄСПЛ 2005‑XIII). Тому в деяких справах,
де може бути складно отримати докази для спростування презумпції
суб’єктивної неупередженості судді, вимога об’єктивної неупередженості є наступною важливою гарантією (див. Pullar v. the United Kingdom,
10 червня 1996, п. 32, Reports of Judgments and Decisions 1996‑III).
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115. Суд також наголошує, що в цьому плані навіть зовнішність
може бути важливою, або, інакше кажучи, «Справедливість не тільки
має бути здійснена, вона також має бути сприйнята» (див. De Cubber
v. Belgium, 26 жовтня 1984, п. 26, Серія A, № 86). На кону стоїть довіра,
якою суди демократичного суспільства мають надихати суспільство.
Тому будь-який суддя, стосовно якого є законні підстави побоюватися відсутності неупередженості, має вийти зі справи (див. Castillo
Algar v. Spain, 28 жовтня 1998, п. 45, Reports of Judgments and Decisions
1998‑VIII, та Micallef v. Malta [GC], № 17056/06, п. 98, ЄСПЛ 2009).
116. Звертаючись до нинішньої справи, Суд зазначає, що суддя Р.,
яка засудила заявника як один суддя, раніше розглядала суть справи співпідсудного заявника, Б., в рамках якого вона висловила свою
думку про участь і роль Б. та заявника, ухваливши, зокрема, що вони діяли у змові та що крадіжка разом із Б. обладнання з автомобілів
була ініціативою заявника (див. п. 13 раніше). Обидві згадані справи
стосувалися тієї ж події та передбачали оцінку тих самих доказів.
117. Крім того, як зазначив заявник, суддя Р. сама визнала це як
підставу для самовідводу, який було відхилено з офіційним формулюванням, що відвід судді не був потрібним відповідно до застосовного законодавства (див. пп. 36–37 раніше).
118. Тому Суд визнає, що ця ситуація могла викликати об’єктивно
виправдані сумніви заявника стосовно неупередженості цієї судді
(див. Morel v. France, № 34130/96, п. 44, ЄСПЛ 2000‑VI). Справді, сам
факт того, що заявника судила та ж суддя, яка сама висунула сумніви
щодо своєї неупередженості у його справі, підривав справедливість
судового процесу.
119. Суд вважає це достатнім, аби дійти висновку, що суд, який засудив заявника, не може вважатися неупередженим.
120. Відповідно, відбулося порушення п. 1 статті 6 Конвенції також і в цьому аспекті.
IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
A. Скарга відповідно до п. 4 статті 5 Конвенції

121. Заявник також скаржився відповідно до п. 4 статті 5 Конвенції, що він не міг домогтися судового перегляду законності його тримання під вартою від 6 до 9 січня 2006 р.
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122. Суд зауважує, що хоча скарги заявника відповідно до п. 1
статті 5 Конвенції виконали шестимісячний термін, беручи до уваги,
що його було засуджено рішенням суду першої інстанції 14 листопада
2007 р. (див. пп. 61, 72 та 74 раніше), цього не можна сказати про його
скаргу відповідно до п. 4 статті 5.
123. Суд зазначає, що відповідне затримання було офіційно класифіковано в національному законодавстві як покарання за адміністративне правопорушення, яке не підлягало оскарженню (див. п. 53 раніше). Це означає, що шестимісячний термін відповідно до п. 1 статті 35
Конвенції, протягом якого заявник мав надати свою скаргу до Суду, слід
відраховувати від 9 січня 2006 р., хоча первинний період його тримання під вартою не охоплювався жодною окремою законною категорією
затримання для цілей Конвенції (див. пп. 65–67 раніше, і, для прецедентного права, див. Jamroży v. Poland, № 6093/04, п. 45, 15 вересня 2009).
124. Беручи до уваги, що заявник подав свою заяву 4 грудня
2006 р. (див. п. 1 раніше), його скарга відповідно до статті 5 п. 4 Конвенції має бути відхилена як запізніла.
B. Інші скарги

125. Заявник також скаржився відповідно до статті 6, що йому не
надали оперативного доступу до матеріалів справи після оголошення
рішення від 14 листопада 2007 р., що його вирок був занадто суворим
та що кримінальні провадження проти нього тривали занадто довго. Насамкінець він скаржився відповідно до статті 7, що отримав судимість попри те, що не вчинив кримінального правопорушення.
126. У світлі всіх наявних у нього матеріалів та тією мірою, якою
оскаржувані питання перебувають у рамках його компетенції, Суд
вважає, що вони не розкривають жодного порушення прав і свобод,
закріплених у Конвенції або протоколах до неї. Звідси випливає, що
ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до пп. 3 (a) та 4 статті 35 Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
127. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пе-
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редбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. шкода

128. Заявник вимагав сплатити йому 43,500 євро (EUR) як відшкодування нематеріальної шкоди, надавши окремі розрахунки для відповідних сум стосовно кожного стверджуваного порушення.
129. Уряд оскаржив цю вимогу.
130. Суд вважає, що заявник зазнав нематеріальної шкоди, яку не
можна достатньо компенсувати самим лише визнанням порушення.
Ухвалюючи рішення на справедливій основі, він присуджує заявникові 10 000 євро у цьому аспекті.
131. Крім того, беручи до уваги висновки Суду стосовно несправедливості національних проваджень, які призвели до засудження
заявника (див. пп. 11о та 120 раніше), Суд вважає необхідним для належного захисту прав людини, щоб повторний судовий розгляд (можливість якого закріплена в законодавстві України) було забезпечено
за запитом заявника (див., наприклад, Leonid Lazarenko v. Ukraine,
№ 22313/04, п. 65, 28 жовтня 2010). Будь-який такий суд має чітко дотримуватися матеріальних і процесуальних гарантій, закріплених
у статті 6 Конвенції (див. Nechiporuk and Yonkalo, цит. раніше, п. 297).
B. судові витрати

132. Заявник також вимагав сплатити йому такі суми щодо його
юридичного представництва: 247 євро за національними провадженнями та 880 євро за провадженнями в Суді. Для обґрунтування цієї
вимоги він надав копії контрактів від 9 березня та 24 березня 2006 р.
щодо його юридичного представництва у національних документах,
у яких гонорар адвоката складав 500 та 1000 українських гривень відповідно. Заявник також надав копію контракту про його юридичне
представництво у провадженнях в Суді, в якому погодинна вартість
послуг адвоката складала 250 гривень. Відповідно до розрахунків
юридичного представника заявника, він провів тридцять дві години у справі в Суді. Тому юридичний гонорар складав 9500 гривень,
або 1127 євро (відповідно до обмінного курсу Національного банку
України на день вимоги про справедливе відшкодування (9 серпня
2012 р.)).
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133. Заявник також вимагав сплатити йому 23 євро як відшкодування поштових витрат у зв’язку з його листуванням із Судом, що він
підтвердив поштовими чеками.
134. Уряд оскаржив ці скарги як надмірні та необґрунтовані. Проте Уряд погодився з тим, що Суд присудив заявникові 23 євро як від
шкодування поштових витрат.
135. Відповідно до прецедентного права Суду, заявник має право на відшкодування судових витрат тільки тією мірою, якою було
встановлено, що вони справді та обов’язково були понесені та були
розумними за обсягом. У цій справі, беручи до уваги наявні в нього
документи та наведені раніше критерії, Суд вважає розумним виконати вимоги заявника щодо відшкодування судових витрат у повному обсязі, мінус 850 євро як суму, отриману як юридичну допомогу,
плюс будь-який податок на додану вартість, який може нараховуватися. Відповідно, Суд присуджує заявникові 300 євро (277 євро стосовно його юридичного представництва та 23 євро стосовно поштових витрат).
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Вирішує долучити зауваження Уряду щодо відповідності скарги заявника, поданої на підставі п. 1 статті 5 Конвенції, щодо законності тримання його під вартою у період від 6 по 9 січня 2006 року
правилу про дотримання шестимісячного строку до розгляду цієї
скарги по суті та відхиляє їх після розгляду по суті.
2. Оголошує скарги заявника за пп. 1 та 3 статті 5, а також п. 1
статті 6 (вимога щодо безсторонності суду) та п. 1 і підп. d п. 3 статті 6
Конвенції прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
3. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 статті 5 Конвенції щодо законності тримання заявника під вартою у період від 6 по 9 січня
2006 року.
4. Ухвалює, що відбулося порушення п. 3 статті 5 Конвенції.
5. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 та підп. d п. 3 статті 6
Конвенції щодо незабезпечення явки та допиту Б. як свідка.
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6. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 статті 6 Конвенції через відсутність безсторонності суду першої інстанції, який виніс обвинувальний вирок заявнику.
7. Ухвалює, що:
a) протягом трьох місяців від дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 статті 44 Конвенції, дер
жава-відповідач має сплатити заявнику наступні суми, які
мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:
і) 10 000 (десять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди разом із будь-якими податками, що можуть нараховуватися;
іі) 300 (триста) євро компенсації судових витрат разом з будьякими податками, що можуть нараховуватися;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського
центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти;
8. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатис
факції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 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 «КВАШКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 40939/05)
Рішення
Страсбург
26 вересня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
26 грудня 2013 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Квашко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Г. Юдківська,
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п. А. Потоцький,		
п. П. Лемменс,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 3 вересня 2013 року
постановляє таке рішення, що було ухвалене у той день:

ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 40939/05) проти України,
поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини та основних свобод (далі — Конвенція) громадянином України, паном В’ячеславом Геннадійовичем Квашком (далі — заявник) 31 жовтня 2005 року.
2. Заявника представляли п. Г. В. Токарев, юрист, який практикує
у місті Харкові, Україна, та пані А. В. Квашко, мати заявника. На останніх стадіях провадження Уряд України (далі — Уряд) представляв його
уповноважений, п. Н. Кульчицький із Міністерства юстиції України.
3. 1 червня 2010 року заяву було визнано частково неприйнятною,
а скаргу за статтею 3 Конвенції щодо стверджуваного ненадання заявнику своєчасної медичної допомоги під час тримання його під вартою
та скарги за пунктами 1, 3 та 5 статті 5 Конвенції щодо стверджуваної
незаконності адміністративного затримання заявника від 1 до 4 травня 2005 року та його арешту 4 травня 2005 року, а також незабезпечення негайного судового перегляду та доступності відшкодування було
повідомлено Уряду.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився у 1973 році та живе у м. Харків.
A. Затримання та тримання заявника під вартою

5. Увечері 1 травня 2005 року після сімейної сварки жінка заявника очевидно викликала міліцію. О 17 год. заявника забрали до Орд-
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жонікідзевського районного відділку Харківського міського управління Міністерства внутрішніх справ України у Харківській області. Після обшуку заявника працівники міліції виявили в його кишені якусь
коричневу траву (згідно з різними документами її кількість коливалася між 2 і 7 грамами), яку заявник назвав тютюном. Заявника було
затримано на підставі статті 263 Кодексу України про адміністративні
порушення, якою дозволяється адміністративне затримання строком
до трьох строком до трьох діб з метою вивчення вилученої речовини.
6. 3 травня 2005 року слідчий допитав заявника щодо розбою,
який було вчинено в середині квітня 2005 року, і заявник начебто
зізнався у його вчиненні.
7. 4 травня 2005 року експерт дійшов висновку про те, що коричнева трава, виявлена у заявника, не була наркотиком і було вирішено
не порушувати у зв’язку з цим кримінального провадження. Як твердить Уряд, заявника звільнили. Рішення від 1 травня 2005 року про
затримання заявника містить примітку про те, що заявника звільнили 4 травня 2005 року о 20 год.
8. Того ж дня щодо заявника та кількох інших осіб було порушено
кримінальну справу за фактом розбою. Слідчий затримав заявника за
підозрою у вчиненні розбою. Часом затримання заявника було зазначено 20 год.
9. О 18 год. 6 травня 2005 року заявника доставили до суду, який
обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сторони
не надали копії цього рішення. Того ж дня заявнику було пред’явлено
офіційне обвинувачення у вчиненні розбою.
10. Після скарги захисника заявника 13 травня 2005 року суд встановив, що затримання заявника 4 травня 2005 року було незаконним.
Під час судового засідання прокурор твердив, що 4 травня 2005 року
заявника було звільнено приблизно о 20 год. та одразу заарештовано
знову за підозрою у вчиненні злочину. Слідчий свідчив, що приблизно
о 20 год. 10 хв. 4 травня 2005 року заявнику були пояснені його права,
включно з його правом на захисника, і пізніше його допитали як підозрюваного. Суд встановив, що заявника не було звільнено 4 травня
2005 року та що його затримання цього дня було незаконним, оскільки не було ознак того, що він хотів втекти.
11. 12 липня 2005 року кримінальну справу було скеровано до суду для розгляду по суті.
12. 2 серпня 2005 року апеляційний суд Харківської області скасував постанову від 13 травня 2005 року. Він встановив, що постанови від
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6 та 13 травня 2005 року виносилися тим самим суддею, але містили суперечливі висновки. Він зазначив, що постановою від 6 травня 2005 року
суд призначив заявникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки «згідно з матеріалами кримінальної справи є всі підстави
вважати, що Квашко В. Г., перебуваючи на волі, може перешкодити встановленню істини у справі, негативно впливати на потерпілого, вчинити
нові злочини або переховуватися від органу досудового слідства». Проте
у постанові від 13 травня 2005 року той самий суддя посилався на відсутність таких доказів. Суд встановив, що такий підхід є помилковим.
Він також постановив, що заявник мав оскаржити рішення від 6 травня
2005 року, і питання законності тривалого тримання заявника під вартою розглядалось би судом під час розгляду справи по суті.
B. Медична допомога під час тримання під вартою

13. Заявник твердив, що під час його затримання від 1 до 3 травня
2005 року він зазнавав психологічного тиску та жорстокого поводження фізичного характеру. Зокрема, він твердив, що працівники міліції
надягали йому на голову пластиковий пакет і били його. Одного разу
його вдарили ногою в ліве око. Він твердив, що через попередню травму голови, отриману у віці 15 років, та побиття працівниками міліції
його зір погіршився.
14. 6 травня 2005 року заявника оглянув офтальмолог Харківської
міської поліклініки № 18, який встановив, що заявник страждав на
катаракту та гостру глаукому лівого ока. Він потребував терапевтичного лікування та хірургічної операції з видалення катаракти. Про те,
що операція була потрібна терміново, не зазначалося.
15. Уряд твердив, що 6 травня 2005 року заявника оглянув консиліум лікарів Міської клінічної офтальмологічної лікарні № 14
ім. проф. Л. Л. Гіршмана. Заявнику поставили діагноз: вторинна після
контузійна термінальна глаукома, катаракта лівого ока та інші захворювання. Йому рекомендували застосовувати краплі для очей з метою зниження внутрішньоочного тиску. Хірургічну операцію не рекомендували, оскільки заявник втратив зір на ліве око, і не було жодних
перспектив його відновлення за допомогою операції.
16. Листом від 17 травня 2005 року Харківська міська поліклініка
№ 18 повідомила захисника заявника про те, що заявник оглядався
там 6 травня 2005 року. Він потребував терапевтичного лікування
та хірургічної операції.
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17. 27 травня 2005 року заявника повторно оглянув офтальмолог.
Йому діагностували: відшарування сітківки лівого ока та рекомендували планову хірургічну операцію.
18. 14 червня 2005 року мати заявника звернулася із запитом до
керівника Харківського слідчого ізолятора № 27 (далі — СІЗО), де утримувався заявник, щодо стану його здоров’я. 29 червня 2005 року вона отримала відповідь, у якій повідомлялося, що 27 травня 2005 року
заявника оглянув офтальмолог та діагностував: відшарування сітківки лівого ока, але медична частина СІЗО не мала офтальмолога або
достатніх коштів для організації лікування. Тому матері заявника порадили організувати для нього проведення хірургічної операції у спеціалізованій офтальмологічній клініці.
19. 4 липня 2005 року заявника оглянув консиліум лікарів Міської
клінічної офтальмологічної лікарні № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана. Лікарі дійшли висновку, що в хірургічній операції на лівому оці не було
потреби з огляду на повну втрату ним зору.
20. Листом від 20 липня 2005 року СІЗО повідомило матері заявника про результати огляду 4 липня 2005 року.
21. Листом від 11 серпня 2005 року СІЗО повідомило захисникові
заявника, що 4 липня 2005 року заявника оглянув консиліум лікарів
Міської клінічної офтальмологічної лікарні № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана. Йому встановили діагноз: травматична катаракта лівого ока та
інші захворювання, що уразили зорову функцію. Потреби у хірургічній
операції на його лівому оці не було. Було призначено краплі для очей.
22. Листом від 12 серпня 2005 року Міська клінічна офтальмологічна лікарня № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана надіслала захисникові
заявника аналогічну інформацію про огляд заявника, який було здійснено 4 липня 2005 року.
23. З 4 до 18 жовтня 2005 року заявник перебував у лікарні при виправній колонії. Його було визнано інвалідом 3-ої групи (найлегшої категорії). 25 листопада 2005 року його повторно оглянув офтальмолог.
24. Листом за листопад 2005 року Орджонікідзевський районний
суд звернувся до начальника СІЗО щодо надання заявнику спеціалізованого лікування, оскільки існував ризик втрати заявником зору.
25. Від 3 до 5 квітня 2006 року заявник перебував у лікарні. Йому
було зроблено хірургічну операцію лівого ока.
26. Від 14 до 19 червня 2006 року заявника повторно госпіталізували і зробили ще одну операцію. З метою уникнення запалення правого ока йому видалили ліве око.
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27. Після запиту від 4 серпня 2010 року того ж дня головний лікар
Міської клінічної офтальмологічної лікарні № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана підтвердив Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, що заявника було оглянуто
6 травня 2005 року. Хірургічна операція не рекомендувалася. Він перебував на стаціонарному лікуванні від 3 до 5 квітня 2006 року та від
14 до 19 червня 2006 року.
28. Після подання захисником заявника запиту 26 листопада
2010 року головний лікар Міської клінічної офтальмологічної лікарні
№ 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана повідомив, що 4 липня 2005 року заявника оглянули лікарі лікарні. Надати інформацію про інші огляди заявника було неможливо, оскільки відповідні медичні документи «було знищено у зв’язку із закінченням трирічного терміну зберігання».
29. У медичних документах заявника, важку для прочитання
копію яких надав Уряд, було два записи у невизначені дати у травні
2005 року, в яких зазначалося, що заявника двічі оглядав офтальмолог. У іншому записі від 4 липня 2005 року зазначається, що заявника
доправили до лікарні № 14 для огляду.
C. Кримінальне провадження щодо заявника

30. 13 квітня 2007 року Орджонікідзевський районний суд засудив заявника за розбій та крадіжку особистих документів і призначив
йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією
половини майна. Строк відбування покарання заявника почав відраховуватися з 1 травня 2005 року.
31. 12 лютого 2009 року апеляційний суд Харківської області залишив це рішення без змін. Немає доказів оскарження цього рішення
в касаційному порядку.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Кодекс України про адміністративні правопорушення
від 7 грудня 1984 року

32. Згідно зі статтею 263 Кодексу осіб, які порушили правила обігу
наркотичних засобів, може бути затримано строком до трьох годин
для складення протоколу про вчинення адміністративного правопо-
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рушення. За необхідності, наприклад, проведення медичного огляду
або дослідження наркотичних речовин, або з метою отримання дозволу на проведення допиту щодо обставин придбання вилучених наркотичних речовин, затримання може бути продовжене до трьох днів.
B. Закон України
«Про порядок відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів,
що здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
органів досудового розслідування, прокуратури і суду»
(далі — Закон України «Про відшкодування»)

33. Текст закону (у редакції до внесення змін 1 грудня 2005 року) наведено у рішеннях у справах: «Кобцев проти України» (Kobtsev
v. Ukraine), заява № 7324/02, п. 35, від 4 квітня 2006 року (стаття 1
закону) та «Афанасьєв проти України» (Afanasyev v. Ukraine), заява
№ 38722/02, п. 52, від 5 квітня 2005 року (стаття 2 закону).
34. Після внесення змін до Закону України «Про відшкодування»
перелік випадків, коли може виникати право на відшкодування, було
розширено включенням такої категорії:
«(1-1) у випадках ... встановлення в обвинувальному вироку суду чи
іншому рішенні суду (крім ухвали суду про призначення нового розгляду) незаконного взяття і тримання під вартою ...».

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
35. Заявник скаржився на те, що йому не надали своєчасної медичної допомогу під час тримання під вартою. У зв’язку з цим він посилався на статтю 3 Конвенції, у якій зазначається таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню».

36. Уряд твердив, що заявник не вичерпав доступні ефективні засоби юридичного захисту щодо скарги на відсутність адекватної медичної допомоги. Він міг звернутися до прокурора із заявою про порушення кримінальної справи за фактом ненадання йому своєчасної
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та адекватної медичної допомоги або звернутися зі скаргою до суду
(за Цивільним процесуальним кодексом України до 1 вересня 2005 року та за Кодексом адміністративного судочинства України після 13 вересня 2005 року) щодо порушення його прав внаслідок бездіяльності
державних службовців. Заявник міг також вимагати відшкодування
шкоди. На підтвердження цього Уряд надав копію рішення суду від
4 лютого 2009 року у справі за позовом К. та Б. до слідчого ізолятора
№ 13. Донька та мати позивачів через відсутність медичної допомоги
померли у зазначеному ізоляторі. Суд присудив кожному з позивачів
25 000 грн відшкодування моральної шкоди.
37. Заявник твердив, що він та його сестра скаржилися на «жорстоке поводження» з ним до національних органів. Щодо рішення суду,
наданого Урядом, заявник зазначив, що таке рішення було дуже рідкісним винятком зі стандартної практики національних судів. Тому
заявник твердив, що на національному рівні щодо його скарг ефективні засоби захисту відсутні.
38. Суд зазначає, що він уже встановлював, що проблеми, які випливають з умов тримання та відсутності належної медичної допомоги
в установах попереднього ув’язнення в Україні, мають системний характер (рішення від 19 жовтня 2006 року у праві «Коваль проти України» (Koval v. Ukraine), заява № 65550/01, п. 96) і що за такими скаргами
немає ефективного засобу юридичного захисту (рішення в справі від
28 березня 2006 року у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine),
заява № 72286/01, пп. 113–116). У цій справі Суд не вбачає підстав для
відступу від цих висновків. До того ж, судове рішення, надане Урядом
на підтримку твердження щодо ефективності цивільного позову про
відшкодування шкоди, завданої відсутністю під час тримання під
вартою адекватної медичної допомоги, було ухвалено національним
судом після того, як Суд розглянув цю справу та встановив порушення
статті 2 Конвенції у зв’язку з незабезпеченням органами влади права
на життя доньки та матері позивачів (рішення від 18 грудня 2008 року
у справі «Кац та інші проти України» (Kats and Others v. Ukraine), заява
№ 29971/04). Ідентичні заперечення, надані Урядом раніше, відхилялися Судом (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Петухов проти
України» (Petukhov v. Ukraine), заява № 43374/02, пп. 76–78). Тому Суд
вважає, що цю скаргу не можна відхилити через невичерпання національних засобів юридичного захисту.
39. Суд також зазначає, що, як твердить заявник, він зазнав травми ока після того, як працівник міліції вдарив його ногою у ліве око.
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Він потребував лікування, якого йому не надали, що й призвело до
втрати зору на ліве око.
40. Слід зазначити, що скарга заявника на жорстоке поводження
з боку працівників міліції було відхилено як необґрунтовану постановою Суду щодо прийнятності, ухваленою 1 червня 2010 року у справі
«Квашко проти України» (Kvashko v. Ukraine), заява № 40939/05) через її
необґрунтованість.
41. Суд також зазначає, що 6 травня 2005 року, через п’ять днів
після затримання заявника, йому було поставлено діагноз: катаракта
та гостра глаукома лівого ока й було зазначено, що він потребував лікування, включно з хірургічною операцією.
42. Сторони провадження не надали жодної інформації щодо
стану здоров’я заявника до його арешту. У 1988 році заявник отримав
серйозну травму голови (див. пункт 14 раніше). Проте немає інформації про стан зору заявника до подій, про які йдеться.
43. Згідно з інформацією, наданою Урядом, 6 травня 2005 року заявника оглянув консиліум лікарів Міської клінічної офтальмологічної лікарні № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана, який дійшов висновку, що
заявник страждав на вторинну післяконтузійну термінальну глаукому, катаракту лівого ока та інші захворювання. Хірургічна операція
на лівому оці не була необхідною через те, що він уже втратив на ньому зір. Заявник заперечував проти цієї інформації.
44. Суд зазначає, що лист від 4 серпня 2010 року, наданий Урядом та надісланий Міською клінічною офтальмологічною лікарнею
№ 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана до Головного Управління МВС України
в Харківській області (на запит останнього), є єдиним документом на
підтвердження аргументу Уряду про те, що 6 травня 2005 року консиліумом лікарів огляд справді здійснювався.
45. Однак усі наявні докази вказують на той факт, що 6 травня 2005 року заявника оглянув офтальмолог із Харківської міської
поліклініки № 18 і що огляд консиліумом лікарів відбувся лише 4 липня 2005 року (див. пункти 14, 16, 19–22 та 28 раніше).
46. У медичній довідці від 6 травня 2005 року офтальмолог з Харківської міської поліклініки № 18 зазначив, що заявник страждав
на гостру глаукому лівого ока, що, як вважалося, могла потребувати
негайного лікування. Проте було зазначено, що заявник потребував
лише терапевтичного лікування та хірургічної операції катаракти.
Про необхідність невідкладної хірургічної операції не зазначалося.
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47. Крім того, 27 травня 2005 року офтальмолог рекомендував
планову операцію, а не невідкладну. У подальшому, попри висновки
від 4 липня 2005 року про те, що зір у його лівому оці вже було втрачено, заявнику зробили у 2006 році дві операції. Імовірно, ці операції
були спрямовані на досягнення результатів інших, аніж відновлення
зору заявника, та не були невідкладними.
48. Суд також зазначає, що під час тримання заявника під вартою його неодноразово оглядали лікарі, включно із спеціалістами
з цивільних медичних установ. Також немає доказів того, що призначене лікарями терапевтичне лікування не було надане заявнику.
49. За відсутності висновку спеціаліста, яким було би встановлено, що заявник потребував невідкладного лікування під час його
тримання під вартою або що втрата зору заявником була зумовлена
відсутністю належного медичного лікування, чи то невідкладного, чи
то планового, Суд не може дійти висновку про те, що заявник не отримав адекватної медичної допомоги під час тримання під вартою, що
призвело до страждань у порушення статті 3 Конвенції.
50. Тому ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4
статті 35 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
51. Заявник скаржився за пунктом 1 статті 5 Конвенції на те, що
його затримання з 1 до 4 травня 2005 року та його затримання 4 травня 2005 року були незаконними. Заявник також скаржився за пунктом 3 статті 5 Конвенції на те, що його не було негайно доставлено
до судді. У зв’язку з цим заявник також посилався на пункт 5 статті 5
Конвенції.
52. У відповідних частинах статті 5 зазначається таке:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до
процедури, встановленої законом:
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано
вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення
чи її втечі після його вчинення;
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3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею
чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати
судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове
засідання.
...
5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого
всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою санкцією
право на відшкодування.»
A. щодо прийнятності

53. Уряд твердив, що заявник не оскаржував його затримання
з 1 до 4 травня 2005 року за статтею 267 Кодексу України про адмі
ністративні правопорушення (посилаючись на рішення від 19 лютого
2009 року у справі «Микола Кучеренко проти України» (Nikolay Kucherenko
v. Ukraine), заява № 16447/04, п. 27).
54. У відповідь заявник твердив, що його затримання охоплювало питання, чи буде він підданий кримінальному переслідуванню і,
таким чином, воно мало вважатися затриманням, пов’язаним із вчиненням злочину. Окрім того, його не звільнили 4 травня 2005 року.
55. Суд зазначає, що хоча офіційною підставою для затримання
заявника від 1 до 4 травня 2005 року була необхідність встановлення
наявності у нього 1 травня 2005 року при собі наркотичної речовини,
з невідомих причин під час цього затримання заявника слідчий допитував його про те, чи вчиняв він розбій. Днем пізніше щодо заявника
було порушено кримінальну справу за фактом вчинення розбою. Після засудження заявника національний суд вирішив, що строк його покарання у вигляді позбавлення волі мав обраховуватися від 1 травня
2005 року. Окрім того, немає доказів того, що заявника справді звільнили 4 травня 2005 року до його затримання за Кримінально-процесуальним кодексом України. Тому Суд не може погодитися з тим, що
від 1 до 4 травня 2005 року заявника затримали згідно з Кодексом про
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адміністративні порушення України. Судячи з усього, це затримання
насправді було затриманням особи, підозрюваної у скоєнні злочину.
56. Тому Суд не вважає, що за таких обставин оскарження до суду
постанови про затримання за статтею 263 Кодексу про адміністративні правопорушення України було ефективним засобом юридичного
захисту. Отже, Суд відхиляє зазначені заперечення Уряду.
57. Суд зазначає, що скарги заявника за статтею 5 Конвенції не
є явно необґрунтованими у сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35
Конвенції. Він також зазначає, що вони не є неприйнятними з будьяких інших підстав. Тому вони мають бути визнані прийнятними.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
a) Заявник
58. Заявник твердив, що його затримання від 1 до 4 травня
2005 року суперечило Конституції України, яка дозволяє затримання
без рішення суду до сімдесяти двох годи лише у випадках невідкладної потреби запобігати або перепинити скоєння злочину, але не дозволяє таке затримання у зв’язку з адміністративним правопорушенням. Тому його затримання за статтею 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення було неконституційним і таким, що
суперечить статті 5 Конвенції. У будь-якому разі метою затримання
особи за статтею 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення є очікування на результат дослідження вилученої речовини,
що не є одним із винятків із права на свободу та особисту недоторканність, зазначених у пункті 1 статті 5 Конвенції.
59. Заявник також зазначав, що його доправили до відділку міліції
після його сварки з дружиною. Проте у матеріалах справи не містилося жодного документа щодо цієї події. Його ніколи не допитували про
цю сварку. Він також твердив, що коричнева трава, вилучена у нього,
явно була частинками тютюну. Тому мета його затримання та подальшого тримання під вартою відрізнялася від тієї, що проголошувалася
офіційно.
60. 3 травня 2005 року його допитували щодо розбою, вчиненого 12 квітня 2005 року. На той час для його затримання вже було достатньо підозр щодо його участі в цьому злочині. Проте щодо нього
продовжували здійснювати адміністративне затримання до наступ-
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ного дня. У зв’язку з цим заявник посилався на рішення від 19 лютого
2009 року у справі «Доронін проти України» (Doronin v. Ukraine) (заява
№ 16505/02).
61. Заявник також твердив, що його затримання 4 травня 2005 року було незаконним. Як твердив заявник, це було підтверджено висновками національного суду від 13 травня 2005 року.
62. Його затримали 1 травня 2005 року, але доправили до судді
лише 6 травня 2006 року. Його не звільняли 4 травня 2005 року, як це
твердив Уряд, оскільки час його звільнення та час нового затримання співпадали. Таким чином, його вчасно не доправили до судді всупереч пункту 3 статті 5 Конвенції.
63. Насамкінець заявник зазначав, що згідно з національним законодавством у нього не було права на відшкодування за такі порушення статті 5 Конвенції.
b) Уряд
64. Уряд твердив, що затримання заявника від 1 до 4 травня
2005 року відповідало статті 5 Конвенції. Воно ґрунтувалося на положенні національного законодавства (стаття 263 Кодексу України про
адміністративні правопорушення) та було зумовлене підозрою в тому,
що заявник вчинив правопорушення. Заявника затримали повторно
4 травня 2005 року згідно з Кримінально-процесуальним кодексом
України з метою запобігання його втечі, таке затримання було схвалено судом 6 травня 2005 року.
65. Уряд зазначав, що заявника звільнили 4 травня 2005 року.
Його повторно затримали о 20 год. 4 травня 2005 року та доправили до судді о 18 год. 6 травня 2005 року. Цей період був меншим,
ніж сорок вісім годин і, таким чином, не порушував пункт 3 статті 5
Конвенції.
66. Отже, не відбулося порушення пункту 5 статті 5 Конвенції.

2. Оцінка Суду
a) Затримання заявника від 1 до 4 травня 2005 року
67. Суд повторює, що проголошуючи право на свободу, пункт 1
статті 5 означає фізичну свободу особи, а його метою є забезпечення
того, щоб нікого не позбавляли свободи у свавільний спосіб (див. рішення від 23 лютого 2012 року у справі «Креанґе проти Румунії» (Creangă
v. Romania) [ВП], заява № 29226/03, п. 84). Перелік винятків із права
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на свободу, гарантованого пунктом 1 статті 5 Конвенції, є вичерпним, і лише вузьке тлумачення цих винятків відповідає меті цього
положення (рішення у справі «Мубіланзіла Маєка та Канікі Мітунга
проти Бельгії» (Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium), заява
№ 13178/03, п. 96, ЄСПЛ 2006‑XI, із подальшими посиланнями).
68. Судячи з усього, у цій справі заявника затримали для забезпечення можливості допитати його як підозрюваного у кримінальній
справі (див. пункт 55 раніше), що неодноразово визнавалося Судом
свавільним позбавленням волі (згадане рішення у справі «Доронін
проти України» (Doronin v. Ukraine), п. 56; рішення у справах «Олексій
Миколайович Захаркін проти України» (Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin
v. Ukraine), заява № 1727/04, п. 88, від 24 червня 2010 року та «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), заява
№ 42310/04, п. 178, від 21 квітня 2011 року). У цій справі Суд не вбачає
підстав для відступу від цих висновків. Отже, відбулося порушення пункту 1 статті 5 Конвенції щодо затримання заявника від 1 до
4 травня 2005 року.
b) Затримання заявника 4 травня 2005 року
69. Зважаючи на висновки щодо затримання заявника від 1 до
4 травня 2005 року (див. пункт 68 раніше), Суд вважає, що немає потреби вивчати, чи було у цій справі порушення пункту 1 статті 5 Конвенції щодо затримання заявника 4 травня 2005 року.
c) Чи був заявник негайно доправлений до судді
70. Суд повторює, що негайний судовий перегляд є вагомим аспектом гарантії, закріпленої в пункті 3 статті 5, яка покликана зводити до мінімуму ризик свавілля та забезпечувати верховенство права —
один із головних принципів демократичного суспільства (рішення
від 29 листопада 1988 року у справі «Броган та інші проти Сполученого Королівства» (Brogan and Others v. the United Kingdom), п. 58, Серія A,
№ 145‑B). Хоча негайність має оцінюватися в кожній справі залежно
від особливостей такої справи (див. серед багатьох інших джерел рішення у справі «Акіліна проти Мальти» (Aquilina v. Malta) [ВП], заява
№ 25642/94, п. 48, ЄСПЛ 1999‑III), суворі часові межі, закріплені пунктом 3 статті 5 Конвенції, залишають мало місця для тлумачення, оскільки таке тлумачення серйозно послабило би процесуальну гарантію на відшкодування шкоди особі та загрожувало би підірвати саму
суть права, передбаченого цим положенням (рішення у справі «Мак-
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кей проти Сполученого Королівства» (McKay v. the United Kingdom) [ВП],
заява № 543/03, п. 33, ЄСПЛ 2006‑X).
71. У цій справі Суд вважає, що затримання заявника в сенсі
підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції розпочалося 1 травня
2005 року. Попри твердження Уряду про те, що заявника було звільнено 4 травня 2005 року (див. пункт 65 раніше), факти справи свідчать
про те, що після звільнення заявника його одразу ж знову затримали
(див. пункт 55 раніше). Таким чином, він безперервно перебував під
вартою, що не було предметом жодного судового розгляду до 6 травня
2005 року. Немає об’єктивного виправдання такій затримці.
72. Тому Суд встановлює порушення пункту 3 статті 5 Конвенції
щодо права заявника «негайно постати перед судом» (згадане рішення у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo
v. Ukraine), пп. 215–216).
d) Право на відшкодування
73. Суд повторює, що пункт 5 статті 5 гарантує тим, хто є потерпілими від затримання або тримання під вартою на порушення інших
положень статті 5, захист права на відшкодування (рішення від 23 вересня 1998 року у справі «Стіл та інші проти Сполученого Королівства»
(Steel and Others v. the United Kingdom), п. 81, Reports 1998‑VII).
74. У цій справі Суд встановив порушення пунктів 1 та 3 статті 5
Конвенції, у поєднанні з яким має бути розглянута ця скарга. Отже,
пункт 5 статті 5 Конвенції є застосовним. Тому Суд має встановити,
чи надавало законодавство України заявнику гарантоване законом
право на відшкодування за порушення пункту 1 статті 5 Конвенції,
встановлене в цій справі.
75. Суд уже розглядав це питання у згаданому рішенні у справі
«Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine)
та в рішенні від 23 лютого 2012 року у справі «Клішин проти України»
(Klishyn v. Ukraine) (заява № 30671/04) та встановив, що за аналогічних
обставин право заявників на відшкодування було порушено.
76. Суд зазначає, що в Україні питання відшкодування за незаконне тримання під вартою регулюється Законом України «Про від
шкодування». До внесення до нього змін Законом від 1 грудня 2005 року він передбачав відшкодування за незаконне тримання під вартою
лише в тому разі, якщо затриманого було остаточно виправдано судом
або якщо кримінальну справу проти нього було закрито з підстав, які
його реабілітують. Після внесення змін право на таке відшкодування
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також виникає в тому разі, якщо незаконність тримання під вартою
було встановлено рішенням суду.
77. Уже встановлювалося, що, як і у цій справі заявника, Закон
України «Про відшкодування» на час подій не передбачав гарантованого законом права на відшкодування. Окрім того, не вбачається, що
таке право було або є гарантованим за будь-якою іншою нормою законодавства України з огляду на відсутність жодної процедури, передбаченої законом, для ініціювання провадження з метою отримання
відшкодування за позбавлення волі, визнане Судом таким, що порушувало один із кількох пунктів статті 5 Конвенції (згадане рішення
у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v.
Ukraine), пп. 229–234).
78. Суд доходить висновку про те, що заявник не мав гарантованого законом права на відшкодування за його незаконне тримання
під вартою, як цього вимагає пункт 5 статті 5 Конвенції. Таким чином,
відбулося порушення цього положення.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
79. Статтею 41 Конвенції передбачається:
«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

80. Заявник вимагав 10 000 євро відшкодування моральної шкоди.
81. Уряд твердив, що скаргу заявника слід відхилити, оскільки у цій
справі не відбулося порушення прав заявника.
82. Суд, здійснюючи оцінку на засадах справедливості, присуджує
заявнику 4500 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

83. Заявник не вимагав жодної компенсації судових та інших ви
трат. Тому Суд нічого не присуджує у цьому аспекті.
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C. Пеня

84. Суд вважає розумним, що пеня має бути встановлена в розмірі
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу заявника за статтею 3 Конвенції неприйнятною, а решту скарг у заяві — прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 статті 5 Конвенції
у зв’язку з адміністративним затриманням заявника від 1 до 4 травня
2005 року.
3. Ухвалює, що немає необхідності в розгляді за пунктом 1 статті 5 Конвенції скарги заявника у зв’язку із затриманням 4 травня
2005 року.
4. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
5. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 5 статті 5 Конвенції.
6. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач має сплатити заявникові 4500 (чотири
тисячі п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди, разом
із будь-якими податками, що можуть нараховуватися; ця сума має бути конвертована у валюту держави-відповідача за
курсом станом на дату здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий
відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період,
до якої має бути додано три відсоткові пункти.
7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 26 вересня
2013 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЧОРНИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 35227/06)
Рішення
Страсбург
16 травня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
16 серпня 2013 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 «Чорний проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,		
п. А. Потоцький,
п. П. Лемменс,		
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
пані М. Антонович, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 9 квітня 2013 року
постановляє таке рішення, що було ухвалене у той день:

ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 35227/06) проти України, поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини
і основних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, паном
Ігорем Михайловичем Чорним (далі — «Заявник»), 14 серпня 2006 р.
2. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його уповноважений,
останнім часом п. Н. Кульчицький із Міністерства Юстиції України.
3. Заявник твердив, зокрема, відповідно до п. 3 (b) статті 6 Конвенції, що він не мав належного часу та можливостей для підготування свого захисту, оскільки отримав рішення, надані нижчими судами
у його кримінальній справі тільки після того, як його апеляції було
вислухано.
4. 13 січня 2011 р. Уряд було повідомлено про заяву. Пані Г. Юдківська, суддя, обрана щодо України, не могла брати участь у справі
(правило 28 Регламенту Суду). Голова Палати вирішив призначити пані
Мирославу Антонович як спеціального суддю (Правило 29 п. 1(b)).

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1965 р. та живе у селі Ходорківці, Україна.
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6. 17 грудня 2004 р., на слуханні у кримінальних провадженнях
проти заявника, Жидачівський районний суд (далі — «Жидачівський
суд») визнав заявника винним у несплаті зарплати працівникам його
бізнесу від листопада 2001 р. до січня 2004 р. У суді заявник твердив,
що був власником, директором і головним бухгалтером компанії E.
Він платив зарплати своїм працівникам із власної кишені; однак, жодна з виплат не була зареєстрована в документах. Працівники заявника твердили, що він платив їх зарплату, але суд не звернув на це увагу, оскільки вони й далі працювали на нього. Суд наклав на заявника
штраф у розмірі 1700 українських гривень (на той час — еквівалент
приблизно 236 євро).
7. За словами заявника, йому не надали копії рішення. Суду надали копію рішення. Вона складалася з двох сторінок і мала анотацію:
«Це рішення було складено лише в одному примірнику в кімнаті для
обговорення».
8. Як частину своїх доказів Уряд подав копію запиту заявника за
той день, у який він прохав дозволу прочитати стенограму суду, після
чого співробітник суду написав, що «заявник отримав копію рішення
17 грудня 2004 р. (2 сторінки)».
9. 27 та 29 грудня 2004 р. заявник та його адвокат відповідно подали апеляції проти рішення від 17 грудня 2004 р. У цих апеляціях
вони переважно скаржилися на те, що суд не звернув увагу на докази,
надані працівниками.
10. 10 лютого 2005 р. Жидачівський суд поінформував заявника
та його адвоката, що справа заявника розглядатиметься на слуханні
за апеляцією 15 березня 2005 р. Однак у день, коли слухання мало відбутися, апеляційний суд повернув матеріали справи до суду
першої інстанції із запитом організувати документи в належний
спосіб.
11. 29 березня 2005 р. Жидачівський суд поінформував заявника
та його адвоката, що справа заявника розглядатиметься на слуханні
за апеляцією 26 квітня 2005 р.
12. 26 квітня 2005 р. Львівський обласний апеляційний суд залишив чинним рішення суду нижчої інстанції від 17 грудня 2004 р. Суд
повторив аргументи суду першої інстанції та зазначив, що заявник не
надав жодних документальних доказів на підтримку свого твердження про те, що він платив заробітну плату своїм працівникам. За словами заявника, йому було зачитано вголос тільки оперативну частину
рішення від 26 квітня 2005 р.
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13. 11 травня 2005 р. заявник запитав у Жидачівського суду дозволу отримати доступ до матеріалів справи. Його запит було відхилено
на підставі того, що матеріали справи ще не прийшли з апеляційного
суду.
14. 13 травня 2005 р. заявник запитав копію рішення від 26 квітня
2005 р. у Львівського обласного апеляційного суду, але, як видається,
не отримав відповіді.
15. 19 травня 2005 р. Жидачівський суд знову проінформував заявника, що матеріали його справи ще не прийшли з апеляційного суду.
16. 23 травня 2005 р. заявник подав апеляцію з питань права,
в якій він твердив, що досі не отримав копії рішення апеляційного
суду від 26 квітня 2005.
17. 23 червня 2005 р. він отримав копію рішення від 17 грудня
2004 р.
18. 19 серпня 2005 р. заявник подав додаткову апеляцію з питань права, в якій він поінформував суд, що отримав копію рішення
від 17 грудня 2004 р., але ще не отримав копії рішення від 26 квітня
2005 р.
19. 16 лютого 2006 р. Верховний суд України за відсутності заявника відхилив його запит про дозвіл на апеляцію з питань права.
20. У невстановлений день заявник отримав копію рішення від
26 квітня 2005 р.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року

21. Стаття 344 Кримінально-процесуального кодексу, чинна на
час справи, вимагала, щоб копію рішення надавали засудженій або ви
правданій особі протягом трьох днів від дати оголошення рішення.
22. Стаття 349 передбачала п’ятнадцятиденний термін для подання апеляції проти рішення. Протягом цього часу матеріали справи
мали залишатися в суді з дозволом сторонам консультуватися з них за
запитом.
23. Стаття 386 передбачала, що апеляція з питань права могла
бути подана протягом одного місяця від дати оголошення рішення
апеляційного суду. Протягом цього часу матеріали справи мали залишатися в суді, «[який займається] виконанням рішення».

376

Чорний проти України

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ
6 пункту 3 (b) КОНВЕНЦІЇ
24. Заявник скаржився, що він не міг ефективно оскаржити рішення від 17 грудня 2004 р. та 26 квітня 2005 оскільки йому своєчасно
не надали їх копії. Заявник спирався на п. 3 (b) статті 6 Конвенції, яка
передбачає:
«3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права: ...
b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту...»
A. щодо прийнятності

25. Уряд не надав жодних зауважень щодо скарги заявника.
26. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
п. 3 (a) статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
a. Уряд
27. Уряд визнав, що в кримінальних провадженнях не було доказів, які б свідчили, що копію рішення від 17 грудня 2004 р. було видано заявникові протягом трьох днів від дати оголошення рішення,
як того вимагало національне законодавство. Однак заявник міг отримати доступ до матеріалів справи, а отже, — можливість належно
підготувати свої матеріали.
28. Уряд зазначив, зокрема, що співробітник суду написав на запиті заявника від 17 грудня 2004 р. про дозвіл прочитати стенограму
судового слухання, що заявнику надали копію рішення від 17 грудня
2004 р. того дня. У своїй апеляції заявник посилався на різні докази,
які розглядав суд на тому слуханні. Звідси випливає, що заявник ознайомився з умовами рішення.
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29. Крім того, заявника представляв адвокат. Уряд відмовився вірити, що професійний адвокат міг оскаржити будь-яке рішення, не
ознайомившись насамперед із рішенням та не отримавши копії. Тому
заявник міг запитати копію рішення у свого адвоката. Уряд також зазначив, що заявник не залишався під вартою, тому він міг бути присутнім на суді та ознайомитися з матеріалами справи там. Заявник та його
адвокат могли також вказати у своїх апеляціях або протягом слухання
за апеляцією, що заявник не отримав копії рішення проти нього, тому
потребує додаткового часу для того, щоб підготувати захист.
30. Що стосується скарги заявника про те, що йому не надали
копії рішення апеляційного суду, Уряд твердив, що матеріали справи
містили дві копії рішення — одну рукописну копію, яка була підготована в кімнаті обговорення та зачитана вголос протягом слухання —
та друковану копію. Рішення, яке не було великим, було зачитано на
слуханні 26 квітня 2005 р. Хоча чинне національне законодавство не
вимагало, щоб рішення апеляційного суду видавалися сторонам після слухання, Уряд твердив, що заявник усе ще мав різні можливості
отримати доступ до копії. Хоча було визнано, що матеріали справи
перебували у процесі передачі з одного суду до іншого, заявник міг
отримати доступ до них, зателефонувавши до суду першої інстанції
для того, щоб переконатися, де вони були у той час.
31. Тому Уряд вважав, що заявник та його адвокат мали достатньо
часу для того, щоб підготувати захист заявника, і що не було перешкод, які б заважали їм це зробити.
b) Заявник
32. У відповідь заявник твердив, що не отримав копії судового
рішення від 17 грудня 2004 до 23 червня 2005 р. Що стосується позначки співробітника суду на його запиті від 17 грудня 2004 р., заявник
вважав це простою помилкою та що він, можливо, мав намір написати «копія стенограми суду, яку запитав заявник». Заявник визнав, що
знав про умови рішення від 17 грудня 2004 р., але вважав за необхідне
мати друковану версію рішення, щоб усе знати про обґрунтування суду та точне формулювання.
33. Заявник також твердив, що національне законодавство не вимагало, щоб суд видавав копію рішення адвокату підзахисного. Крім
того, документи в матеріалах справи не було належно організовано
до 29 березня 2005 р. На слуханні 15 березня 2005 р. заявник запитав
копію рішення від 17 грудня 2004 р., але не отримав відповіді.
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34. Заявник наголосив на тому факт, що провадження супроводжувалися багатьма порушеннями й були затримані внаслідок передачі матеріалів справи з одного суду до іншого, яка тривала надмірно
довго. Він твердив, що твердження Уряду про те, що він мав зателефонувати до судів, було нереалістичним, беручи до уваги, що суди не
відповіли на його письмові запити.
35. Заявник вважав, що неможливість ознайомитися з умовами
рішення апеляційного суду зробила його захист неефективним.

2. Оцінка Суду
36. Оскільки вимоги п. 3 статті 6 слід розглядати, як конкретні
аспекти права на справедливий судовий процес, гарантованого п. 1
статті 6, Суд розгляне скарги відповідно до п. 1 та 3 (b) статті 6 разом
(див., зокрема, Hadjianastassiou v. Greece, 16 грудня 1992, п. 31, Серія A,
№ 252, та G.B. v. France, № 44069/98, п. 57, ЄСПЛ 2001 X).
37. Суд повторює, що п. 3 (b) статті 6 гарантує обвинуваченому
«належний час і можливості для підготування його захисту» і тому
передбачає, що основна захисна діяльність від його імені може включати все «необхідне» для підготування до основного суду. Обвинувачений повинен мати можливість організувати свій захист у належний
спосіб і без обмежень можливості довести всі відповідні аргументи
захисту до суду першої інстанції й у такий спосіб плинути на результат проваджень (див. Mayzit v. Russia, № 63378/00, п. 78, 20 січня 2005).
38. Суд також зазначає, що гарантії п. 3 (b) статті 6 поширюються на всі стадії судових проваджень (див. D.M.T. and D.K.I. v. Bulgaria,
№ 29476/06, п. 81, 24 липня 2012).
39. Суд також зазначає, що Договірні держави мають значну свободу при виборі належних засобів забезпечення того, щоб їхні судові
системи відповідали вимогам статті 6. Однак національні суди повинні вказати з достатньою ясністю підстави, на яких вони обґрунтовували своє рішення. Зокрема саме це робить можливим для обвинуваченого належне здійснення його права на апеляцію. Задача Суду полягає
в розгляді того, чи метод, використаний у нинішній справі, забезпечив результати, які є сумісними з Конвенцією (див. Hadjianastassiou v.
Greece, цит. раніше, п. 33).
40. Звертаючись до нинішньої справи, Суд зазначає, що сторони не погоджуються щодо того, чи заявник мав рішення від 17 грудня 2004 р. у своєму розпорядженні, коли готував свій захист (див.
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пп. 28 та 32 раніше). Суд зазначає у цьому зв’язку, що ні заявник, ні
його адвокат не порушили це питання у своїх відповідних апеляціях,
що можна тлумачити як те, що означає, що вони значною мірою ознайомилися з умовами рішення. Тому Суд доходить висновку про те,
що доказів, які б давали змогу визнати, що заявнику перешкоджали
під час підготування його захисту, недостатньо.
41. Що стосується доступності рішення апеляційного суду, Уряд
не надав жодних доказів, які би свідчили, що його було видано заявнику або його адвокату. Суд також зазначає, що заявник зробив
достатні кроки для того, щоб отримати копію рішення від 26 квітня
2005 р. Він двічі просив у суду першої інстанції дозволу отримати доступ до матеріалів справи і також запитав копію відповідного рішення від апеляційного суду, але не отримав відповіді. Крім того, заявник
явно вказав у своїй апеляції з питань права, що не отримав копії рішення від 26 квітня 2005 р., але Верховний суд України не розглянув
цього питання.
42. Що стосується твердження Уряду про те, що рішення від
26 квітня 2005 р. було прочитано вголос на судовому слуханні, Суд
зазначає, що навіть якщо припустити, що це справді було так, неможливість проконсультуватися з рішенням під час підготування апеляції проти нього може значно зменшити ефективність такої апеляції
(див., із необхідними змінами, Baucher v. France, № 53640/00, 24 липня
2007). Однак, Суд не розмірковує про те, наскільки міг відрізнятися
результат проваджень, якби заявник мав можливість проконсультуватися з рішенням від 26 квітня 2005 р. під час підготування своєї
апеляції до Верховного суду.
43. Беручи до уваги, що заявнику, попри його запити, не забезпечили копії рішення апеляційного суду, коли він готував свою апеляцію з питань права до Верховного суду, Суд вважає, що в цій справі
право на захист зазнало обмежень, за якими заявник не мав переваги
справедливого судового процесу. Відповідно, відбулося порушення
п. 3 (b) статті 6 Конвенції разом із п. 1 статті 6 Конвенції.
II. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
44. Заявник також скаржився на результат проваджень. Він також скаржився, що суд не зміг у належний спосіб зробити стенограму слухання та що з його боку не було порушень, оскільки він платив
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зарплату своїм працівникам із власної кишені. Заявник спирався на
пп. 1 та 2 статті 6 Конвенції та статтю 1 Протоколу № 1.
45. Розглянувши аргументи заявника у світлі всіх наявних матеріалів, Суд вважає, що тією мірою, якою оскаржувані питання перебувають у межах його компетенції, вони не розкривають наявності
будь-якого порушення прав або свобод, закріплених у Конвенції.
46. Звідси випливає, що ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до пп. 3 (a) та 4 статті 35 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
47. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. шкода

48. Заявник вимагав сплатити йому 500 000 євро як відшкодування нематеріальної шкоди та 23 706 євро як відшкодування матеріальної шкоди. Ця друга сума включала компенсацію судових витрат
у кримінальних провадженнях на національному рівні, суму штрафу,
який був призначений заявникові, та стверджувану втрату прибутку
з боку бізнесу заявника.
49. Уряд твердив, що ці вимоги були надмірними та не стосувалися стверджуваного порушення.
50. Суд не вбачає жодного причиново-наслідкового зв’язку між
визнаними порушеннями та стверджуванню матеріальною шкодою;
тому він відхиляє цю вимогу.
51. Суд також зазначає, що коли особу, як в нинішній справі, було
засуджено судом у провадженнях, які не відповідали вимозі справедливості, закріплений у Конвенції, повторний суд, повторне відкриття
або перегляд справи відповідно до Конвенції, за запитом, в принципі
є належним засобом відшкодування за порушення (див., напр., Leonid
Lazarenko v. Ukraine, № 22313/04, п. 65, 28 жовтня 2010). Суд зауважує, що можливість повторного суду за запитом заявника в ниніш-
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ній справі передбачена законодавством України (див. Nechiporuk and
Yonkalo v. Ukraine, № 42310/04, п. 297, 21 квітня 2011). Він наголошує, що
такий судовий розгляд має дотримуватися матеріальних і процесуальних гарантій, закріплених у статті 6 Конвенції (там само).
52. У світлі цих міркувань та беручи до уваги всі обставини справи, Суд вважає, що визнання порушення є достатньою справедливою
сатисфакцією будь-якої моральної шкоди, понесеної заявником, відповідно до статті 41 Конвенції.
B. судові витрати

53. Заявник не вимагав відшкодування судових витрат. Відповідно, Суд нічого не присуджує щодо цього.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує одноголосно скаргу щодо ненадання заявнику судами вчасно копій вироку від 17 грудня 2004 року та ухвали від 26 квітня
2005 року прийнятною, а решту скарг у заяві — неприйнятною;
2. Ухвалює одноголосно, що відбулося порушення підпункту «b»
пункту 3 статті 6 у поєднанні з пунктом 1 статті 6 Конвенції;
3. Ухвалює 5 голосами проти 2, що встановлення порушення є достатньою справедливою сатисфакцією будь-якої моральної шкоди,
якої міг зазнати заявник, та відхиляє решту вимог заявника щодо
справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 травня
2013 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік

М. Віллігер

секретар

голова

Відповідно до п. 2 статті 45Конвенції та правила 74 п. 2 Регламенту Суду, до цього рішення додаються такі окремі думки:
a) частково окрема думка судді Мирослави Антонович;
b) декларація судді Боштьяна М. Зупанчіча.
М. В.
К. В.
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ЧАСТКОВО ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ АНТОНОВИЧ
Я поділяю міркування Палати щодо всіх основних питань. Проте я не можу погодитися, що немає причиново-наслідкового зв’язку
між визнаними порушеннями та стверджуваною матеріальною шкодою (пункт 50). Вважаю, що порушення п. 3 (b) статті 6, визнане в цій
справі, має чіткий причиново-наслідковий зв’язок зі стверджуваною
матеріальною шкодою (п. 48), оскільки заявнику, попри його запити,
не надали копії рішення апеляційного суду, коли він готував свою
апеляцію з питань права до Верховного Суду. Я також не можу погодитися з формулюванням у пункті 52 рішення та пункті 3 оперативних положень, у яких сказано, що визнання порушення є достатньою
справедливою сатисфакцією відповідно до статті 41 Конвенції.
Було зазначено (див., як нещодавній приклад, із низкою подальших посилань, збіжну думку судді Цимеле у справі Barborski v.
Bulgaria, № 12811/07, 26 березня 2013) стосовно того, що підхід, який
інколи застосовує Суд у твердженні, що рішення про визнання наявності порушення є саме по собі формою відшкодування, є несумісним
із загальними принципами міжнародного права в тому, що стосується державної відповідальності, яка випливає з прецедентного права
Суду.
Хоча це правда, що заявник може звернутися для проведення
повторного суду, я не визнаю, що через це його слід позбавити будьякої форми матеріального відшкодування шкоди, завданої порушенням у цій справі.

ДЕКЛАРАЦІЯ СУДДІ Зупанчіч
Я не поділяю висновки більшості щодо статті 41 Конвенції.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Бандалетов ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 23180/06)
Рішення
Страсбург
31 жовтня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
31 січня 2014 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Бандалетов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Е. Пауер-Форд,
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пані Г. Юдківська,		
п. А. Потоцький,
п. П. Лемменс,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 8 жовтня 2013 року
постановляє таке рішення, що було ухвалене у той день:

ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 23180/06), поданій до Суду
відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та головних
свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, паном Генадієм
Вітальєвичем Бандалетовим (далі — «заявник»), 18 травня 2006 року.
2. Заявника, якому було надано оплату правової допомоги, представляв п. Михайло Тарахкало та п. А. Бущенко, адвокати, які практикують у Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представляв уповноважений, п. Н. Кульчицький із Міністерства Юстиції України.
3. Заявник скаржився, зокрема, що його не було юридично представлено на початковій стадії досудового слідства.
4. 9 вересня 2010 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1961 році й нині відбуває пожиттєве ув’яз
нення у Ладижинській колонії № 39.
A. Кримінальне провадження стосовно заявника

6. Пізнього вечора 20 квітня 2005 року, сусідів заявника згори,
пан і пані Л., було вбито у їхній квартирі. Пані Л. було 65 років і пан Л.
був того самого віку.
7. 21 квітня 2005 було порушено кримінальну справу за фактом
убивства, вчиненого невідомими особами.
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8. Того самого дня співробітники міліції оглянули місце події й опитали кількох сусідів і членів родини Л. Особи, про яких ідеться, дали
письмові свідчення про те, що вони знали про потерпілих та події попередньої ночі. Допит здійснювано у відділку міліції (див. пункт 21 далі).
9. Зокрема, міліція допитала дорослого пасинка заявника, пана
Ло., який детально описав свої дії попереднього вечора. Він заявив,
що вийшов на певний час та що після повернення додому після опівночі, він бачив, що його мати спить в одній кімнаті та заявника, який
випивав і дивився фільм у другій кімнаті. Він помітив, що в заявника
був синець під оком, але не надав цьому значення. Пасинок заявника
також твердив, що в родині потерпілого часто відбувалися конфлікти,
та що син пана Л., який мешкав окремо, раніше відбував покарання
у в’язниці.
10. Дружина заявника заявила, що вона не бачила й не чула нічого
підозрілого. Коли вона прокинулася після опівночі, то бачила, як її
син та заявник випивали та спілкувалися.
11. Співробітники міліції також допитали сина вбитого пана Л.,
який заявив, що під час події він був із другом. Друг, який також
виступав у ролі свідка, підтвердив зазначену заяву.
12. Заявника також допитали, й він зізнався у подвійному
вбивстві. Він твердив, що існував давній конфлікт між ним та пані Л.,
яка часто скаржилася на галас, спричинений ремонтом його квартири, та на будівництво даху на його балконі, під її квартирою. Заявник
зазначив, що, коли він курив на балконі увечері 20 квітня 2005 року,
він почув голосну лайку пані Л. зі згадуванням його імені. Він узяв
ножа («про всяк випадок») і пішов нагору. Відчинивши йому двері,
пані Л. начебто образила його, й почалася бійка. Він зарізав пані Л.
Пан Л. безуспішно напав на заявника з табуреткою. Заявник ударив
його тією ж табуреткою й зарізав ножем. Згодом заявник викинув ніж,
поламані ніжки табуретки та свою скривавлену футболку.
13. Усі згадані свідчення починалися із зауваження, що особам,
які їх давали, було пояснено положення статті 63 Конституції. Усі ці
особи, за винятком заявника, підписалися поряд із посиланням на цю
конституційну норму на додачу до підпису в кінці документа. За словами заявника, він підписав кожну сторінку своєї заяви та додав зауваження в кінці: «З моїх слів записано вірно, і я готовий повторити
свої заяви в суді». Заявник також зробив додаткову письмову заяву
про те, що він підтвердив свої свідчення та що, посилаючись на статтю 63 Конституції, він не хоче робити будь-які подальші заяви.
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14. Невідомо, де заявник перебував між допитом 21 квітня
2005 року та затриманням 22 квітня 2005 року (див. далі). Заявник не
твердив, що його було затримано протягом цього періоду.
15. 22 квітня 2005 року, о 11:30, заявника було затримано як підозрюваного. Він написав у протоколі про затримання, що в нього не
було жодних заяв або скарг.
16. Через півгодини заявник та його адвокат, п. Т., якого йому
призначили того самого дня, підписали протокол «ознайомлення підозрюваного з його правом на захист». Цей документ містив обсягові
витяги з Конституції та Кримінально-процесуального кодексу. Заявник написав у цьому протоколі: «Мої права мені пояснено і я їх розумію».
17. Від 12:00 до 13:00 22 квітня 2005 року заявника допитали за
присутності адвоката, й він підписав друкований текст стислого
викладу його версії подій 20 квітня 2005 року, схожий на виданий йому 21 квітня 2005 року, як точний і повний. Він дописав від руки заяву
про те, як і де він викинув ніж і ніжки табуретки.
18. Того самого дня, від 14:40 до 16:00, за присутності адвоката
заявника, було здійснено відеозапис відтворення обставин і подій
злочину. Заявник знову повторив своє зізнання та заявив, що дав
свідчення з власного бажання. Усі учасники і серед них двоє експертів і двоє понятих, які також були присутні, проглянули відеозапис
і підписали протокол про це, не зробивши жодних додаткових зауважень або заяв.
19. О 16:30 22 квітня 2005 року заявника було поміщено в камеру
Керченського ізолятора тимчасового тримання (далі — «ІТТ»).
20. Зазначені слідчі дії від 22 квітня 2005 року було задокументовано на сторінках 56–63 матеріалів справи.
21. Також 22 квітня 2005 року пасерб заявника, п. Ло., дав низку додаткових письмових свідчень. Він твердив, що дізнався про
вбивство вранці 21 квітня 2005 року від співробітників міліції, які
викликали його та заявника, в тому числі на допит у відділок міліції.
Повернувшись додому пан Ло. помітив, що з кухні пропав ніж. Він дав
опис цього ножа.
22. 29 квітня 2005 року заявника було офіційно обвинувачено
в подвійному вбивстві.
23. Під час допиту 30 квітня 2005 року, за присутності свого адвоката, він знову повторив своє зізнання.
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24. Того ж дня досудове слідство було оголошено завершеним.
Заявник та його адвокат підписали підтвердження про вивчення матеріалів кримінального справи. Відповідно до письмових заяв обох,
у них не було жодних додаткових заяв або зауважень.
25. 8 серпня 2005 року апеляційний суд Автономної Республіки
Крим (далі — «суд Криму»), як суд першої інстанції, відкрив судове
провадження.
26. Згідно з протоколом судового засідання від 25 серпня 2005 року, на цьому етапі заявника представляв новий адвокат, п. Н. Заявник
твердив, що не заперечує, аби його представляв цей адвокат. Він також підтвердив своє свідчення, заявив, що він зрозумів обвинувачення та що він щиро шкодує про те, що скоїв.
27. Згідно з протоколом другого судового засідання, що відбулося 5 вересня 2005 року, адвокат заявника надав такі аргументи на захист свого клієнта: він наголосив, що заявник добровільно зізнався
у вчиненні злочину й висловив щире каяття; він зазначив, що заявник
ніколи не прагнув утекти й послідовно співробітничав зі слідством;
і насамкінець він звернув увагу суду на те, що заявник не мав судимостей і що в нього на утриманні перебувають двоє неповнолітніх дітей. Відповідно, адвокат прохав суд не заcуджувати свого клієнта до
пожиттєвого ув’язнення.
28. 7 вересня 2005 року Суд Криму визнав заявника винним і присудив йому пожиттєве ув’язнення (яке мало відраховуватися від 22
квітня 2005 року). Суд спирався на зізнання заявника, зроблені під
час досудового слідства, з посиланням на сторінки 56–63 цієї справи
(див. пункт 20 раніше). Суд зазначив, що заявник підтримав ці заяви
протягом усього судового розгляду. Він також вислухав, зокрема, дружину заявника та її сина, які бачили заявника пізно вночі зі свіжим
синцем на обличчі. Вони впізнали ніж, знайдений у контейнері для
сміття, куди заявник його викинув, як той, що пропав із їхньої кухні
після вбивства. Окрім того, суд узяв до уваги результати низки судових експертиз. Насамкінець, суд зазначив, що заявник вчинив злочин
у нетверезому стані.
29. Заявник оскаржив це рішення в касаційному порядку. Він твердив, що суд першої інстанції викривив його мотиви та обставини
справи, не звертаючи уваги на буцімто агресивну та провокаційну
поведінку потерпілих і помилково встановив, що він убив їх у нетверезому стані. Він заявив, що випив лише після вбивства. Окрім того,
заявник скаржився, що його добровільне зізнання та співробітництво
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з міліцією не мали жодного пом’якшувального впливу на його вирок.
Він також зазначив у цьому зв’язку, що раніше він не мав судимості та
що він виявив щире каяття. Насамкінець він скаржився, що його не
було юридично представлено на початковому етапі розслідування та
що пізніше призначений йому адвокат поводився пасивно й не зміг
належно захистити його інтереси.
30. 8 грудня 2005 року Верховний суд відхилив касаційну скаргу заявника як необґрунтовану. Він зазначив, що заявник шукав лише
пом’якшення свого вироку та не оскаржував правової класифікації злочину, не заперечував свою вину й не оскаржував прийнятність доказів.
B. щодо суті

31. Заявника утримували в Керченському ізоляторі тимчасового
тримання (ІТТ) до 26 травня 2005 року, коли його було переведено до
Сімферопольського слідчого ізолятору (СІЗО).
32. Між 2 та 30 червня 2005 року він проходив медичне обстеження в Сімферопільській психіатричній лікарні з метою встановлення
стану його психічного здоров’я.
33. У період між 30 червня 2005 року та 28 квітня 2007 року заявника утримували в СІЗО, за винятком періоду між 4 та 27 липня
2005 року, коли він перебував в ІТТ.
34. 28 квітня 2007 року заявника було переведено до Ладижин
ської колонії № 39 Вінницької області для відбування покарання.
35. 10 вересня 2008 року заявник надіслав до Суду листа, що підтверджував отримання листа секретаря Суду від 24 серпня 2006 року
та вибачився за затримку відповіді, не додаючи інших подробиць.
36. Невстановленої дати у жовтні 2008 року заявник додатково
твердив, що «адміністрація СІЗО виявила неповагу до [його] листування та до [нього] особисто», відкривши листа секретаря від 24 серпня 2006, який він отримав 9 вересня 2006 року. Аби обґрунтувати свою
заяву, він надав згаданий лист із печаткою СІЗО, де було вказано дату
«4 вересня 2006 року» у його правому горішньому кутку.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
37. Статті 59 та 63 Конституції, що стосуються права на правову
допомогу та права не свідчити проти себе можна знайти в рішенні від
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19 лютого 2009 року у справі «Шабельника проти України» (№ 16404/03,
п. 25).
38. Згідно з ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу, навмисне вбивство
двох або більше осіб, карається позбавленням свободи на строк від
десяти до п’ятнадцяти років або пожиттєвим позбавленням свободи.
39. Стаття 45 передбачає, що юридичне представництво є обов’яз
ковим під час дізнання, попереднього слідства та судового розгляду
в першій інстанції, якщо, зокрема, можливим є покарання у вигляді
пожиттєвого ув’язнення. Вона далі вказує, що в цьому разі юридичне представництво слід надавати з моменту арешту або пред’явлення
особі звинувачення.
40. Стаття 96 Кримінально-процесуального кодексу (КПК) визначає явку с повинною як особисте, добровільне письмове або усне повідомлення заявником органу дізнання, дізнавачу, слідчому, прокурору, судді або суду про злочин, вчинений чи підготовлюваний ним,
до порушення проти нього кримінальної справи. Якщо кримінальну
справу вже порушено за наявністю ознак злочину, таке повідомлення
заявником має бути зроблено до винесення постанови про притягнення його як обвинуваченого.
41. Згідно зі статтею 103 КПК дізнання включає вжиття необхідних оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину та осіб, що його вчинили.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ 1 ТА 3 (с) СТАТТІ 6 §1
ТА 3 (с) КОНВЕНЦІЇ
42. Ґрунтуючись на п. 3 (с) статті 6 Конвенції, заявник скаржився на відсутність юридичного представництва на початковому етапі
розслідування. Суд вважає за доречне розглянути цю скаргу відповідно до сенсу пп. 1 та 3 (с) статті 6 Конвенції, яка проголошує 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 ви-
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користовувати 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

43. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
п. 3 (а) статті 35 Конвенції. Він далі зазначає, що вона не є неприйнятною
з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
a) Заявник
44. Заявник твердив, що, хоча він від самого початку визнав себе винним у вбивстві двох людей, його початкову заяву було оформлено як звичайне «пояснення» й вона не мала пом’якшувального
впливу на його вирок. Якби його було юридично представлено на цій
ранній стадії, його адвокат би переконався, що зізнання було оформлено як явка з повинною, і, таким чином, могло бути розглянуто
як пом’якшувальна обставина згідно з Кримінально-процесуальним
кодексом.
45. Окрім того, заявник твердив, що 21 квітня 2005 року йому не
було зачитано його право на юридичне представництво. Він послався
у цьому зв’язку на відсутність будь-якого документу, що підтверджує
інше. За його словами, інші свідки, яких було допитано того дня, підписалися поряд із посиланням на статтю 63 Конституції, на підтвердження того, що їх було ознайомлено з їхніми правами, закріпленими
цією статтею. Заявник твердив, що він не підписав жодного подібного
підтвердження.
46. Потім він вказав на складнощі законодавства щодо його справи як на ще один фактор, що вимагав раннього юридичного представництва.
47. Заявник також провів аналогію між своєю ситуацією та тією, що
розглядається у справі Леоніда Лазаренка проти України (№ 22313/04,
п. 55, 28 жовтня 2010 року), де нездатність влади забезпечити юридичне представництво заявника до його першого допиту міліцією
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суперечила національному законодавству, враховуючи, що було можливим пожиттєве позбавлення свободи.
b) Уряд
48. Уряд твердив, що право заявника на судовий захист ніколи не
обмежувався. Що стосується його допиту в міліції 21 квітня 2005 року
без адвоката, це відбулося в рамках початкового збирання інформації
в поточному розслідуванні вбивства. Заявника було допитано як сусіда потерпілого, який міг мати якусь інформацію, що мала стосунок до
розслідування. На той момент до нього не ставилися як до підозрюваного, й міліція також допитала низку інших осіб. Навіть на тій ранній
стадії заявник був обізнаний зі своїми правами не свідчити проти себе та на правову допомогу, як це передбачено статтею 63 Конституції.
До того ж його зізнання було добровільним, чого заявник ніколи не
оскаржував. Він і далі визнавав себе винним протягом усього кримінального процесу.
49. Уряд указав на різницю між поточною справою та справою
Яременко проти України (№ 32092/02, 12 червня 2008 року), в якій Суд
ухвалив, що внаслідок навмисної неправильної кваліфікації дій заявника він не зміг скористатися вимогою обов’язкового представництва
відповідно до внутрішнього законодавства. У цьому ж разі юридичне
представництво заявника виправдовувалося мірою висунутого йому
звинувачення, як це було сформульовано від самого початку, та було
належно забезпечено.
50. Уряд також висловив думку, що відсутність правової допомоги заявникові під час його першого допиту в міліції не мало
жодного стосунку до його засудження, яке ґрунтувалося на пізніших допитах та інших слідчих діях, здійснених за присутності його
адвоката.
51. Він далі наголосив, що заявник мав відкритий і змагальний
суд, під час якого він перебував під захистом адвоката та мав достатньо можливостей оскаржити будь-які докази проти нього.
52. Насамкінець Уряд твердив, що аргумент заявника — розглядаючи його як напрямок скарги — що його вирок міг би бути м’якішим,
якби його було юридично представлено на першому допиті, не мав
значення. Він зазначив, що ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу передбачає пожиттєве позбавлення свободи як можливе покарання за
численні вбивства, незалежно від поведінки потерпілих (що, як твердив заявник, в його випадку була провокаційною), та того, був чи не
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був убивця напідпитку (заявник твердив, що він випив алкоголь після
вбивства, а не до нього).

2. Оцінка суду
a) Загальні принципи
53. Право кожного обвинуваченого у вчиненні кримінального злочину отримати ефективний захист адвоката, призначеного офіційно
в разі необхідності є однією з фундаментальних особливостей справедливого судового розгляду (див. Poitrimol v. France, 23 листопада
1993, п. 34, Серія A, № 277 A. та Krombach v. France, № 29731/96, п. 89,
ЄСПЛ 2001-II).
54. Суд нагадує у цьому зв’язку, що гарантії у п. 3 (с) статті 6
Конвенції є специфічними аспектами права на справедливий судовий розгляд, викладеними у пункті 1 цього розгляду, які слід брати
до уваги під час будь-якої оцінки справедливості судового розгляду. Окрім того, головним завданням Суду відповідно до п. 1 статті 6
є оцінка загальної справедливості кримінального судочинства (див.
Imbrioscia v. Switzerland, 24 листопада 1993, п. 37, Серія A, № 275, Van
Geyseghem v. Belgium [GC], № 26103/95, п. 27, ЄСПЛ 1999-I, Brennan v.
the United Kingdom, № 39846/98, п. 45, ЄСПЛ 2001-X, Balliu v. Albania,
№ 74727/01, п. 25, 16 червня 2005, та Martin v. Estonia, № 35985/09, п. 94,
30 травня 2013).
55. Для того, аби право на справедливий судовий розгляд залишалося достатньо «практичним та ефективним», п. 1 статті 6 вимагає,
аби доступ до адвоката було забезпечено від першого допиту підозрюваного міліцією, якщо лише у світлі конкретних обставин кожної
справи не доведено, що є вагомі підстави для обмеження цього права. Навіть якщо поважні причини можуть, як виняток, виправдати
відмову в доступі до адвоката, таке обмеження — незалежно від його
обґрунтування — не повинно завдавати надмірної шкоди правам обвинуваченого в сенсі статті 6. Право на захист, як принцип, може бути
необоротно пошкоджено, коли компрометаційні заяви, зроблені під
час допиту без доступу до адвоката, було використано для винесення
обвинувального вироку (див. Salduz v. Turkey [GC], № 36391/02, п. 55,
ЄСПЛ 2008).
56. Суд вважає, що особа набуває статусу підозрюваного, який вимагає застосування гарантій статті 6, не тоді, коли це офіційно встановлено щодо нього або неї, а коли національні органи влади мають
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правдоподібні підстави підозрювати причетність цієї людини до вчинення злочину (див.: Brusco v. France, № 1466/07, п. 47, 14 жовтня 2010).
57. Практика Суду також приділяє увагу особливій вразливості
обвинуваченого на ранніх стадіях розгляду, коли він стикається й із
стресовою ситуацією, й із дедалі складнішим і заплутанішим кримінальним законодавством (див. зокрема: Salduz, згадане раніше, п. 54,
та Leonid Lazarenko, згадане раніше, п. 50). Суд вважає, що здебільшого
ця особлива вразливість може належно компенсуватися лише за допомоги адвоката, завдання якого є різноманітними: забезпечити повагу
права обвинуваченого не свідчити проти себе, забезпечити без обмежень фундаментальні аспекти захисту цієї особи завдяки, зокрема,
обговоренню справи, організації захисту, збиранню сприятливих для
обвинуваченого доказів, підготовці до допиту та підтримці обвинуваченого, який перебуває у скрутному становищі (див.: Salduz, згадане
раніше, п. 54, та Dayanan v. Turkey, № 7377/03, п. 32, 13 жовтня 2009).
58. Порядок, у якому пп. 1 та 3 (с) статті 6 має застосовуватися під
час досудового слідства, залежить від особливостей здійснюваних
процедур та від обставин справи. Для того, щоб визначити, чи було
досягнуто мети статті 6 — справедливого судового розгляду — увага
має бути звернена до сукупності національних судочинств у справі
(Panovits v. Cyprus, № 4268/04, п. 64, 11 грудня 2008).
b) Застосування згаданих принципів до поточної справи
59. Звертаючись до поточної справи, Суд зазначає, що 21 квітня
2005 року міліція допитала деяких сусідів і родичів потерпілих, які
могли знати щось про інцидент (див. пункти 8–12 раніше). Заявник
був серед них.
60. Немає жодних ознак того, що до моменту першого спілкування заявника зі співробітниками міліції, в органів влади були підстави
підозрювати його у причетності до вбивства (див. співставний приклад у судовій практиці, Smolik v. Ukraine, № 11778/05, п. 54, 19 січня
2012; та, як типові приклади, Stojkovic v. France and Belgium, № 25303/08,
п. 51, 27 жовтня 2011, Khayrov v. Ukraine, № 19157/06, п. 74, 15 листопада 2012, та Zamferesko v. Ukraine, № 30075/06, п. 61, 15 листопада 2012);
розслідування почалося того самого ранку, й у міліції доти не було
жодних доказів проти заявника. Також у заявах, прийнятих від багатьох опитаних того дня, не було нічого, що могло би поставити його під підозру (протилежно до Sergey Afanasyev v. Ukraine, № 48057/06,
п. 58, 15 листопада 2012).
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61. Суд зазначає, що заявник сам, і під час судового розгляду,
і під час розгляду в Суді, наполягав, що він добровільно здався міліції
та визнав себе винним у надії, що це пом’якшить його вирок (див.
пункти 29 та 44 раніше).
62. Таким чином, Суд дійшов висновку, що заявник добровільно зізнався під час його допиту як свідка, і лише після його зізнання міліція почала вважати його підозрюваним (див.: Smolik, згадано
раніше, п. 54).
63. Стосовно аргументів заявника про те, що 21 квітня 2005 року
йому не зачитали положення статті 63 Конституції про право на захист та право не свідчити проти себе, Суд зазначає, що заявник того
самого дня сам двічі підписав заяву, що свідчить про зворотне (див.
пункт 13 раніше).
64. Окрім того, Суд не забуває про обставини першого допиту заявника в міліції. Схоже, що це відбувалося у відділку міліції, куди його викликали разом із рештою свідків (див. пункти 8, 12 та 21 раніше).
Відповідно, його не було захоплено зненацька, він мав можливість
зібратися з думками та вирішити, яку позицію обрати.
65. Далі Суд зазначає, і це не оскаржується, що заявника було
юридично представлено від моменту його затримання та його першого допиту як підозрюваного 22 квітня 2005 року (див. пункти 15
та 16 раніше; та, у прецедентному праві, див.: Salduz, згадане раніше,
п. 55). Після його початкового зізнання 21 квітня 2005 року, не здійснювано жодних слідчих дій, доки наступного дня йому було забезпечено доступ до правової допомоги. Через відсутність будь-яких аргументів заявника або будь-яких інших відповідних матеріалів, Суд
не має підстав вважати, що заявника насправді тримали у відділку
міліції вночі з 21 на 22 квітня 2005 року (див. пункт 14 раніше).
66. Щоправда, міліція могла би одразу перервати допит заявника
після його зізнання та, можливо, утриматися від включення тих заяв
до матеріалів справи як підстави для початку розслідування проти заявника. Проте слід зауважити, що це б суперечило бажанню заявника
та тому, що міліція могла би зробити найкращого в його інтересах,
оскільки добровільне зізнання до початку процесу могло б розглядатися як пом’якшувальна обставина. І справді, заявник разом зі своїм
адвокатом наполягали протягом усього розгляду, аби його початкову
заяву було прийнято як «явку з повинною» для цілей статті 96 Кримінально-процесуального кодексу (див. пункт 40 раніше).
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67. Окрім того, Суд зазначає, що на жодному етапі досудового розслідування або судового розгляду заявник не відмовився та не змінив
своїх початкових заяв, хоча користувався правовою допомогою (див.,
протилежно, приклад Çimen v. Turkey (№ 19582/02, п. 26, 3 лютого 2009),
у яких заявник неодноразово заперечував зміст заяви, зробленої під
час початкового періоду тримання під вартою, і Суд дійшов висновку,
що він, безсумнівно, постраждав від обмеження доступу до адвоката. Що стосується виконання зобов’язань призначеними адвокатами,
в матеріалах справи немає інформації, що заявник на той момент
скаржився або шукав їм заміну. Навпаки, як уже зазначалося в протоколі судового слухання, він прямо заявив, що не заперечує проти
представництва адвокатом Н. (див. пункт 26 раніше).
68. Суд також зазначає, що під час засудження заявника суд першої інстанції покладався лише на здійснювані слідчі дії та докази,
зібрані від 22 квітня 2005 року, тобто, коли заявник уже мав юридичне
представництво (див. пункти 20 та 28 раніше).
69. Суд не оминає аргументів заявника про те, що 21 квітня 2005 року юридичне представництво забезпечило б належне оформлення його явки з повинною, як і її подальший пом’якшувальний вплив на його
вирок (див. пункт 44 раніше). Суд зазначає у цьому зв’язку, що явка
заявника з повинною послідовно згадувалася ним та його адвокатом
під час судового розгляду та що національні суди ніколи не висловлювали сумнівів і зауважень стосовно того, як цю явку з повинною була
документально оформлено (див. пункти 27–30). Той факт, що вони не
повважали за необхідне у зв’язку з цим пом’якшити вирок, не було
підставою для його скарги до Суду.
70. Насамкінець Суд зазначає, що заявник не зміг пояснити,
й у національних судах, й перед цим судом, якої шкоди, окрім тяжкості покарання, було завдано загальній справедливості його судового розгляду стверджуваним раніше обмеженням його права на захист.
На думку Суду, будь-який зв’язок між тяжкістю вироку та відсутністю
юридичного представництва на ранньому етапі розслідування, коли
заявник навіть не був підозрювним, є лише спекулятивним.
71. Загалом, враховуючи сукупність національних судочинств,
здійснених у справі, Суд бере до уваги такі міркування. Національні органи влади змінили статус заявника зі свідка на підозрюваного
й надали йому адвоката, тільки-но, виходячи з його власного зізнання, отримали правдоподібні підстави підозрювати його. Під час першого допиту як підозрюваного заявника вже представляв адвокат.
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Після згаданого початкового зізнання та до призначення заявникові
адвоката не було здійснено жодної слідчої дії. Заявник підтримував своє зізнання, коли його представляли кілька юристів протягом
усього досудового слідства та під час судового розгляду. Його початкове зізнання від 21 квітня 2005 року навряд чи можна розглядати
як використане для його засудження, оскільки суд першої інстанції
покладався винятково на слідчі дії, здійснені 22 квітня 2005 року та
пізніше, коли заявника вже було юридично представлено. Нарешті,
клопотання заявника про пом’якшення вироку на тій підставі, що він
добровільно здався міліції, було розглянуто в суді.
72. Таким чином, Суд вважає, що кримінальне судочинство стосовно заявника було загалом справедливим.
73. Отже, порушення пп. 1 та 3 (с) статті 6 Конвенції у цьому разі
не відбулося.
II. ДАЛЬША ЧАСТИНА СКАРГИ
74. Заявник скаржився відповідно до статті 3 Конвенції на умови
його тримання під вартою в Керченському ІТТ. Він також скаржився на
тій же підставі на відсутність належної судово-медичної експертизи
телесних ушкоджень, які він отримав у бійці з паном і пані Л. За його
словами, ці травми були серйознішими, ніж твердили суди. Він також
скаржився на порушення п. 1 статті 6 стосовно того, що національні
суди припустилися помилки в оцінці фактів справи та неправильно
застосовували закон. Заявник скаржився на порушення п. 3 (с) статті 6 про те, що представництво призначеними йому адвокатами було
неадекватним. Заявник також посилався, у зв’язку з цим, на статтю 3
Конвенції. Окрім того, він посилається на п. 3 (г) статті 6 без будь-яких
пояснень. Він також скаржився, що адміністрація колонії втрутилася
у його листування із Судом, буцімто відкривши та прочитавши адресовані йому Судом листи від 24 серпня 2006 року без його дозволу.
Насамкінець у своїй відповіді на зауваження Уряду заявник уперше
висунув скаргу відповідно до статті 6 про слухання у Верховному суді,
що відбулося за відсутності його та його юридичного представника,
але в якому брав участь прокурор.
75. З урахуванням усіх наявних у нього матеріалів та тією мірою,
якою оскаржувані питання перебувають у межах його компетенції,
Суд вважає, що оскаржувані питання не містять ознак порушення прав
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і свобод, викладених у Конвенції або Протоколах. Звідси випливає, що
цю частину скарги слід відхилити як явно необґрунтовану відповідно
до пп. 3 (а) та 4 статті 35 Конвенції.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу відповідно до пп. 1 та 3 (с) статті 6 Конвенції, що стосується раннього обмеження права заявника на юридичне
представництво, прийнятною, а решту скарги неприйнятною;
2. Ухвалює, що не відбулося порушення пп. 1 та 3 (с) статті 6 Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 31 жовтня
2013 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЮРІЙ ВОЛКОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 45872/06)
Рішення
Страсбург
19 грудня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
19 березня 2014 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Юрій Волков проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Г. Юдківська,

399

Справи, які стосуються права на справедливий суд

п. А. Потоцький,		
п. П. Лемменс,
п. А. Пейхал, судді,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 26 листопада 2013 року постановляє таке рішення, що було ухвалене у той день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 45872/06) проти України, поданій
до Суду 3 листопада 2006 року відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основних свобод (далі — Конвенція) громадянином
України, паном Юрієм Валерійовичем Волковим (далі — заявник).
2. Інтереси заявника, якому було надано юридичну допомогу,
представляв п. Тарахкало М. О., юрист, що практикує у Харкові. Уряд
України (далі — Уряд) на останніх етапах провадження представляв
його уповноважений, п. Н. Кульчицький.
3. Заявник твердив, зокрема, що його було засуджено на порушення пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції на підставі
визнавальних свідчень, отриманих від нього всупереч його волі та за
відсутності захисника. Він також скаржився про відібрання у нього
слідчим аналізу крові з вени.
4. 21 березня 2011 року про зазначені скарги було повідомлено
Уряд.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1978 році та наразі відбуває строк позбавлення волі у виправній колонії № 72 у м. Вознесенськ.
6. 16 вересня 2003 року у своїй квартирі було пограбовано й убито
пані Д.
7. 26 листопада 2003 року знайомий заявника, п. M., наркозалежний, якого на той час було затримано за підозрою у вчиненні правопорушення, що не стосується обставин цієї справи, засвідчив, що заявник просив його продати деякі золоті ювелірні прикраси та зубний
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протез і визнав, що він здійснив розбійний напад на пані Д. й убив
її. Згодом, під час розгляду справи судом, п. M. відмовиться від цього
свідчення (див. пункт 24).
8. 1 грудня 2003 року слідчий прокуратури м. Євпаторія (далі —
слідчий прокуратури) доручив міліції здійснити привід заявника для
допиту як підозрюваного.
9. 6 грудня 2003 року міліція забрала заявника з лікарні у м. Миколаїв, де він лікувався від наркозалежності, та доправила його до
Євпаторійського міського відділку ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим (далі — Євпаторійський МВ). Його тримали там, не зафіксувавши затримання, від 18 год. 6 грудня до 11 год. 30 хв. 7 грудня
2003 року. Згідно з твердженнями заявника впродовж цього часу його
допитували, били та піддавали психологічному тиску з метою отримання від нього визнавальних свідчень.
10. Рано вранці 7 грудня 2003 року заявник написав «явку з повинною», в якій зізнався у вчиненні розбійного нападу та вбивстві пані Д.
11. Після цього об 11 год. 30 хв. слідчий склав протокол затримання заявника за підозрою у вчиненні злочину. Як підставу для його
затримання було наведено його «явку з повинною» та ризик переховування від слідства.
12. Також вранці 7 грудня 2003 року матір заявника підписала договір про надання юридичних послуг із двома адвокатами — п. A. і п. K.
Згідно з твердженнями заявника вибір п. K. Було їм нав’язано слідчим.
13. Заявник і два захисники підписали протокол роз’яснення заявникові його процесуальних прав.
14. 7 грудня 2003 року від 11 год. 45 хв. до 12 год. 40 хв. заявника допитували як підозрюваного у присутності його двох захисників.
Він відмовився від своїх первісних визнавальних свідчень як таких, що
згідно з його твердженнями були отримані під психологічним тиском.
15. Того ж дня від 14 год. 45 хв. до 16 год. 20 хв. заявника знову
допитували — цього разу за присутності тільки п. А. Він підписав
протокол, який підтверджував, що положення статті 63 Конституції
(право не давати свідчень щодо себе та право на юридичну допомогу)
йому було роз’яснено. Заявник відмовився від своїх свідчень, наданих
під час попереднього допиту, та підтвердив свої первісні визнавальні
свідчення. Він твердив, що усвідомив переконливість висунутих проти нього доказів і хотів зізнатися у вчиненні злочину.
16. Після цього 7 грудня 2003 року слідчий здійснив відтворення
обстановки та обставин події за участю заявника та його захисника,
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пана A. Заявник докладно описав обставини вчинення розбійного нападу та вбивства.
17. Перед поміщенням заявника до Євпаторійського ІТТ його оглянув у присутності двох понятих працівник міліції, що склав протокол, у якому зазначалося, що помітних тілесних ушкоджень виявлено
не було.
18. 12 грудня 2003 року слідчий прокуратури призначив відбір
судово-медичним експертом зразків крові та слини заявника для
аналізу.
19. 13 грудня 2003 року заявник та його захисник, пан A., підписали протоколи про роз’яснення заявникові процесуальних прав,
включно з його право на юридичну допомогу. Заявника у присутності
пана А. було допитано як обвинуваченого. Він підтримав свої визнавальні свідчення.
20. Того ж дня слідчий за присутності понятого та захисника, пана A., взяв з вени заявника зразок крові для аналізу.
21. 25 травня 2004 року заявник відмовився від послуг захисників
K. і A. та заявив клопотання про захист його інтересів іншим адвокатом, п. Ф. Його клопотання було задоволено.
22. Того ж дня заявникові було офіційно пред’явлено обвинувачення у вчиненні розбою, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, та в умисному вбивстві з корисливих мотивів. Йому
знову було роз’яснено його процесуальні права й допитано як обвинуваченого за присутності пана Ф. Заявник відмовився від своїх визнавальних свідчень і заперечив будь-яку причетність до злочину.
23. У невизначену дату матеріали справи було передано до суду.
Проте 25 червня 2004 року апеляційний суд Автономної Республіки
Крим (далі — апеляційний суд АРК), що виступав як суд першої інстанції, повернув справу на додаткове розслідування.
24. 19 листопада 2004 року апеляційний суд АРК, що виступав як
суд першої інстанції, виправдав заявника, дійшовши висновку про
недоведеність вчинення ним злочину. Суд констатував, що з огляду
на обставини надання заявником визнавальних свідчень вони не можуть вважатися добровільними. Отже, первісне зізнання було надано
заявником, коли він неофіційно перебував під вартою на порушення
його процесуальних прав. Суд також поставив під сумнів добровільний характер визнавальних свідчень, які заявник надав під час його повторних допитів та відтворення обстановки та обставин події,
проведеного 7 грудня 2003 року за присутності тільки одного з його
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захисників. Суд вважав підозрілим, що тільки через дві години після допиту заявника відповідно до процесуальних вимог він знову був
неочікувано допитаний за відсутності одного з його захисників. Крім
того, визнавальні свідчення заявника було визнано такими, що суперечать фактам справи. Насамкінець суд зазначив, що під час провадження в суді пан M. відмовився від своїх викривальних свідчень
щодо заявника та заявив, що його змусили підписати порожні бланки, коли він перебував під вартою у зв’язку з іншим злочином, в обмін на обіцянку слідчого забезпечити його наркотиками (див. також
пункт 7). Заявника було звільнено з-під варти в залі суду.
25. Також 19 листопада 2004 року апеляційний суд АРК виніс окрему ухвалу (див. пункт 42), у якій зазначав: 6 грудня 2003 року заявника було неправомірно доправлено до відділку міліції, а не до прокуратури; його незаконно тримали під вартою від 18 год. 6 грудня до
11 год. 30 хв. 7 грудня 2003 року (що підтверджується документами
з міліції); він зізнався у вчиненні злочинів, у яких його обвинувачували, при цьому його конституційне право не надавати свідчень проти
себе та право на юридичну допомогу не було йому роз’яснено; огляд
заявника з метою виявлення тілесних ушкоджень здійснював не судово-медичний експерт, а працівник міліції.
26. Суд виніс ще одну окрему ухвалу, в якій зазначав, що відібрання крові для аналізу неспеціалістом поставило під загрозу життя
та здоров’я заявника.
27. В обох зазначених окремих ухвалах суд вирішив повідомити
прокуратуру Автономної Республіки Крим про зазначені порушення
з метою вжиття відповідних заходів.
28. 10 березня 2005 року Верховний Суд України, після судового засідання за участі захисника заявника, скасував зазначене рішення та обидві окремі ухвали й повернув справу на додаткове розслідування.
29. 4 серпня 2005 року заявника було затримано за підозрою у зберіганні та продажу марихуани. Під час допиту того ж дня він визнав, що
мав із собою певну кількість марихуани для власного вжитку.
30. 12 серпня 2005 року заявник заявив, що він нікому не продавав наркотики. Він також заперечив, що знає пана В. К., якому він,
згідно з твердженнями міліції, продав марихуану.
31. 15 серпня 2005 року він подав клопотання щодо представництва його інтересів паном Ф., адвокатом, який уже захищав його
у справі щодо розбійного нападу на пані Д. та її вбивства. Його клопотання було задоволено.
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32. Того ж дня заявника за присутності пана Ф. було допитано як
підозрюваного у вчиненні злочину, пов’язаного із незаконним обігом
наркотичних засобів. Посилаючись на статтю 63 Конституції, він відмовився давати будь-які свідчення.
33. Під час його допиту за присутності його захисника 17 серпня
2005 року заявник визнав свою вину щодо зберігання наркотичних
засобів, але заперечив будь-який факт їхнього продажу.
34. 15 вересня 2005 року заявника було звільнено з-під варти під
підписку про невиїзд.
35. 16 вересня 2005 року дві кримінальні справи щодо заявника
було об’єднано в одне провадження.
36. 20 вересня 2005 року йому було пред’явлено обвинувачення
у вчиненні розбійного нападу на пані Д. та її вбивстві, а також у зберіганні та збуті наркотичних засобів. Посилаючись на статтю 63 Конституції, він відмовився від надання будь-яких свідчень.
37. 26 січня 2006 року слідчий прокуратури виніс постанову про
відмову в порушенні кримінальної справи за скаргами заявника про
примус з боку працівників міліції у грудні 2003 року, які той висунув у межах порушеної щодо нього кримінальної справи. Постанова
ґрунтувалася на результатах допитів зазначених працівників міліції,
результатах внутрішньої перевірки, здійсненої міліцією, та протоколі
огляду заявника від 7 грудня 2003 року, згідно з яким заявник не мав
помітних тілесних ушкоджень. Слідчий прокуратури також зазначив,
що всі слідчі дії, що стосувалися заявника, здійснювалися за присутності його захисника. Насамкінець зазначалося, що ані заявник, ані
його захисники ніколи не подавали до прокуратури скарг про жорстоке поводження із заявником під час тримання під вартою у відділку
міліції.
38. 15 лютого 2006 року апеляційний суд АРК як суд першої інстанції визнав заявника винним у вчиненні розбійного нападу й умисного вбивства з корисливих мотивів, а також у зберіганні та збуті наркотичних засобів, і призначив йому покарання у вигляді дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.
Свої висновки стосовно розбійного нападу заявника на пані Д. та її
вбивства суд обґрунтував, серед іншого, «явкою заявника з повинною» та подальшими його визнавальними свідченнями, наданими за
присутності його захисника. Суд також зазначив, що під час судовопсихіатричного огляду, коли, як твердилося, на заявника не чинився
тиск, він визнав, що вчинив ці злочини. Крім того, суд ґрунтувався на
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свідченнях свідка, пана M., наданих під час досудового слідства. Щодо
відмови М. від зазначених свідчень під час судового провадження суд
зазначив, що пан M. пояснив це тим, що заявника було виправдано,
та що це змусило його сумніватися у причетності заявника до розбійного нападу на пані Д. та її вбивства. Визнання заявника винним
у зберіганні та збуті наркотичних засобів ґрунтувалося, зокрема, на
його зізнанні та свідченнях кількох свідків. Що стосується твердження
заявника про жорстоке поводження, суд відхилив його як необґрунтоване, посилаючись на висновки прокуратури. У вироку зазначалося,
що вперше заявника було взято під варту 7 грудня 2003 року. Він перебував під вартою до набуття вироком статусу остаточного.
39. Заявник оскаржив вирок у касаційному порядку, твердячи,
що визнав себе винним під примусом та за відсутності юридичної допомоги. На підтвердження цього він зазначив, що хоча міліцією було
визнано доправлення його до відділку о 18 год. 6 грудня 2003 року,
офіційно тримання його під вартою не фіксувалося до 11 год. 30 хв.
ранку наступного дня. Згідно з твердженнями заявника брати до уваги його повторне зізнання 7 грудня 2003 року також не можна, оскільки його було зроблено за відсутності одного з його захисників. Заявник твердив, що окрім його визнавальних свідчень, єдиним доказом
проти нього було суперечливе свідчення пана M. Він також доводив,
що висновки перевірки прокуратурою його тверджень про жорстоке
поводження були поверховими та недостовірними. Він також скаржився на те, що слідчий взяв у нього кров для аналізу за відсутності
професійного лікаря. Насамкінець заявник твердив, що обвинувачення його у вчиненні злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, було сфабриковано.
40. 11 травня 2006 року Верховний Суд України відмовив заявнику у задоволенні позову. Суд зазначив, що скарги заявника про порушення його права на юридичну допомогу за результатами перевірки
не знайшли підтвердження, оскільки слідчі дії здійснювалися за присутності його захисника. Верховний Суд України дійшов висновку,
що твердження заявника про жорстоке поводження з боку працівників міліції, виходячи із висновків прокуратури щодо цього, є такою
ж мірою необґрунтованим. Суд зазначив, що визнавальні свідчення
заявника, надані після його затримання 7 грудня 2003 року, містили
фактологічні подробиці, які могли бути відомі тільки особі, що вчинила зазначені розбійний напад та вбивство.
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II. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України 1996 року

41. Статті 59 і 63 Конституції стосовно права на юридичну допомогу та права не свідчити проти себе наведено у рішенні від 19 лютого
2009 року у справі «Шабельник проти України» (Shabelnik v. Ukraine (заява № 16404/03, п. 25)).
B. Кримінально-процесуальний кодекс України (далі — КПК)
1960 року (втратив чинність)

42. Стаття 232 передбачала, що якщо суд виявить порушення прав
громадян та/або інші порушення закону, допущені під час провадження дізнання, досудового слідства або при розгляді справи судом
нижчої ланки, він може винести окрему ухвалу (постанову), якою
звертає увагу відповідних органів на встановлені факти й вимагає
вжиття відповідних заходів для виправлення ситуації. Невжиття відповідних заходів вважалося адміністративним правопорушенням.
43. Стаття 96 визначала «явку з повинною» до органів влади як
особисте, добровільне письмове чи усне повідомлення заявником органу дізнання, дізнавачу, слідчому, прокурору, судді або суду про злочин, вчинений чи підготовлюваний ним, до порушення проти нього
кримінальної справи. Якщо кримінальну справу вже було порушено,
таке повідомлення заявником мало бути зроблене до винесення по
станови про притягнення його як обвинуваченого.
44. За статтею 199 слідчий у відповідних випадках міг винести
постанову про відібрання зразків, необхідних для судово-медичної
експертизи.
C. Правила здійснення судово-медичних експертиз

45. Згідно з Правилами здійснення судово-медичних експертиз
(досліджень) у відділеннях судово-медичної імунології бюро судовомедичної експертизи, затверджених наказом Міністерства охорони
здоров’я України № 6 від 17 січня 1995 року, зразки крові в осіб, які
проходять у справі, зазвичай мають відбиратися у зазначених відділеннях. Якщо забір зразків крові проводиться поза відділенням, він
має робитися особою, яка володіє даною маніпуляцією.
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D. Закон України
«Про порядок відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів,
що здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
органів досудового розслідування, прокуратури і суду»
(Закон про відшкодування)

46. Стаття 1 містить невичерпний перелік випадків (таких як, наприклад, незаконне взяття та тримання під вартою або засудження),
коли особа має право на відшкодування шкоди. У ній також міститься
положення, що таке право виникає у разі «інших процесуальних дій,
що обмежують права громадян» (пункт 1).
47. Згідно зі статтею 2 передумовою виникнення права на відшкодування є «встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому
рішенні суду факту... процесуальних дій, що обмежують чи порушують права та свободи громадян» (пункт 11).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
48. Заявник скаржився відповідно до статті 3 Конвенції на те, що
після його затримання 6 грудня 2003 року на нього чинився психологічний тиск та що його було побито працівниками міліції з метою
отримання зізнання у вчиненні розбійного нападу на пані Д. та її
вбивстві. Він також скаржився на умови тримання його під вартою
у відділку міліції, а саме твердив, що був позбавлений їжі, сну та ліків.
Стаття, за якою скаржився заявник, передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню».

49. Суд нагадує, що твердження про жорстоке поводження мають
підтверджуватися відповідними доказами (див. рішення у справі
«Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 121,
ЄСПЛ 2000‑IV). Суд, оцінюючи докази, керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом» (див. рішення від 18 січня 1978 року
у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United
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Kingdom), п. 161, Серія A, № 25). Проте така доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо
вагомих, чітких та узгоджених між собою. Коли вся чи значна частина інформації про події, про які йдеться, відома виключно органам влади — як це є у справі щодо ув’язнених осіб, які перебувають
під контролем органів влади, — і коли в таких осіб під час їхнього
ув’язнення з’являються тілесні ушкодження, це породжує відповідні
обґрунтовані презумпції факту. При цьому тягар доведення можна
вважати покладеним на органи влади, адже саме вони мають надати задовільні та переконливі пояснення (див. рішення від 4 грудня
1995 року у справах: «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria), Серія A,
№ 336, п. 34, та «Салман проти Туреччини» (Salman v. Turkey) [ВП], заява № 21986/93, п. 100, ЄСПЛ 2000-VII).
50. Проте певні докази наявності тілесних ушкоджень усе ж є необхідними (див., напр., рішення від 11 жовтня 2011 року у справі «Хрістови проти Болгарії» (Hristovi v. Bulgaria), заява № 42697/05, пп. 73–78,
та ухвалу щодо прийнятності від 5 лютого 2013 року у справі «Ігарс
проти Латвії» (Igars v. Latvia), заява № 11682/03, п. 67).
51. Суд вважає, що в цій справі немає свідчень того, що заявник
під час тримання його під вартою в міліції зазнав будь-яких тілесних
ушкоджень. Суд у зв’язку з цим зазначає, що два захисники, з якими уклала договір матір заявника, побачилися з ним вранці 7 грудня
2003 року, одразу після стверджуваного жорстокого поводження, але
не зробили жодних заяв про те, що заявникові було завдано будь-яких
тілесних ушкоджень. Немає також жодних пояснень, чому ані заявник,
ані його захисники не заявили клопотання про проведення медичного огляду та не повідомили про будь-які тілесні ушкодження, якщо
такі були (див. рішення від 15 листопада 2012 року у справі «Гриненко
проти України» (Grinenko v. Ukraine), заява № 33627/06, п. 56). Суд не випускає з поля зору той факт, що заявника оглянув працівник міліції,
який доповів про відсутність будь-яких видимих тілесних ушкоджень
(див. пункт 17). Хоча рівень професіоналізму та безсторонності такого
огляду є сумнівними, Суд не має жодної інформації щодо оскарження
заявником або його захисниками результатів цього огляду.
52. Суд також зазначає, що заявник не конкретизував обставин,
за яких він, як твердилося, зазнав жорстокого поводження, та не навів жодних подробиць щодо способів застосованого до нього жорстокого поводження. Заявник також не надав точного викладу подій
6 та 7 грудня 2003 року, дат, коли він, як твердилося, зазнав жорсто-
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кого поводження. Скарга заявника складалася переважно зі стислих
тверджень про те, що його побили (див. для порівняння рішення
від 15 листопада 2012 року у справі «Сергій Афанасьєв проти України»
(Sergey Afanasyev v. Ukraine), заява № 48057/06, п. 40).
53. Суд вважає, що твердження заявника про психологічний тиск,
що на нього чинився, також не містить жодних подробиць. Навіть
якщо враховувати складові його скарги на умови тримання під вартою у відділку міліції, Суд зазначає, що заявник не конкретизував,
коли йому пропонувалася їжа, якою вона була, протягом якого часу
він не спав та за яких причин, яких ліків він потребував та чи просив
їх надати. Відповідно, Суд не має достатньо даних для того, щоб дійти
висновку, що на заявника чинився настільки серйозний психологічний тиск, аби становити жорстоке поводження, заборонене статтею
3 Конвенції (див. для порівняння рішення від 15 листопада 2012 року
у справі «Хайров проти України» (Khayrov v. Ukraine), заява № 19157/06,
п. 52).
54. За цих обставин Суд вважає, що заявник не обґрунтував та належно не розкрив свою скаргу, і відхиляє її як явно необґрунтовану
відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ
ПІДПУНКТУ «С» ПУНКТУ 3 СТАТТІ 6
У ПОЄДНАННІ З ПУНКТОМ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
55. Заявник скаржився за пунктом 1 та підпунктом «с» пункту 3
статті 6 Конвенції, що його змусили надати визнавальні свідчення за
відсутності юридичної допомоги. Відповідні частини зазначених положень 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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56. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у сенсі
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що
вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має
бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
57. Заявник твердив, що його змусили зізнатися у вчиненні розбійного нападу на пані Д. та її вбивстві під час незадокументованого тримання
його під вартою у відділку міліції від 6 до 7 грудня 2003 року та за відсутності юридичної допомоги. Він вказав, що відмовився від своїх первісних визнавальних свідчень, тільки-но йому було призначено захисника.
58. Заявник також твердив, що після першого допиту за присутності двох захисників міліція знову чинила на нього психологічний
тиск, а саме: працівники міліції, як твердилося, повідомили його, що
якщо він не співпрацюватиме, на нього чекає тривалий строк позбавлення волі у жахливих умовах. Внаслідок чого заявник погодився на
новий допит за присутності тільки одного з його захисників, якого, за
його словами, обрав слідчий.
59. Уряд зазначав, що перший допит міліцією заявника як підозрюваного відбувся 7 грудня 2003 року за присутності двох обраних
ним захисників. Його наступний допит відбувся за присутності одного із захисників, найнятих матір’ю заявника. Отже, Уряд твердив, що
право заявника на юридичну допомогу не було обмежено.

2. Оцінка Суду
a) Загальні принципи
60. Суд нагадує, що навіть якщо першочерговою метою статті 6
Конвенції в частині її застосування до кримінального провадження
є забезпечення справедливого розгляду «судом», уповноваженим встановлювати обґрунтованість «будь-якого висунутого кримінального
обвинувачення», з цього не випливає, що стаття не застосовується до
досудового провадження. Так, стаття 6 Конвенції, особливо її пункт 3,
може бути актуальною ще до передачі справи до суду, якщо та настільки, наскільки справедливості судового розгляду може бути завдано
серйозної шкоди первісним недотриманням положень цієї статті (див.
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рішення у справі «Імбріошіа проти Швейцарії» (Imbrioscia v. Switzerland),
від 24 листопада 1993 року, п. 36, Серія A, № 275; «Оджалан проти Туреччини» (Öcalan v. Turkey) [ВП], заява № 46221/99, п. 131, ЄСПЛ 2005‑IV,
та «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП], заява № 36391/02,
п. 50, ЄСПЛ 2008). Суд також нагадує, що гарантії підпункту «с» пунк
ту 3 статті 6 Конвенції є конкретними аспектами права на справедливий судовий розгляд, закріпленого пунктом 1 цього положення, яке
має враховуватися у будь-якій оцінці справедливості провадження
(див. рішення від 30 травня 2013 року у справі «Мартін проти Естонії»
(Martin v. Estonia), заява № 35985/09, п. 94). Крім того, першочерговим
завданням Суду за пунктом 1 статті 6 Конвенції є оцінка загальної
справедливості кримінального провадження (див. як нещодавні приклади рішення у справах «Таске проти Бельгії» (Taxquet v. Belgium) [ВП],
заява № 926/05, п. 84, ECHR 2010 з його подальшими посиланнями;
«Аль-Хаваджа та Тахері проти Сполученого Королівства» (Al-Khawaja
and Tahery v. the United Kingdom) [ВП], заяви №№ 26766/05 та 22228/06,
ЄСПЛ 2011; «Мартін проти Естонії» (Martin v. Estonia), там само).
61. Суд наголошує, що хоча право кожного обвинуваченого у вчиненні злочину на ефективну юридичну допомогу захисника, який за
потреби призначається офіційно, не є абсолютним, воно є однією з головних ознак справедливого судового розгляду (див. рішення у справі
«Кромбах проти Франції» (Krombach v. France), заява № 29731/96, п. 89,
ЄСПЛ 2001‑II). Як правило, доступ до захисника має надаватися з першого допиту підозрюваного працівниками міліції, за винятком випадків, коли за конкретних обставин відповідної справи продемонстровано, що є вагомі підстави для обмеження такого права (див. згадане
раніше рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey),
п. 55). Право на захист буде в принципі непоправно порушено, якщо
визнавальні свідчення, отримані від особи під час допиту правоохоронними органами без забезпечення її доступу до захисника, використовуватимуться з метою її засудження (див. там само).
62. Суд, зазначаючи особливу вразливість обвинуваченого на
початкових етапах провадження, коли він потрапляє у стресову ситуацію й одночасно має справу з дедалі складнішими положеннями
кримінального законодавства, послідовно вказував, що забезпечення
доступу до захисника на ранніх етапах є процесуальною гарантією
права не свідчити проти себе та головною гарантією недопущення
жорстокого поводження. Усі винятки з реалізації цього права мають
бути чітко визначеними, а їхня дія має бути суворо обмежена в часі.
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Ці принципи є особливо актуальними в разі серйозних обвинувачень,
бо саме тоді, коли особі загрожує найсуворіше покарання, її право
на справедливий судовий розгляд має забезпечуватися максимально
можливою мірою в демократичному суспільстві (див. згадане рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey), п. 54).
63. Зазначені принципи права на захист і права не свідчити проти
себе відповідають загальновизнаним міжнародним стандартам прав
людини, які є засадничими складовими поняття справедливого судового розгляду та раціональна суть яких пов’язана, зокрема, із захистом обвинуваченого від свавільного тиску з боку органів влади. Вони
також сприяють попередженню помилок під час здійснення правосуддя та досягненню цілей статті 6 Конвенції, зокрема дотриманню
принципу рівності між органами слідства чи прокуратури та обвинуваченим (див. згадане рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини»
(Salduz v. Turkey), п. 53; рішення у справах «Биков проти Росії» (Bykov v.
Russia) [ВП], заява № 4378/02, п. 92, від 10 березня 2009 року, і «Піщальніков проти Росії» (Pishchalnikov v. Russia), заява № 7025/04, п. 68, від
24 вересня 2009 року). Право не свідчити проти себе передбачає, зокрема, що сторона обвинувачення в кримінальній справі має довести
обвинувачення, не вдаючись до використання доказів, отриманих за
допомогою методів примусу або тиску всупереч волі обвинуваченого
(див. рішення у справі «Яллох проти Німеччини» (Jalloh v. Germany) [ВП],
заява № 54810/00, п. 100, ЄСПЛ 2006‑IX з подальшими посиланнями).
b) Застосування зазначених принципів до цієї справи
64. Суд від самого початку зазначає, що всупереч аргументам
заявника він не вважає, що його право на юридичну допомогу було
обмежено під час його допиту за присутності одного з його захисників, оскільки згідно з матеріалами справи згаданий захисник не був
призначений слідчим, а був запрошений матір’ю заявника, і заявник не мав проти нього заперечень (див. виклад фактів у пункті 12
та практику Суду для порівняння у рішенні від 15 листопада 2012 року
у справі «Гриненко проти України» (Grinenko v. Ukraine), п. 97).
65. Проте Суд насправді вважає, що права заявника не свідчити
проти себе та на юридичну допомогу було обмежено раніше, під час
його первісного допиту міліцією.
66. Суд зауважує, що 1 грудня 2003 року слідчий надав міліції
вказівку забезпечити явку заявника для допиту його як підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на пані Д. та її вбивстві. У резуль-
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таті 6 грудня 2003 року заявника було доправлено до відділку міліції
та допитано у зв’язку із зазначеними злочинами. Свідчень того, що
навіть перед допитом органи влади поводились із заявником якось
інакше, ніж як з підозрюваним, немає (див. як схожий приклад згадане рішення у справі «Хайров проти України» (Khayrov v. Ukraine), п. 74, та
рішення від 15 листопада 2012 року у справі «Замфереско проти України» (Zamferesko v. Ukraine), заява № 30075/06, п. 61, а як протилежний
приклад — рішення від 19 січня 2012 року у справі «Смолик проти України» (Smolik v. Ukraine), заява № 11778/05, п. 54).
67. Згідно з принципами практики Суду заявник мав право на допомогу захисника від моменту першого його допиту в міліції. Проте
його було допитано й він зізнався у вчиненні злочинів, не маючи юридичної допомоги. Отже, Суд вважає, що у зв’язку з цим його право на
юридичну допомогу було обмежено.
68. Суд зазначає, що первісні визнавальні свідчення заявника у формі «явки з повинною» становили частину доказів, висунутих проти нього — з огляду на те, що суд першої інстанції прямо посилався на них під
час визнанняя заявника винним та його засудження (див. пункт 38). Треба зазначити, що неприйнятність скарги заявника у зв’язку із цим відповідно до статті 3 Конвенції не заважає Суду розглянути його пов’язану
скаргу відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції про стверджуване свідчення проти себе (див. рішення у справах: «Колу проти Туреччини» (Kolu v.
Turkey), заява № 35811/97, п. 54, від 2 серпня 2005 року, та «Лопата проти
Росії» (Lopata v. Russia), заява № 72250/01, п. 140, від 13 липня 2010 року).
69. Проте хоча обставини, за яких заявник надав свої первісні ви
знавальні свідчення, ставили під сумнів їхню вірогідність, національні суди їх не розглядали. Суд у зв’язку із цим зауважує, що заявник упродовж усього судового провадження наполягав на тому, що його було
затримано й допитано 6 грудня 2003 року та що його неправомірно,
без юридичної допомоги, тримали під вартою впродовж сімнадцяти
годин після його затримання у відділку міліції, а не в прокуратурі, де,
як очікувалося, його мали допитувати. Його виклад подій було підтверджено окремою ухвалою апеляційного суду АРК від 19 листопада
2004 року, яка у свою чергу ґрунтувалася на процесуальних документах, наданих слідчими органами. Від того часу аргументи заявника
залишалися без оцінки або навіть коментарів: і суд першої інстанції,
і Верховний Суд України обмежили своє мотивування у зв’язку із цим
зауваженням, що заявника було затримано й допитано за присутності
захисника 7 грудня 2003 року. Відтак Суд доходить висновку, що на-
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ціональні суди переконливо не встановили, що первісні визнавальні
свідчення заявника було надано цілком добровільно.
70. Отже, Суд вважає, що права заявника не свідчити проти себе
та на юридичну допомогу було невиправдано обмежено під час його
первісного допиту в міліції, та що це обмеження не було виправлено
під час судового провадження у його справі.
71. Цього достатньо для того, щоб Суд дійшов висновку, що відбулося порушення підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції у поєднанні з пунктом 1 статті 6 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
72. Посилаючись на статтю 3 Конвенції, заявник скаржився на
відібрання в нього зразка крові для аналізу слідчим, а не лікарем.
73. Суд вважає за потрібне розглянути цю скаргу відповідно до
статті 8 Конвенції, відповідною частиною якої передбачено 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 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

74. Уряд доводив, що заявник не дотримався шестимісячного
терміну. Згідно з твердженнями Уряду, у зв’язку із цією скаргою заявник не мав наявних ефективних засобів юридичного захисту. Отже,
він мав подати скаргу до Суду протягом шести місяців від 13 грудня
2003 року, дати, в яку був відібраний зразок крові.
75. Заявник не погодився. Він посилався на статтю 2 закону про
відшкодування, яка передбачає право на відшкодування, якщо процесуальні дії (в його справі — слідчого), що обмежують чи порушують права та свободи громадян, встановлені у судовому рішенні (див.
пункт 47). Заявник також зазначив, що винесення у зв’язку з цим судом першої інстанції окремої ухвали від 19 листопада 2004 року було
достатнім свідченням того, що суд насправді має повноваження встановлювати незаконність відбирання зразка крові (див. пункт 24).
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76. Отже, заявник твердив, що в нього не було підстав вважати, що
в нього немає ефективних національних засобів юридичного захисту,
якими він міг би скористатися, та що він не пропустив шестимісячний
термін, який має обчислюватися від дати остаточного судового рішення
у кримінальному провадженні щодо нього (тобто з 11 травня 2006 року).
77. Суд зазначає, що згідно з його усталеною практикою в разі
відсутності доступного національного засобу юридичного захисту
шестимісячний термін починається від дня винесення оскаржуваного рішення (див., наприклад, ухвалу щодо прийнятності від 10 січня
2002 року у справі «Хазар та інші проти Туреччини» (Hazar and Others
v. Turkey), заяви №№ 62566/00 та далі). Проте у виняткових випадках
може бути застосовано особливий підхід, якщо заявники спершу використовують національний засіб юридичного захисту і тільки потім
дізнаються, або повинні дізнатися, про обставини, які роблять цей
засіб неефективним. У такій ситуації шестимісячний термін може
відраховуватися з моменту, коли заявник дізнався або мав дізнатися
про такі обставини (див. рішення від 2 листопада 2006 року у справі
«Волохи проти України» (Volokhy v. Ukraine), заява № 23543/02, п. 37)
78. Звертаючись до фактів цієї справи, Суд погоджується з аргументами заявника про те, що, по-перше, національне законодавство
давало йому змогу подати скаргу в межах судового провадження у його справі, а, по-друге, фактичні обставини (а саме, наведена окрема
ухвала від 19 листопада 2004 року) показали, що це провадження не
було на перший погляд абсолютно невідповідним для цього засобом.
79. Загалом Суд не вбачає підстав дорікати заявникові за те, що
він спершу подав скаргу про відібрання зразка крові до національних
судів, що розглядали його справу, та очікував завершення зазначеного провадження до того, як подати свою скаргу до Суду.
80. Отже, Суд відхиляє заперечення Уряду.
81. Суд також зазначає, що ця скарга не є ані явно необґрунтованою
у сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції, ані неприйнятною
з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

82. Заявник підтвердив свою скаргу.
83. Уряд не надав жодних зауважень щодо її суті.
84. Суд нагадує, що фізична недоторканність особи охоплюється
поняттям «приватного життя», яке захищається статтею 8 Конвенції
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(див. рішення від 26 березня 1985 року у справі «X і Y проти Нідерландів» (X and Y v. the Netherlands), п. 22, Серія A, № 91). Крім того, тіло
особи стосується найбільш особистісного аспекту приватного життя
й обов’язкове медичне втручання, навіть якщо воно є мінімальним,
становить втручання у це право (див. рішення у справах «Y.F. проти
Туреччини» (Y.F. v. Turkey), заява № 24209/94, п. 33, ЄСПЛ 2003‑IX з подальшими посиланнями, та «Соломахін проти України» (Solomakhin v.
Ukraine), заява № 24429/03, п. 33, від 15 березня 2012 року).
85. Таке втручання призводить до порушення статті 8 Конвенції,
якщо не доведено, що воно здійснювалося «згідно із законом», переслідувало одну або більше законних цілей, визначених пунктом 2,
та їхнє досягнення було «необхідним у демократичному суспільстві».
86. Згідно з практикою Суду вислів «згідно із законом» у пункті 2
статті 8 Конвенції вимагає серед інших речей, що захід, про який ідеться, повинен мати підґрунтя в національному законодавстві (див., наприклад, рішення від 3 листопада 2011 року у справі «Олександра Дмітрієва
проти Росії» (Aleksandra Dmitriyeva v. Russia), заява № 9390/05, п. 104).
87. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що скарга заявника
стосується не відбирання зразка крові для аналізу як такого (як це було у справі «Шмідт проти Німеччини» (Schmidt v. Germany), ухвала щодо
прийнятності від 5 січня 2006 року, заява № 32352/02), а радше того
факту, що медичне втручання здійснювалося слідчим, який не мав
необхідних медичного досвіду та навичок.
88. Суд зауважує, що застосовне законодавство України з цього
питання є чітким: постанова про відбирання зразків може бути винесена слідчим, але відібрання зразків має здійснюватися тільки лікарем з належною кваліфікацією (див. пункти 44 та 45).
89. Отже, Суд вважає, що у цій справі не було дотримано вимог
національного законодавства. Для Суду цього достатньо, щоб дійти
висновку, що втручання у право заявника на повагу до його приватного життя не було законним у розумінні статті 8 Конвенції.
90. Відтак відбулося порушення зазначеного положення.
IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
91. Заявник, посилаючись на підпункт «b» пункту 1 статті 5 Конвенції, скаржився на те, що його було безпідставно затримано 6 грудня
2003 року та що тримання його під вартою впродовж приблизно двадцяти чотирьох годин після цього не було належно задокументовано. Він
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також скаржився відповідно до пункту 2 статті 5 Конвенції на те, що йому не було роз’яснено підстави його затримання. Посилаючись на пункт
4 статті 5 Конвенції, він скаржився на те, що під час тримання його під
вартою у відділку міліції від 6 до 7 грудня 2003 року його було позбавлено
права на швидкий розгляд питання щодо законності його затримання.
92. Заявник також подав низку скарг відповідно до статті 6 Конвенції щодо кримінальної справи проти нього за обвинуваченнями
у розбійному нападі на пані Д. та її вбивстві. Він скаржився за пунктом
2 статті 6 Конвенції на те, що працівники міліції поводилися з ним як
із винним у вчиненні злочину ще до того, як його вину було встановлено судом. Він також скаржився за підпунктом «а» пункту 3 статті 6
Конвенції на те, що його не було своєчасно повідомлено про висунуті
проти нього обвинувачення. Посилаючись на підпункт «b» пункту 3
статті 6 Конвенції, заявник скаржився, що Верховний Суд України не
надіслав йому або його представникові копію ухвали про повернення
матеріалів справи на додаткове розслідування, порушивши, таким
чином, право заявника на підготовку захисту.
93. Заявник додатково скаржився за статтею 6 Конвенції, що
кримінальну справу щодо нього у зв’язку з обвинуваченням у незаконному обігу наркотичних засобів було сфабриковано.
94. У світлі всіх наявних у нього матеріалів та тією мірою, якою
оскаржувані питання належать до його компетенції, Суд вважає, що
вони не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї. Відтак ця частина заяви відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції має
бути відхилена як явно необґрунтована.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
95. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«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

96. Заявник вимагав повторного розгляду його справи судом та
30 000 євро відшкодування моральної шкоди.
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97. Уряд заперечив цю вимогу як необґрунтовану.
98. З огляду на всі обставини цієї справи Суд погоджується з тим,
що заявник зазнав моральної шкоди, яка не може бути компенсована
самою лише констатацією порушення. Здійснюючи оцінку на засадах
справедливості, Суд присуджує заявникові 4500 євро відшкодування
моральної шкоди разом із будь-якими податками, що можуть нараховуватися.
99. Крім того, Суд зазначає, що в разі, коли особу, як це відбулося
в цій справі, було засуджено судом у межах судового процесу, який не
відповідав вимогам Конвенції щодо справедливості, належним способом виправлення такого порушення може в принципі бути новий
розгляд справи судом, перегляд або відновлення провадження за вимогою заявника (див., наприклад, рішення від 28 жовтня 2010 року
у справі «Леонід Лазаренко проти України» (Leonid Lazarenko v. Ukraine),
заява № 22313/04, п. 65).
B. Судові витрати

100. Заявник вимагав 3085 євро за юридичне представництво його інтересів п. Тарахкалом у провадженні в Суді, що включає 2755 євро
за 29 годин юридичної роботи (при ставці 95 євро за годину); 220 євро — за адміністративні витрати та 110 євро — за поштові витрати.
На обґрунтування цієї вимоги він надав договір про надання правової допомоги від 7 вересня 2011 року, яким передбачалося, що договір
діятиме до завершення провадження в Страсбурзі та що оплата здійснюватиметься після цього в межах суми, яку присудить Суд щодо
судових та інших витрат. Заявник також надав акт виконаних робіт,
підписаний 2 листопада 2011 року як ним самим, так і п. Тарахкалом.
101. Уряд заперечив цю вимогу. Уряд вважав частину, що стосується юридичних послуг, надмірною, а решту — необґрунтованою
за відсутності будь-яких квітанцій та інших документів.
102. Згідно з практикою 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 наведені критерії,
Суд вважає за розумне за цим пунктом присудити заявникові суму
1905 євро (що є сумою, що дорівнює 2755 євро з вирахуванням суми
у розмірі 850 євро, отриманої на юридичну допомогу), разом із будьяким податком на додану вартість, що може нараховуватися.
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C. Пеня

103. 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 та підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції стосовно обмеження прав заявника на юридичну допомогу та права не свідчити проти себе та скаргу за статтею 8 Конвенції
на відібрання у нього слідчим зразка крові для аналізу прийнятними,
а решту скарг у заяві — неприйнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції у поєднанні з пунктом 1 статті 6 Конвенції.
3. Ухвалює, що відбулося порушення статті 8 Конвенції.
4. Ухвалює, 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 наведені далі
суми, які мають бути конвертовані в національну валюту дер
жави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:
i) 4500 (чотири тисячі п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди, разом із будь-якими податками, що можуть нараховуватися;
ii) 1905 (одну тисячу дев’ятсот п’ять) євро компенсації судових та інших витрат разом з будь-якими податками, що
можуть нараховуватися;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного
розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток
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 заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 19 грудня
2013 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік

М. Віллігер

секретар

голова
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EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
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СПРАВА «Хабровські ПРОТИ УКРАЇНИ»
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17 квітня 2013 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 «Хабровські проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер,
п. М. Віллігер, голова,
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 11 грудня 2012 року
постановляє таке рішення, що було ухвалене у той день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 61680/10), яку 19 жовтня 2010 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і головних свобод (далі — Конвенція) громадянин
Республіки Польща пан Даріуш Хабровські (далі — заявник).
2. Заявника представляла пані Б. Возняк-Шиманєк — юрист, яка
практикує у м. Ченстохова, Республіка Польща. На останніх етапах
провадження Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений п. Н. Кульчицький із Міністерства юстиції. Уряд Республіки
Польща скористався своїм правом взяти участь у справі як третя сторона відповідно до пункту 1 статті 36 Конвенції, і його представляв його
Уповноважений — п. Й. Воласєвич із Міністерства закордонних справ.
3. Заявник, зокрема, твердив, що органи влади України не виконали судового рішення про повернення до Республіки Польща його
викраденої дитини.
4. 27 вересня 2011 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1971 році та живе у м. Ченстохова, Республіка Польща.
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6. 30 січня 1997 року заявник одружився з М., громадянкою Республіки Польща. 20 червня 1997 року народилася їхня донька К.
7. У вересні 2008 року М. звернулася до окружного суду м. Ченстохова з позовом про розірвання шлюбу. Під час цього провадження
2 березня 2009 року суд ухвалив постанову, що забороняла К. залишати Республіку Польща. Проте у цю ж дату М. та К. виїхали з Республіки
Польща до України. Вони оселилися у м. Івано-Франківську.
8. 21 березня 2009 року заявник подав позов до своєї дружини
з метою забезпечення повернення їхньої доньки до Республіки Польща відповідно до Гаазької Конвенції про цивільно-правові аспекти
міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 року (далі — Гаазька Конвенція 1980 року).
9. 1 грудня 2009 року Івано-Франківський міський суд відмовив
у задоволенні позовних вимог заявника.
10. 4 лютого 2010 року апеляційний суд Івано-Франківської області скасував рішення суду першої інстанції та зобов’язав повернути
К. до Республіки Польща. У ту ж дату було видано виконавчий лист.
11. 5 лютого 2010 року державний виконавець відділу державної
виконавчої служби Івано-Франківського міського управління юстиції
постановив призначити примусове виконання виконавчого листа на
08:00 год. 8 лютого 2010 року.
12. 8 лютого 2010 року державний виконавець прибув за адресою
прабабусі К. і виявив, що К. та М. там не було. Родичі повідомили дер
жавному виконавцю, що К. та М. виїхали з України і не сказали їм,
коли повернуться.
13. 8 лютого 2010 року заявник звернувся з клопотанням про оголошення К. в розшук.
14. 9 лютого 2010 року державний виконавець звернувся до ІваноФранківського міського суду з поданням про оголошення К. у розшук
та, якщо й коли її буде знайдено, про тимчасове тримання її у дитячому закладі, доки заявник приїде з Республіки Польща. 12 лютого
2010 року Івано-Франківський міський суд залишив без руху подання
виконавця та надав йому час для виправлення недоліків у ньому.
15. 24 лютого 2010 року державний виконавець ще раз навідався
до прабабусі К. і знову виявив, що М. та К. там не було. Їхні родичі
твердили, що не знають про місце їхнього перебування, але вони показали державному виконавцю довідку, яка вказувала на те, що К. було
зареєстровано як амбулаторного пацієнта в міській дитячій лікарні.
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16. 4 березня 2010 року державний виконавець постановив призначити примусове виконання виконавчого листа на 08:00 год. 5 березня 2010 року.
17. 5 березня 2010 року державний виконавець навідався до середньої школи № 3 і встановив, що К. була ученицею цієї школи, але
того дня її не було, ймовірно, через хворобу, оскільки, як говорила її
вчителька, дівчинка часто хворіла.
18. Того ж дня державний виконавець відвідав прабабусю К. і ви
явив, що М. та К. там не було, а місце їхнього перебування невідоме.
19. 10 березня 2010 року М. звернулася до відділу державної виконавчої служби Івано-Франківського міського управління юстиції
з клопотанням про відтермінування виконання рішення суду від
4 лютого 2010 року з огляду на хворобу К.
20. 23 березня 2010 року державна виконавча служба звернулася
до головного лікаря Івано-Франківської обласної дитячої клінічної
лікарні (далі — обласна лікарня) з клопотанням про надання інформації стосовно лікування К., яке та отримувала в лікарні як амбулаторний пацієнт, і того, чи спричинить переривання цього лікування
погіршення стану її здоров’я.
21. 25 березня 2010 року обласна лікарня повідомила, що К. було
прийнято 10 березня 2010 року, вона отримувала лікування у центрі
ранньої медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. Попри необхідність продовження лікування
дівчинки, вважалося, що перерва у лікуванні не мала би погіршити
стан її здоров’я.
22. 25 березня 2010 року Верховний Суд України виніс ухвалу
про відкриття касаційного провадження у цивільній справі заявника
та зупинив виконання судового рішення від 4 лютого 2010 року до закінчення касаційного провадження.
23. 9 квітня 2010 року державна виконавча служба зупинила виконавче провадження відповідно до рішення Верховного Суду України
від 25 березня 2010 року.
24. 21 квітня 2010 року Івано-Франківський міський відділ УМВС
України в Івано-Франківській області повідомив державній виконавчій службі, що М. звернулася щодо іміграції в Україну на постійне місце проживання.
25. 30 квітня 2010 року Верховний Суд України відхилив касаційну скаргу М. та залишив без змін рішення, ухвалене апеляційним судом Івано-Франківської області 4 лютого 2010 року.
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26. 19 травня 2010 року державна виконавча служба відновила виконавче провадження.
27. 9 червня 2010 року державний виконавець постановив призначити примусове виконання виконавчого листа на 08:20 год. 16 червня
2010 року.
28. 16 червня 2010 року державний виконавець відвідав прабабусю К. і знову виявив, що М. та К. там не було. За її твердженням,
10 червня 2010 року М. та К. виїхали на літні канікули, але вона не
знала, де вони.
29. 7 липня 2010 року Міністерство юстиції України повідомило
своєму Головному управлінню в Івано-Франківській області про те,
що за інформацією, яку воно отримало від заявника, К. та М. проживали у м. Сімферополі у будинку бабусі К. У подальшому, 9 липня
2010 року, державна виконавча служба ухвалила постанову про закінчення виконавчого провадження, повідомлення про що (разом із
виконавчим листом) було надіслано до Київського відділу державної
виконавчої служби Сімферопольського міського управління юстиції
(далі — Київський відділ державної виконавчої служби).
30. 29 липня 2010 року державний виконавець Київського відділу
державної виконавчої служби виніс постанову про відкриття виконавчого провадження у цьому районі.
31. Як стверджував заявник, він неодноразово звертався до органів влади України через Міністерство юстиції Республіки Польща
з метою пришвидшення виконавчого провадження і повідомляв їм
про те, що він отримував повідомлення від М., в яких вона погрожувала йому та заявляла, що він уже ніколи не побачить їхньої доньки.
Органи влади України або не інформували його про спроби, що були зроблені для виконання, або робили це у такий короткий термін,
що він не міг брати в них участі. Наприклад, 3 серпня 2010 року йому
повідомили про те, що 6 серпня 2010 року відбудеться примусове виконання судового рішення.
32. 9 вересня 2010 року державний виконавець відвідав бабусю К.
та виявив, що М. та К. там не було. Як твердиться, 5 вересня 2010 року
вони повернулися до прабабусі К. до Івано-Франківська. У подальшому прабабуся К. підтвердила це у письмовій заяві до Київського відділу державної виконавчої служби.
33. 10 вересня 2010 року державна виконавча служба ухвалила
постанову про закінчення виконавчого провадження та направила
виконавчий лист назад до Івано-Франківська.
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34. 27 вересня 2010 року відділ державної виконавчої служби Івано-Франківського міського управління юстиції виніс повторну постанову про відкриття виконавчого провадження.
35. 11 жовтня 2010 року державний виконавець навідався за адресою, де мешкала прабабуся К., але ніхто не відповів. Того ж дня було призначено примусове виконання виконавчого листа на 08:00 год.
15 жовтня 2010 року.
36. 15 жовтня 2010 року державний виконавець знову навідався до
будинку прабабусі К., але марно.
37. 26 жовтня 2010 року Ченстоховський суд Республіки Польща
задовільнив позов про розірвання шлюбу заявника та М. Суд також
надав заявникові батьківські права у повному обсязі щодо його доньки, у той час як його колишній дружині було надано обмежені батьківські права та зобов’язано сплачувати грошову виплату на утримання дитини.
38. 18 листопада 2010 року державна виконавча служба звернулася до Івано-Франківського міського суду з поданням про тимчасове
поміщення доньки заявника до лікувального закладу або дитячого будинку на період до прибуття заявника до України з Республіки
Польща.
39. 7 грудня 2010 року Івано-Франківський міський суд залишив
подання державної виконавчої служби від 18 листопада 2010 року без руху та надав додатковий час для усунення деяких недоліків
у ньому.
40. 20 грудня 2010 року державний виконавець навідався за адресою прабабусі К., але там ніхто не відповідав.
41. 13 січня 2011 року державна виконавча служба знову звернулася до Івано-Франківського міського суду із поданням про тимчасове
поміщення доньки заявника до лікувального закладу або дитячого будинку на період до приїзду заявника до України з Республіки Польща.
42. 24 січня 2011 року Івано-Франківський міський суд повернув
подання у зв’язку з непідсудністю справи.
43. 8 лютого 2011 року державний виконавець знову навідався за
адресою прабабусі К. і знову марно.
44. 9 лютого 2011 року державна виконавча служба звернулася до
апеляційного суду Івано-Франківської області з поданням про тимчасове поміщення доньки заявника до лікувального закладу або дитячого будинку на період до прибуття заявника до України з Республіки
Польща.
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45. 24 лютого 2011 року державний виконавець вдруге навідався
до школи № 3 в Івано-Франківську і виявив, що К. залишила школу
27 серпня 2010 року, оскільки вона переїхала до Сімферополя. Того ж
дня державний виконавець відвідав прабабусю К. і виявив, що К. не
поживає за цією адресою з літа 2010 року, оскільки вона переїхала до
Автономної Республіки Крим.
46. 25 лютого 2011 року державна виконавча служба звернулася до
управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської
міської ради із запитом про те, чи відвідує К. школу в Івано-Франківській області.
47. 28 лютого 2011 року Управління освіти і науки виконавчого
комітету Івано-Франківської міської ради повідомило державну виконавчу службу про те, що К. вже не є ученицею жодної з підпорядкованих йому освітніх установ і що М. забрала із середньої школи № 3
шкільну справу К. у серпні 2010 року, тому що вона та її донька переїжджали до іншої області.
48. 3 березня 2011 року апеляційний суд Івано-Франківської області провів судове засідання з метою розгляду подання державної
виконавчої служби від 9 лютого 2011 року про тимчасове поміщення
К. до лікувального закладу або дитячого будинку. 4 березня 2011 року за вказівкою суду державна виконавча служба звернулася з листом
до притулку для дітей з клопотанням надати письмову згоду на розміщення в ньому К. на період до прибуття заявника до України з Республіки Польща. Того ж дня згоду було надано.
49. 10 березня 2011 року державна виконавча служба звернулася
до Головного управління освіти і науки Івано-Франківської обласної
державної адміністрації із запитом, чи відвідувала у той час К. школу
в Івано-Франківській області.
50. 14 березня 2011 року державна виконавча служба звернулася
із запитом щодо місця проживання М. та К. до адресно-довідкового
сектору УМВС України в Івано-Франківській області.
51. 15 березня 2011 року апеляційний суд Івано-Франківської
області задовільнив подання відділу державної виконавчої служби
Івано-Франківського міського управління юстиції про тимчасове поміщення К. до притулку для дітей Івано-Франківської обласної дер
жавної адміністрації на період примусового виконання судового рішення від 4 лютого 2010 року.
52. 21 березня 2011 року адресно-довідковий сектор УМВС України в Івано-Франківській області повідомив, що М. була зареєстрована
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як така, що проживала за адресою її бабусі у м. Івано-Франківську до
28 грудня 2005 року, до виїзду до Республіки Польща, а К. була зареєст
рована як така, що проживала в Івано-Франківській області.
53. 25 березня 2011 року державна виконавча служба зробила інший запит до Головного управління освіти і науки Івано-Франківської
обласної державної адміністрації щодо того, чи відвідувала К. у той
час школу в Івано-Франківській області. 29 березня 2011 року Головне
управління надало негативну відповідь.
54. 30 березня 2011 року державний виконавець навідався за адресою прабабусі К., але там ніхто не відповідав. Сусіди твердили, що
вони не бачили К. за цією адресою з літа 2010 року.
55. 8 квітня 2011 року державна виконавча служба звернулася до
управління освіти і науки Сімферопольської міської ради з вимогою
надати інформацію про те, чи відвідувала К. школу в той час у цьому
місті.
56. Листом від 27 квітня 2011 року управління освіти і науки Сімферопольської міської ради повідомило, що на той час донька заявника відвідувала середню школу № 12 у м. Сімферополі. Ця інформація
також була підтверджена 6 травня 2011 року адміністрацією зазначеної школи.
57. У подальшому 10 травня 2011 року державний виконавець відділу державної виконавчої служби Івано-Франківського міського управління юстиції виніс постанову про закінчення виконавчого провадження та передав виконавчий лист для подальшого виконання до
Київського відділу державної виконавчої служби Сімферопольського
міського управління юстиції.
58. 20 травня 2011 року Київський відділ державної виконавчої
служби відкрив виконавче провадження.
9. 26 травня 2011 року державний виконавець навідався до середньої школи № 12 і виявив, що за клопотанням М. з огляду на сімейні обставини К. тимчасово відсутня у школі з 5 травня до 15 червня
2011 року.
60. 27 травня 2011 року державний виконавець відвідав бабусю К.
у Сімферополі і дізнався, що М. та К. поїхали до Івано-Франківська.
61. 31 травня 2011 року державна виконавча служба Сімферопольського міського управління юстиції звернулася до державної виконавчої служби Івано-Франківського міського управління юстиції
з проханням перевірити те, чи проживали М. та К. в Івано-Франків
ську в той час.
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62. 9 червня 2011 року виконавець відділу державної виконавчої
служби Івано-Франківського міського управління юстиції відвідав
прабабусю К. і йому було повідомлено, що М. та К. не проживали там
з літа 2010 року.
63. 15 червня 2011 року виконавець відділу державної виконавчої
служби Сімферопольського міського управління юстиції повторно
відвідав бабусю К., але не виявив М. або К. за цією адресою.
64. 16 червня 2011 року державний виконавець звернувся до
Київського районного суду міста Сімферополь з поданням про оголошення М. та К. у розшук.
65. 20 червня 2011 року суд оголосив у розшук М. та надіслав
ухвалу на виконання до Київського районного відділу СМУ ГУМВС
України у АР Крим.
66. 23 червня 2011 року виконавець відділу державної виконавчої
служби Івано-Франківського міського управління юстиції відвідав
прабабусю К., яка сказала (що було підтверджено деякими її сусідами), що М. та К. перебували у Сімферополі.
67. 30 червня 2011 року відділ державної виконавчої служби Сімферопольського міського управління юстиції зупинив виконавче
провадження до закінчення розшуку М. та повідомив сторони про це
рішення.
68. 1 липня 2011 року Київський районний суд міста Сімферополь
оголосив у розшук К. і надіслав ухвалу для виконання до Київського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх
справ України в Автономній Республіці Крим.
69. 27 липня 2011 року К. надіслала виконуючому обов’язки начальника служби у справах дітей Київської районної ради міста Сімферополь заяву, в якій вона згідно з частиною 3 статті 160 Сімейного
кодексу (див. пункт 81 нижче) висловила своє бажання жити зі своєю
матір’ю за адресою її бабусі у Сімферополі.
70. 1 серпня 2011 року та 12 вересня 2011 року державна виконавча
служба зверталася до Київського районного відділу ГУ МВС України
в АР Крим щодо того, чи були якісь результати розшуку М. та К.
71. 14 вересня 2011 року державна виконавча служба передала до
Київського районного відділу ГУ МВС України в АР Крим лист Посольства Республіки Польща, в якому заявлялося, що К. могла проживати
в сусідів її бабусі.
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72. 12 жовтня 2011 року державна виконавча служба звернулася
до Київського районного відділу ГУ МВС України в АР Крим щодо результатів розшуку М. та К.
73. 13 жовтня 2011 року Київський районний відділ ГУ МВС України в АР Крим повідомив державній виконавчій службі про те, що його
працівники відвідали бабусю К. і виявили, що К. проживала разом із
нею за цією адресою приблизно рік, протягом цього часу вона навчалася у Сімферопольській середній школі № 12. Після отримання цієї
інформації 14 жовтня 2011 року державна виконавча служба відновила виконавче провадження.
74. 14 жовтня 2011 року державна виконавча служба звернулася до
апеляційного суду Івано-Франківської області із заявою щодо надання
роз’яснення про подальше виконання рішення від 4 лютого 2010 року,
оскільки на день, коли мало бути відновлене виконавче провадження,
К. досягла чотирнадцятирічного віку та відповідно до частини 3 статті 160 Сімейного кодексу мала право обирати місце проживання на
власний розсуд. Державна виконавча служба у той же день зупинила
виконавче провадження до розгляду зазначеної заяви.
75. 17 листопада 2011 року апеляційний суд Івано-Франківської
області розглянув заяву державної виконавчої служби від 14 жовтня
2011 року і відмовив у роз’ясненні рішення апеляційного суду ІваноФранківської області від 4 лютого 2010 року.
76. 22 грудня 2011 року з допомогою Посольства Республіки заявникові вдалося зустрітися з К., але вона відмовилася повертатися до
Польщі. Як твердить заявник, бажаючи діяти в інтересах своєї дитини і не бажаючи використовувати примус, він звернувся з клопотанням про зупинення виконавчого провадження, оскільки К. висловила бажання повернутися до Республіки Польща на початку зимових
канікул.
77. 23 січня 2012 року заявник зустрівся зі своєю донькою у присутності Консула Республіки Польща. К. відмовилася повертатися до
Республіки Польща разом зі своїм батьком, але погодилася відвідати його під час весняних канікул. У той же день державна виконавча
служба повернула виконавчий лист заявникові на його вимогу, оскільки він та його донька домовилися спілкуватися за власним бажанням
і К. погодилася відвідати його в Республіці Польща під час весняних
і літніх канікул. У результаті цього виконавче провадження за рішенням суду від 4 лютого 2010 року було закрито.
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78. 16 березня 2012 року заявник звернувся із заявою про відновлення виконавчого провадження, оскільки дані раніше обіцянки не
було виконано.
II. ВІДПОВІДНЕ МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Гаазька Конвенція про цивільно-правові аспекти
міжнародного викрадення дітей 1980 року

79. Преамбула Гаазької Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року, до якої Україна приєдналася 1 вересня 2006 року (Закон України від 11 січня 2006 року
№ 3303-IV «Про приєднання України до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей»), містить таке положення щодо її мети:
«...бажаючи надати дітям захист у міжнародному масштабі від шкідливих наслідків їхнього незаконного переміщення або утримування
і створити процедури для забезпечення їхнього негайного повернення до держави їхнього постійного проживання...».

80. Відповідні положення Гаазької Конвенції зазначають таке:
Стаття 3
«Переміщення або утримування дитини розглядаються як незаконні,
якщо:
a) при цьому порушуються права піклування про дитину, що належать будь-якій особі, установі або іншому органу, колективно або
індивідуально, відповідно до законодавства держави, у якій дитина
постійно мешкала до переміщення або утримування; та
b) у момент переміщення або утримування ці права ефективно здій
снювалися, колективно або індивідуально, або здійснювалися б,
якби не переміщення або утримування».

Стаття 7
«Центральні органи співпрацюють один з одним і сприяють співробітництву між компетентними органами своїх держав з метою забезпечення негайного повернення дітей та досягнення інших цілей
цієї Конвенції.

430

Хабровські проти України

Зокрема, безпосередньо або через посередника, вони вживають усіх
належних заходів для того, щоб:
a) виявити місцезнаходження дитини, що була незаконно переміщена або утримується;
b) запобігти нанесенню подальшої шкоди дитині або збитку зацікавленим сторонам шляхом вжиття або спричинення вжиття тимчасових заходів;
c) забезпечити добровільне повернення дитини або досягнення дружнього вирішення питань;
d) обмінюватися там, де це бажано, інформацією про соціальне походження дитини;
e) надавати інформацію загального характеру про законодавство їхніх держав, пов’язане із застосуванням Конвенції;
f) ініціювати судові або адміністративні процедури або сприяти таким процедурам з метою домогтися повернення дитини та, якщо
це доречно, організовувати або забезпечити ефективне здійснення
права доступу;
q) якщо потребують обставини, надавати або сприяти наданню
юридичної допомоги і консультацій, включаючи участь адвокатів
і юридичних радників;
h) надавати таку організаційну допомогу, яка може бути необхідна
і доречна для забезпечення безпечного повернення дитини;
i) обмінюватися інформацією про хід реалізації цієї Конвенції й у міру можливості усувати будь-які перешкоди до її застосування».

Стаття 11
«Судові й адміністративні органи Договірних держав без затримок
здійснюють усі процедури для повернення дітей.
Якщо відповідні судові або адміністративні органи не досягли ніякого
рішення протягом шести тижнів із дати початку процедур, заявник
або Центральний орган запитуваної держави за власною ініціативою
або на прохання Центрального органу держави, що запитує, мають
право просити про надання їм пояснень про причини затримки».

Стаття 12
«Якщо дитина незаконно переміщена або утримується так, як це передбачено статтею 3..., відповідний орган видає розпорядження про
негайне повернення дитини».
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Стаття 13
«Незважаючи на положення попередньої статті, судовий або адмі
ністративний орган запитуваної держави не зобов’язаний видавати
розпорядження про повернення дитини, якщо особа, установа або інший орган, що заперечує проти її повернення, доведуть, що
... b) існує серйозний ризик того, що повернення поставить дитину під
загрозу заподіяння фізичної або психічної шкоди або іншим шляхом створить для дитини нетерпиму обстановку».
B. Сімейний кодекс України 2002 року

81. Відповідні положення Кодексу зазначають таке:
Стаття 160
Право батьків на визначення місця проживання дитини
«... 3. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини,
яка досягла чотирнадцяти років, визначається нею самою».
C. Закон України «Про виконавче провадження»
від 21 квітня 1999 року (Закон № 606-XIV)

82. Відповідні положення Закону зазначають таке:
Стаття 40
Оголошення розшуку
«1. У разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування чи місцезнаходження... дитини за виконавчими документами про
відібрання дитини державний виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук ... дитини...
2. Розшук ... дитини ... здійснюють органи внутрішніх справ ... Розшук
оголошується відповідно за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання, перебування, місцезнаходженням
боржника чи місцезнаходженням його майна, або за місцем проживання (місцезнаходженням) стягувача...».

Стаття 77
Виконання рішення про відібрання дитини
«1. Під час виконання рішення про відібрання дитини державний виконавець провадить виконавчі дії за обов’язковою участю особи, якій
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дитина передається на виховання, із залученням представників органів опіки і піклування.
2. За необхідності державний виконавець може звернутися до суду
з поданням щодо вирішення питання про тимчасове влаштування
дитини до дитячого або лікувального закладу.
3. У разі якщо боржник перешкоджає виконанню рішення про відібрання дитини, до нього застосовуються заходи, передбачені законом».

Стаття 89
Відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує боржника
вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі
«1. У разі невиконання без поважних причин у встановлений державним
виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії ...
державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу на
боржника — фізичну особу від десяти до двадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян ... та встановлює новий строк виконання.
2. У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних
причин державний виконавець у тому ж порядку накладає на нього
штраф у подвійному розмірі та звертається до правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення боржника до
кримінальної відповідальності відповідно до закону».

Стаття 90
Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця
та порушення вимог цього Закону
«1. За порушення вимог цього Закону, невиконання законних вимог
державного виконавця ... винні особи несуть відповідальність у встановленому законом порядку.
2. За наявності ознак злочину в діях особи, яка умисно перешкоджає
виконанню рішення чи іншим чином порушує вимоги закону про виконавче провадження, державний виконавець складає акт про порушення і звертається до правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення особи до кримінальної відповідальності
відповідно до закону».
Термін «боржник» стосується відповідачів в усіх видах виконавчого
провадження, включаючи виконання судових рішень щодо відібрання дитини».
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D. Інструкція про проведення виконавчих дій,
затверджена наказом Міністерства юстиції України
від 15 грудня 1999 року № 74/5

83. Відповідні положення Інструкції зазначають таке:
8.3. Виконання рішень про відібрання дитини
«8.3.1. Під час виконання рішень про відібрання дитини державний
виконавець провадить виконавчі дії з обов’язковою участю особи,
якій дитина передається на виховання, із залученням представників
органів опіки і піклування, а при потребі — представників органів
та установ освіти, медичних працівників.
8.3.2. У разі потреби державний виконавець може звернутися до суду
з поданням про вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого чи лікувального закладу.
8.3.3. При неможливості з’ясування місцезнаходження боржника, дитини або обох державний виконавець звертається з поданням до суду
про розшук дитини або боржника. У разі перешкоди з боку боржника
щодо виконання державний виконавець вирішує питання про застосування до нього штрафних санкцій.
8.3.4. При виконанні рішень про відібрання дитини забороняється застосовувати до дитини заходи фізичного впливу...».

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
84. Заявник скаржився на те, що неефективність органів влади
України, а отже, тривале невиконання ними рішення від 4 лютого
2010 року, спрямованого на його возз’єднання з донькою, порушило
його право на повагу до сімейного життя, передбачене статтею 8 Конвенції, що зазначає таке:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя,
до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього
права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із
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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

85. Уряд-відповідач зазначив, що ця справа стосувалася виконання рішення у спорі між двома приватними особами. Уряд твердив, що у такій ситуації відповідальність держави не поширювалася далі, ніж залучення органів державної влади до виконавчого
провадження. Уряд також твердив, що законодавство України передбачає можливість оскаржити до суду законність дій та бездіяльності державної виконавчої служби у виконавчому провадженні та
вимагати відшкодування. З огляду на те, що заявник не оскаржував
в національних судах України жодних дій державної виконавчої
служби, Уряд-відповідач, посилаючись на практику Суду (див. ухвалу щодо прийнятності від 22 листопада 2005 року у справі «Кукта проти України», заява № 19443/03, та ухвалу щодо прийнятності
від 20 жовтня 2009 року у справі «Довгаль проти України», заява
№ 50726/06), дотримувався думки, що заяву слід визнати неприйнятною через невичерпання національних засобів юридичного
захисту.
86. Заявник не надав коментарів на заперечення Уряду щодо прийнятності його заяви.
87. Суд зазначає, що справи, наведені Урядом-відповідачем, стосувалися провадження з відшкодування боргу, сторонами яких були
приватні особи, тоді як ця справа стосується іншого виду виконавчого провадження — спрямованого на повернення батькові викраденої
дитини. Тому практика, на яку посилається Уряд, не може автоматично застосуватися у цій справі. З огляду на те, що це — перша справа
проти України такого типу і що заперечення Уряду щільно пов’язане
із суттю скарги заявника за статтею 8 Конвенції, Суд об’єднує його
розгляд із розглядом заяви по суті.
88. Суд також зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
в сенсі підпункту «a» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає,
що скарга не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона
має бути визнана прийнятною.
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1. Аргументи сторін
a) Заявник
89. Заявник твердив, що виконавче провадження було відкрито 21 березня 2009 року з поданням ним заяви про повернення його
доньки, але українські суди, на порушення статті 12 Гаазької Конвенції 1980 року, не виносили рішення до 1 грудня 2009 року. До того ж це
рішення було ухвалене не на його користь. Воно було таким до 4 лютого 2010 року, коли апеляційний суд скасував рішення суду першої
інстанції і вирішив повернути К. до Республіки Польща. Заявник також твердив, що державна виконавча служба лише у березні 2011 року
зробила спробу розшукати М. та К.
90. Заявник також твердив, що все виконавче провадження було
безуспішним, оскільки органи влади України повідомляли М. про виконавчі дії заздалегідь, у такий спосіб даючи їй можливість уникати
їх. Він твердив, що те, що органи влади не поінформували М. про останню спробу виконання, заплановану на 22 грудня 2011 року, сталося
лише завдяки втручанню Консульства Республіки Польща.
91. Він також звернув увагу на визнання Урядом України того, що
М. перешкоджала виконанню. Проте протягом усього ходу провадження щодо М. не було застосовано жодних засобів впливу, хоча такі засоби
передбачаються Законом України (стаття 77 Закону України «Про виконавче провадження»). На його думку, ненакладання на М. будь-яких
санкцій було причиною її недбалого ставлення до рішення суду.
92. Заявник також не погодився із твердженням Уряду про те, що
два роки, протягом яких тривало виконавче провадження, місце перебування М. та К. було невідомим. Він твердив, що виконавці знали,
що М. та К. були або в Івано-Франківську, або у Сімферополі. Тому виконавці могли одночасно проводити виконавче провадження в обох
місцях, замість чого вони зупиняли провадження в одному регіоні,
передавали справу до іншого, потім знову зупиняли її і знову передавали справу назад. Це відбувалося тричі. Заявник твердив, що слід
було зауважити, що міліція, якій було відомо про те, що стосовно М.
ведеться виконавче провадження, не втрутилася, коли вона подала
документи на постійне місце проживання в Україні.
93. Заявник зазначив, що він неодноразово звертався до органів
влади України через Міністерство юстиції Республіки Польща щодо
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прискорення виконавчого провадження та інформував їх про те, що
він отримував повідомлення від М., у яких вона погрожувала йому
та заявляла, що він уже ніколи не побачить їхню доньку. Він твердив, що органи влади України або не інформували його про здійснені
спроби виконати рішення, або робили це в останній момент, тож він
не міг взяти в них участі. Він скаржився на те, що отримав повідомлення за три дні до здійснення спроби виконати рішення, запланованої на 6 серпня 2010 року.
94. Він критикував державну виконавчу службу за її пасивність
та затримки у вжитті заходів. Він твердив, що ці недоліки не лише
просто порушили сімейного життя його та його доньки, а й цілковито
знищили його. Він твердив, що відновлення його зв’язків із донькою
стало надзвичайно складним чи навіть неможливим. Пристосування
до нових умов тепер буде дуже складним для К. На його думку, здійснення виконавчого провадження органами влади України призвело
до виникнення ситуації, в якій його молода донька, позбавлена контакту зі своїм батьком, втратила відчуття безпеки, яке було необхідним на час отроцтва.
95. У відповідь на коментарі третьої сторони (див. пункти 97–103
далі) заявник зазначив, що вони загалом збігаються з його позицією.
Проте він не погодився з тим, що для Суду буде передчасним виносити рішення по суті справи. На його думку, навіть якби виконавче провадження завершилося успішно, це не мало би впливу на оцінку дій,
вжитих державною виконавчою службою України у період з 4 лютого
2010 року до січня 2012 року.
b) Уряд-відповідач
96. Уряд-відповідач визнав, що держава мала позитивний обо
в’язок виконання рішення суду, про яке йдеться, і зазначив, що дер
жавна виконавча служба неодноразово вживала всіх можливих заходів для якнайшвидшого виконання судового рішення, ухваленого
на користь заявника. Уряд твердив, що заявник не оскаржив до суду
жодної дії або бездіяльності державної виконавчої служби. Тому можна припустити, що він із ними погоджувався. Навіть більше, затримки у виконанні також були спричинені поведінкою колишньої дружини заявника, М., як із цим погодився сам заявник, коли вказував на
це у листах до Міністерства юстиції. Наприклад, М. не з’явилася на
виклик та, переїжджаючи з одного міста до іншого, навмисно перешкоджала виконавчому провадженню. До того ж родичі М., зокрема
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бабуся та прабабуся К., також ускладнювали ситуацію, приховуючи
інформацію про фактичне місце перебування М. та К. Усі ці дії призвели до залучення до провадження працівників міліції та державних
виконавців двох різних регіонів. Уряд дійшов висновку, що органи дер
жавної влади вжили всіх необхідних заходів для виконання судового
рішення, ухваленого на користь заявника, але їм перешкоджала поведінка приватних осіб, за що Уряд не несе відповідальності.
c) Третя сторона
97. Уряд Республіки Польща зазначив, що позитивний обов’язок
держави за статтею 8 Конвенції включає вжиття заходів для надання
можливості батькам возз’єднатися зі своїми дітьми. Тому вирішальним
питанням було те, чи вжили органи держави-відповідача всіх заходів,
яких можна було обґрунтовано вимагати від них, для сприяння реалізації батьками їхніх прав опіки, доступу та батьківських прав, визнаних чинним законодавством або гарантованих судовим рішенням.
98. Уряд Республіки Польща також зазначив, що згаданий обо
в’язок органів влади держави-відповідача не є абсолютним, а залежить від обставин конкретної справи. Зокрема, всі обов’язки застосування примусу в таких справах повинні бути обмеженими, а інтереси та права всіх залучених осіб, а конкретніше, найкращі інтереси
дитини, мають бути враховані. Якщо зв’язок з одним із батьків може
загрожувати таким інтересам або порушити такі права, органи влади держави-відповідача мають встановити справедливий баланс між
ними. Крім того, позитивні обов’язки у цій сфері мають тлумачитися з урахуванням Конвенції ООН про права дітей від 20 листопада
1989 року та Гаазької Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 року.
99. Уряд Республіки Польща також твердив, що ефективне дотримання права на повагу до сімейного життя вимагало того, щоб
подальші взаємини між одним із батьків та дитиною оцінювалися
з урахуванням усіх відповідних інтересів, а не лише плину часу. Тому
адекватність заходів мала оцінюватися швидкістю їх виконання. Провадження щодо повернення викраденої дитини, включаючи виконання остаточного рішення, вимагало терміновості, оскільки сплив часу
міг мати невиправні наслідки для взаємин між дитиною та батьком,
який не жив із нею. Уряд посилався на думку Верховного Суду Республіки Польща, який підтвердив, що справи щодо викрадення дітей
мають вирішуватися в терміновому порядку.
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100. Уряд Республіки Польща визнав, що бувають випадки, у яких
відсутність співпраці з боку приватних осіб може зробити повернення дитини складним. Тому Уряд вбачав потребу для держав — сторін
Гаазької Конвенції 1980 року розвивати в межах їхніх правових систем заходи та процедури з метою забезпечення належного виконання
Конвенції. Такі заходи можуть включати в себе сприяння досягненню
компромісу між причетними сторонами та узгодження різних дій різних органів державної влади в рамках виконавчого провадження.
101. Уряд наголосив, що в цій справі органи влади Республіки
Польща співпрацювали та виконали свої зобов’язання за Гаазькою
Конвенцією. Міністерство юстиції Республіки Польща, а також генеральні консули у містах Львові та Севастополі діяли в належний спосіб.
Консули, про яких ідеться, також надали Уряду інформацію про поведінку органів влади України під час виконавчого провадження.
Обидва консули були одностайними в тому, що виконання судового
рішення у цій справі було неефективним протягом усього дворічного
періоду. Як твердив консул у місті Севастополі, органи влади України
не могли знайти К., хоча вони знали, яку школу вона відвідувала. Крім
того, місце проживання К. у Сімферополі було встановлено органами
влади України після спонукання з боку Консульства Республіки Польща. На думку консула, органи влади України виглядали такими, що
декларують свою цілковиту готовність до співпраці, добру волю та рішучість, у той час як насправді з їхнього боку не було вжито жодних
ефективних заходів протягом значного періоду часу. Уряд Республіки
Польща також зазначив критику заявника щодо органів влади України, пов’язану з відсутністю узгодженості у їхніх діях, оскільки вони
встановили дві можливі адреси проживання К., але перевіряли одну
за одною, замість того, щоб одночасно перевірити обидві.
102. Насамкінець Уряд Республіки Польща зазначив, що перша
успішна спроба виконати рішення від 4 лютого 2010 року відбулася
23 січня 2012 року, коли заявник зустрівся зі своєю донькою у присутності консула Республіки Польща. К. відмовилася повертатися до
Республіки Польща зі своїм батьком, але погодилася відвідати його
під час весняних канікул.
103. Уряд Республіки Польща дійшов висновку, що були підстави
вважати, що останні події мали б призвести до ефективного виконання судового рішення від 4 лютого 2010 року та успішного відновлення сімейних зв’язків між заявником та його донькою. Вони зазначили добру волю з боку заявника та його небажання травмувати свою
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дитину примусовими заходами виконання. Уряд також зазначив, що
органи влади України інтенсифікували свої спроби у січні 2012 року. Уряд вважає, що було б передчасним ухвалювати рішення по суті
справи, оскільки ситуація була непередбачуваною та змінювалася,
а тому слід було зачекати на її подальший розвиток.
2. Оцінка Суду
104. Оскільки взаємини між заявником та його донькою є одним
із аспектів сімейного життя в сенсі статті 8 Конвенції, Суду потрібно
визначити, чи відбулося недотримання права заявника на повагу до
сімейного життя. Суд повторює, що важливою метою статті 8 Конвенції є захист особи від свавільних дій з боку державних органів. Крім
того, є позитивні обов’язки, властиві ефективному «дотриманню»
права на повагу до сімейного життя. В обох контекстах треба зважати
на справедливий баланс, який слід зберігати між конкурентними інтересами особи та суспільства загалом; та в обох контекстах держава
користується певною свободою розсуду (див., серед багатьох інших
джерел, рішення у справах «Ігнакколо-Зеніде проти Румунії», заява
№ 31679/96, п. 94, ECHR 2000-I; «Іглесіас Жиль та A.U.I. проти Іспанії»,
заява № 56673/00, п. 48, ECHR 2003-V, та «Мікуліч проти Хорватії», заява № 53176/99, п. 58, ECHR 2002-I).
105. Крім того, Суд послідовно встановлював, що позитивний
обов’язок держави за статтею 8 Конвенції включає право батьків на
доступ до засобів, що дають їм можливість возз’єднатися з їхніми
дітьми, та обов’язок національних органів вживати таких засобів.
Проте обов’язок національних органів вживати таких засобів не є абсолютним, оскільки возз’єднання одного з батьків із дітьми, які певний час проживали разом з іншим із батьків, може не відбутися одразу,
а вимагати підготовчих заходів. Будь-який обов’язок застосовувати
примус у цій сфері слід обмежувати, оскільки мають враховуватися інтереси та права і свободи всіх причетних, а конкретніше — слід
чинити в найкращих інтересах дитини та з дотриманням її права за
статтею 8 Конвенції. Якщо контакти з одним із батьків можуть виявитися такими, що загрожують цим інтересам або порушують ці права,
саме національні органи забезпечують справедливий баланс між ними (див. рішення від 24 квітня 2003 року у справі «Зильвестер проти
Австрії», заяви № 36812/97 та № 40104/98, п. 58).
106. У справах, пов’язаних із виконанням рішень у царині сімейного права, Суд неодноразово встановлював, що вирішальним є те, чи

440

Хабровські проти України

вжили національні органи всіх необхідних для сприяння виконанню
заходів, що можуть обґрунтовано вимагатися за особливих обставин
кожної справи. Розглядаючи питання про те, чи становило невиконання рішення суду недотримання права заявника на повагу до сімейного життя, Суд повинен забезпечувати справедливий баланс між
інтересами всіх причетних осіб та загальним інтересом забезпечення
дотримання верховенства права. У справах цього типу адекватність
заходу визначається швидкістю його виконання, оскільки сплив часу
може мати непоправні наслідки для взаємин між дитиною та одним
із батьків, який не живе з нею (див. згадане рішення у справі «Зильвестер проти Австрії», пп. 59–60).
107. Насамкінець Суд вважає, що позитивні обов’язки, які стаття 8
Конвенції накладає на Договірні держави щодо возз’єднання батьків
з їхніми дітьми, мають тлумачитися з урахуванням Гаазької Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від
25 жовтня 1980 року (див. наведене раніше рішення у справі «Ігнакколо-Зеніде проти Румунії», п. 95), а поняття «найкращі інтереси» дитини
також є першочерговим міркуванням у контексті процедур, передбачених Гаазькою Конвенцією (див. рішення у справі «Нойлінґер та Шурук проти Швейцарії» [ВП], заява № 41615/07, п. 76, ECHR 2010).
108. В обставинах цієї справи Суд зазначає, що судам України знадобився майже рік для того, щоб ухвалити рішення про повернення К.
до Республіки Польща, і майже два роки для того, щоб здійснити першу практично успішну спробу виконання судового рішення від 4 лютого 2010 року, якою було зобов’язано повернути її. Суд погоджується
з тим, що дії М. та її родичів перешкоджали виконавчому провадженню; проте слід зазначити, що М. та К. проживали в Україні доволі
відкрито. К. відвідувала державну середню школу та перебувала на
амбулаторному лікуванні у державній лікарні, а її мати М. контактувала з національними органами влади (див. пункти 15, 17, 19, 21, 24, 56
та 69 раніше). За цих обставин неможливо стверджувати, що завдання державної виконавчої служби відслідкувати їхнє місце перебування та принаймні встановити контакт К. з її батьком було неможливо
виконати. Заходи, вжиті національними органами влади, виявилися
формальними та нескоординованими, хоча, як твердить Уряд-відповідач, вони були єдиними можливими заходами для виконання
рішення суду. Санкції, передбачені національним законодавством за
перешкоджання виконавчому провадженню, сформульовано надто
узагальнено, і Уряд не твердив, що державна виконавча служба могла
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ефективно притягти М. та її родичів до відповідальності за умисне
перешкоджання виконавчому провадженню. Водночас можливість
застосування до М. лише чітко сформульованих санкцій за невиконання судового рішення, а саме штрафу (див. пункт 82 раніше), видається, ніколи не розглядалася державною виконавчою службою. Але
навіть попри це, його застосування напевно було би марним, доки не
можна було ефективно встановити місце перебування М. та зв’язатися
з нею. Якщо, твердив Уряд, компетенція державної виконавчої служби обмежувалася лише діями, що були фактично виконані нею у цій
справі, заявнику не можна дорікати в тому, що він не оскаржив ці дії
до суду. Крім того, Уряд ані показав, у який спосіб подальші судові
позови заявника могли пришвидшити виконавче провадження, ані
навів жодних прикладів з національної практики, що застосовувалася з цією метою у будь-яких справах з викрадення дітей. Тому заперечення Уряду щодо прийнятності заяви має бути відхилено.
109. Суд вважає, що ця справа свідчить про те, що передбачені
національним законодавством дії не були достатніми для державної
виконавчої служби України за проблемних обставин виконання судового рішення, а в цій справі відсутність ефективності виконання призвела до серйозного розриву сімейних зв’язків між заявником та його
донькою.
Відповідно відбулося порушення статті 8 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
110. Заявник також скаржився на те, що тривале невиконання
постанови суду щодо повернення його доньки до Республіки Польща
порушувало пункт 1 статті 6 Конвенції, відповідна частина якого зазначає таке:
«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку ... судом, ... який вирішить спір щодо його
прав та обов’язків цивільного характеру...».
A. щодо прийнятності

111. Суд зазначає, що ця скарга пов’язана з тією, що розглядалася
щойно, і тому також має бути визнана прийнятною.
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B. щодо суті

112. Зважаючи на свої висновки за статтею 8 Конвенції (див. пункти 108 та 109 раніше) та те, що необґрунтована затримка з боку суду
та подальше виконавче провадження були центральними питаннями
у скарзі заявника, Суд вважає, що немає необхідності розглядати, чи
відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у цій справі (див. наведене рішення у справі «Зильвестер проти Австрії», п. 77).
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
113. Стаття 41 Конвенції передбачає таке:
«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

114. Заявник вимагав 30 000 євро відшкодування моральної шкоди.
115. Уряд вважав суму, що вимагалася, надмірною та цілковито
необґрунтованою.
116. Суд, здійснюючи оцінку на засадах справедливості, присуджує заявнику 7500 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

117. Заявник також вимагав 13 599 польських злотих (приблизно
3285 євро) компенсації судових та інших витрат, понесених під час
провадження в судах держави-відповідача та у Суді.
118. Уряд твердив, що більшість вимог щодо компенсації судових
та інших витрат не були достатньо конкретними та деталізованими.
119. 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 Суд, беручи до уваги наявні у нього документи
та зазначені критерії, вважає за належне присудити суму, що вимагається, у повному обсязі.
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C. Пеня

120. 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 заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення статті 8 Конвенції.
3. Ухвалює, що немає потреби окремо розглядати скарги за пунктом 1 статті 6 Конвенції.
4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач має сплатити заявникові наведені далі
суми, які мають бути конвертовані в національну валюту дер
жави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:
i) 7500 (сім тисяч п’ятсот) євро відшкодування моральної
шкоди разом із будь-якими податками, що можуть нараховуватися;
ii) 3285 (три тисячі двісті вісімдесят п’ять) євро компенсації
судових та інших витрат разом із будь-якими податками,
що можуть нараховуватися;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначені вище суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової
ставки Європейського центрального банку, що діятиме в цей
період, до якого мають бути додані три відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 17 січня
2013 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ГАРНАГА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 20390/07)
Рішення
Страсбург
16 травня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
16 серпня 2013 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.
У справі «Гарнага проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Е. Пауер-Форд,
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пані Х. Єдерблом,		
п. А. Пейхал,
пані М. Антонович, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 9 квітня 2013 року
постановляє таке рішення, що було ухвалене цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 20390/07) проти України, поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини
та основних свобод (далі — «Конвенція») громадянкою України, пані Наталією Володимирівною Гарнагою (далі — заявниця) 2 квітня 2007 року.
2. Заявницю представляв п. І. Ю. Гарнага, юрист, що практикує
у м. Біла Церква. На останніх стадіях провадження Уряд України
(далі — Уряд) представляв його уповноважений, п. Н. Кульчицький із
Міністерства юстиції України.
3. Заявниця твердила, що державні органи влади втрутилися в її
приватне життя, відхиливши її заяву про зміну по батькові (по батькові може вважатися другим ім’ям, яке походить від власного імені
батька з відповідним суфіксом, що означає стать особи).
4. 6 лютого 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.
5. Пані Г. Юдківська, суддя, обрана від України, не могла брати
участь у справі (правило 28 Регламенту Суду). Голова Палати вирішив
призначити пані М. Антонович як спеціального суддю (підпункт b
пункту 1 правила 29 Регламенту Суду).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявниця народилася у 1968 році й живе у м. Біла Церква, Україна.
7. Згідно з твердженнями заявниці, протягом багатьох років вона
жила однією родиною зі своїм вітчимом, матір’ю та неповнорідним
братом і бажала ще тісніше пов’язати себе з членами своєї родини,
взявши прізвище вітчима, а також його ім’я для свого по батькові.
8. 24 березня 2004 року заявниця подала до відділу реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міського управління юстиції
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(далі — відділ РАЦС) заяву про зміну її по батькові з «Володимирівна»
на «Юріївна».
9. Листом від 27 березня 2004 року відділ РАЦС відмовив у задоволенні заяви заявниці, посилаючись на затверджені Міністерством
юстиції України Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні,
згідно з якими по батькові фізичної особи може бути змінено тільки
в разі зміни її батьком свого імені.
10. 23 квітня 2004 року заявниця оскаржила цю відмову до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області. Вона скаржилася
у зв’язку з тим, що її по батькові, як і її ім’я та прізвище, є складовою
частиною її повного імені та що вона має право змінити його. Вона
твердила, що ця відмова порушила її конституційні права, була неконституційною та не ґрунтувалася на законі. Вона також твердила,
що має вагомі причини для зміни по батькові, а саме: відмежуватися
від свого біологічного батька та міцніше пов’язати себе зі своїми вітчимом та неповнорідним братом.
11. 5 травня 2004 року заявниця змінила своє родове прізвище
«Глазкова» на прізвище свого вітчима — «Гарнага», яке також було
прізвищем її матері та неповнорідного брата.
12. 10 червня 2004 року Білоцерківський міськрайонний суд
Київської області дійшов висновку, що відділ РАЦС діяв згідно із законодавством, відповідно до статті 149 Сімейного кодексу України
2002 року, а тому відмовив у задоволенні скарги заявниці. Суд дійшов висновку, що зміна по батькові можлива тільки в тому разі, коли
батько такої особи попередньо змінив своє ім’я. Отже, з огляду на те,
що батько заявниці не змінив свого імені, заява заявниці щодо зміни по батькові не відповідала законодавству. Суд також зазначив, що
Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні передбачають
детальніше регулювання відповідних положень Конституції України,
Цивільного та Сімейного кодексів України та не суперечать їм.
13. 3 грудня 2004 року апеляційний суд Київської області залишив рішення суду першої інстанції без змін, зазначивши, що його
висновки ґрунтувалися на чинному законодавстві.
14. 31 жовтня 2006 року Вищий адміністративний суд України
відхилив касаційну скаргу заявниці з питань права. Суд ухвалив, зокрема, що висунутий заявницею аргумент про те, що новий Сімейний
кодекс України обмежує право на зміну по батькові, ґрунтувався на
неправильному тлумаченні положень статті 191 Кодексу про шлюб та
сім’ю України 1969 року.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ законодавство
A. Конституція України 1996 року

15. Відповідні положення Конституції України передбачають таке:
Стаття 22
«...При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів
не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.»
B. Кодекс про шлюб та сім’ю України 1969 року
(втратив чинність)

16. Відповідні положення Кодексу передбачають таке:
Стаття 191
Місце і порядок реєстрації переміни прізвища, імені, по батькові
«Реєстрація переміни прізвища, імені, по батькові громадян України
проводиться відділом реєстрації актів громадянського стану за місцем їх постійного проживання.
Про проведену реєстрацію переміни прізвища, імені, по батькові
повідомляється відділ реєстрації актів громадянського стану України,
в якому знаходяться на зберіганні записи актів про народження, одруження та розірвання шлюбу, особою, що перемінила прізвище, ім’я,
по батькові».
C. Цивільний кодекс України 2003 року
(чинний з 1 січня 2004 року)

17. Відповідні положення Кодексу передбачають таке:
Стаття 28
Ім’я фізичної особи
«1. Фізична особа набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм
ім’ям.
Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону
або звичаю національної меншини, до якої вона належить...»
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Стаття 294
Право на ім’я
«1. Фізична особа має право на ім’я...»

Стаття 295
Право на зміну імені
«1. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право змінити
своє прізвище та ім’я у порядку, встановленому законом.
... 3. По батькові фізичної особи може бути змінено у разі зміни її
батьком свого імені...»
D. Сімейний кодекс України 2002 року
(чинний з 1 січня 2004 року)

18. Відповідні положення Кодексу передбачають таке:
Стаття 10
Застосування аналогії закону та аналогії права
«1. Якщо певні сімейні відносини не врегульовані цим Кодексом або
домовленістю (договором) сторін, до них застосовуються норми цього Кодексу, які регулюють подібні відносини (аналогія закону).
2. Якщо до регулювання сімейних відносин неможливо застосувати
аналогію закону, вони регулюються відповідно до загальних засад сімейного законодавства (аналогія права)».

Стаття 147
Визначення по батькові дитини
«1. По батькові дитини визначається за іменем батька.
2. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі,
за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за
іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком».

Стаття 149
Зміна по батькові дитини
«1. У разі, якщо батько змінив своє ім’я, по батькові дитини, яка досягла чотирнадцяти років, змінюється за її згодою..»
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19. У своєму коментарі до Сімейного кодексу України (Ромов
ська З. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. —
2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Видавничій Дім Ін Юре, 2006. Стор. 310,
312), професор З. В. Ромовська, розробник Кодексу, стосовно статей
147 та 149 зазначила, зокрема, таке:
Стаття 147
«1. ...Власне ім’я особи, записаної батьком дитини, автоматично визначає по батькові дитини...
3. Кожна дитина, незалежно від жодних обставин, має мати «по батькові», навіть тоді, коли реальний батько не встановлений. У цьому разі
«по батькові» може бути вигаданим».

Стаття 149
«2. Дитина, яка досягла чотирнадцяти років, уже має своє місце в суспільстві, готується до самостійного життя, асоціює своє ім’я із тим по
батькові, яке є у її документах. Тому її згода чи заперечення на зміну
по батькові матиме вирішальне значення. Отже, не виключена ситуація, коли батько змінить своє ім’я, а по батькові в документах його
сина чи дочки залишиться попереднім.
3. Чи можна змінити по батькові тоді, коли ім’я батька не змінилося?
Відповіді на це питання у статті 149 Сімейного кодексу (СК) немає.
Проте є стаття 10 СК, яка допускає аналогію закону та права, за допомогою якої можна знайти вихід із цієї ситуації».
E. Указ Президента України
від 31 грудня 1991 року
№ 23 «Про порядок переміни громадянами України прізвищ,
імен та по батькові»
(втратив чинність згідно з Указом Президента України
від 31 серпня 2007 року № 803/2007)

20. Указом, серед іншого, передбачалось:
«1. ...переміна прізвищ, імен та по батькові громадянами України до
зволяється по досягненні ними 16-річного віку.
2. ...Відмова у переміні прізвища, імені та по батькові може бути оскаржена до суду у встановленому порядку».
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F. Постанова Кабінету Міністрів України № 233
від 27 березня 1993 року «Про затвердження Положення
про порядок розгляду клопотань про переміну
громадянами України прізвищ, імен, по батькові»
(втратила чинність на підставі
постанови Кабінету Міністрів України № 915
від 11 липня 2007 року)

21. Як і в Указі Президента України, процедура, затверджена цією
постановою, передбачала можливість для громадянина, який досяг
віку шістнадцяти років, звернення до державних органів з метою зміни свого прізвища, імені та по батькові, а також оскарження до суду
відмови у задоволенні клопотання. Процедура також передбачала:
«15. Переміна прізвища, імені, по батькові не дозволяється у випадках, якщо:
а) заявник перебуває під слідством, судом або має судимість;
б) є заперечення з боку органів внутрішніх справ».
G. Постанова Кабінету Міністрів України № 915
від 11 липня 2007 року
«Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені
(прізвища, власного імені, по батькові)
фізичної особи»

22. Ця постанова замінила постанову від 27 березня 1993 року.
Вона встановлює порядок зміни всіх складових імені фізичної особи
(прізвища, власного імені, по батькові). У ній міститься тільки одне
положення, яке стосується виключно по батькові:
«3. ...Заява фізичної особи про повторну зміну по батькові подається
і розглядається відповідно до цього Порядку»

23. Порядком також передбачаються обставини, за яких може бути відмовлено у наданні дозволу на зміну імені:
«11. Підставами для відмови у наданні дозволу на зміну імені є:
i) здійснення стосовно заявника кримінального провадження або
його перебування під адміністративним наглядом;
ii) наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
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iii) офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав
про оголошення розшуку заявника;
iv) подання заявником неправдивих відомостей.
Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути в установленому
порядку оскаржена у суді».
H. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні,
затверджені наказом Міністерства юстиції України
від 18 жовтня 2000 року № 52/5
(у редакції, чинній на час подій)

24. Відповідні положення Правил у редакції, чинній на час подій,
передбачали таке:
«6. Реєстрація зміни імені
6.1. ...Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається
з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із
закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.
6.2. Зміна прізвища та імені фізичними особами, які є громадянами
України, дозволяється після досягнення ними 16-річного віку.
...По батькові фізичної особи може бути змінено в разі зміни її батьком свого власного імені.
У разі, якщо батько змінив своє ім’я, по батькові дитини, яка досягла
чотирнадцяти років, змінюється за її згодою...»

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
25. Заявниця скаржилася на те, що, відмовивши їй у зміні по батькові,
державні органи влади втрутилися у її приватне життя. Вона посилалася
на статтю 8 Конвенції, відповідні положення якої передбачають таке:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя...
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього
права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із
законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах на-
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ціональної 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

26. Уряди твердив, що національне законодавство містить чіткі
положення, які не дозволяють зміну по батькові на власний розсуд,
а національні суди не можуть винести рішення, що суперечитиме законодавству. Отже, на думку Уряду, у заявниці не було ефективного
засобу юридичного захисту, за допомогою якого вона могла б оскаржити до національних судів відмову від 27 березня 2004 року, й за таких обставин в неї не було будь-яких інших ефективних засобів юридичного захисту. Уряд зауважив, що в разі відсутності доступного
засобу юридичного захисту або його неефективності, перебіг шестимісячного строку загалом розпочинається від дати оскаржуваної дії.
Відповідно, заявниця мала подати заяву до Суду протягом шести місяців від дати відмови відділом РАЦС у задоволенні її заяви про зміну
по батькові від 27 березня 2004 року.
27. Заявниця не погодилася. Вона вважала, що мала право на доступ до національних судів зі своїм цивільно-правовим спором, та, оскільки такий засіб юридичного захисту в неї був, вона мала скористатися ним. Крім того, вона твердила, що національне законодавство не
забороняє їй зміну по батькові та що рішення національних судів не
ґрунтувалися на законі.
28. Суд нагадує, що в разі відсутності засобів юридичного захисту або якщо вони вважаються неефективними, шестимісячний термін загалом відраховується від дати оскаржуваної дії (див. ухвалу
у справі «Хазар та інші проти Туреччини» (Hazar and Others v. Turkey) від
10 січня 2002 року, заява № 62566/00).
29. Суд нагадує, що для того, щоб бути ефективним, засіб захисту
має бути незалежним від будь-якої вжитої на розсуд державних органів дії, бути безпосередньо доступним для тих, кого він стосується
(див. рішення від 6 вересня 2005 року у справі «Гурепка проти України»
(Gurepka v. Ukraine), заява № 61406/00, п. 59); спроможним запобігти
виникненню або продовженню стверджуваного порушення чи надати
належне відшкодування за будь-яке порушення, яке вже сталося (див.
рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudła v. Poland) [ВП], заява
№ 30210/96, п. 158, ECHR 2000 ‑XI).
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30. Суд зауважує, що в низці справ проти України він встановлював, що суди загальної юрисдикції в Україні, включно із Верховним
Судом України, не мають повноважень визнавати закони нечинними.
Крім того, за законодавством України фізична особа не має права на
подання заяви до Конституційного суду України, який має виключні
повноваження визнати законодавчу норму неконституційною. Отже,
в разі, якщо скарга заявника безпосередньо стосується законодавчої
норми, яка є чіткою та недвозначною, Суд дійде висновку, що в такого заявника не було засобу юридичного захисту, який можна було
би вважати ефективним за обставин його справи (див., наприклад,
ухвалу від 3 квітня 2007 року у справі «Мирошниченко проти України»
(Myroshnychenko v. Ukraine), заява № 10205/04).
31. Суд зазначає, що в цій справі заявниця мала прямий доступ
до національних судів з її цивільно-правовим спором. Крім того, така
можливість була чітко передбачена національним законодавством (див.
пункти 20 та 21 раніше). Залишається лише розглянути, чи було національне законодавство зі спірного питання настільки чітким, що будьякі спроби заявниці оскаржити відмову відділу РАЦС до національних
судів були абсолютно марними, як про це твердить Уряд. У зв’язку із
цим Суд зазначає, що на час подій, які стали підставою для подання цієї
заяви, до законодавства України щойно було внесено зміни та положення нового Цивільного та Сімейного кодексів України, які обмежили
можливість зміни по батькові до випадків, коли батько відповідної особи змінював своє ім’я, від якого походить по батькові. У зв’язку із цим
слід зазначити, що відповідні Указ Президента України та постанова
Кабінету Міністрів України (див. пункти 20 та 21 раніше), які дозволяли
таку зміну, не висуваючи умовою вимогу про зміну імені батька, залишалися чинними ще три роки після оскаржуваної відмови, та навіть положення статті 149 Сімейного кодексу України не були визнані такими,
що накладають таке обмеження. У зв’язку із цим Суд звертає увагу на
коментар, опублікований розробником нового Сімейного кодексу України, який вважав, що зазначена стаття не врегульовує такі ситуації,
як ситуація заявниці, та вважав, що розв’язком такої ситуації може бути
застосування аналогії права або закону (див. пункт 19 раніше). Цих відомостей Суду достатньо, аби дійти висновку, що на час подій правове
регулювання спірного питання, а саме, можливості для фізичної особи
змінити по батькові без зміни імені батьком, не було достатньо чітким,
аби дати відповідній особі підстави вважати, що оскарження до національних судів відмови щодо зміни по батькові буде абсолютно марним.
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32. Отже, Суд вважає, що заявниці не можна дорікнути за використання засобів юридичного захисту, які могли небезпідставно
вважатися ефективними в її ситуації. Враховуючи те, що заявниця
подала свою заяву 2 квітня 2007 року, тобто в межах шести місяців
після остаточного судового рішення в її справі, винесеного Вищим
адміністративним судом України 31 жовтня 2006 року, Суд відхиляє
заперечення Уряду.
33. Суд також зазначає, що ця заява не є явно необґрунтованою
в сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає,
що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має
бути визнана прийнятною.
B. щодо Суті

34. Заявниця твердила, що впродовж багатьох років жила однією
сім’єю зі своїм вітчимом, матір’ю та неповнорідним братом і бажала
ще ближче пов’язати себе з ними, взявши прізвище свого вітчима та по
батькові, що походило би від його імені. Попри те, що заявниці було
дозволено змінити своє прізвище, державні органи влади відмовили
їй у зміні по батькові, розтлумачивши нове законодавство як таке, що
забороняє таку зміну. Заявниця не погодилася з таким тлумаченням,
твердячи, що зміна по батькові на власний розсуд дозволялася їй Указом Президента України та Постановою Кабінету Міністрів України
(див. пункти 20 та 21 раніше). Вона вважала, що обмеження її права на
зміну її по батькові було незаконним та необґрунтованим.
35. Уряд не надав своїх зауважень щодо суті скарги, вважаючи заяву неприйнятною.
36. Жодна зі сторін не ставила під сумнів застосовність у цій
справі статті 8 Конвенції, отже, Суд не вбачає підстав для цього. Суд
нагадує, що в багатьох подібних справах стосовно вибору або зміни
імені та прізвища він доходив висновку, що це питання охоплюється
статтею 8 Конвенції, оскільки ім’я та прізвище стосуються приватного
та сімейного життя особи (див. серед багатьох інших джерел рішення у справі «Бургхартц проти Швейцарії» (Burghartz v. Switzerland) від
22 лютого 1994 року, п. 24, Серія A, № 280‑B; «Ст’єрна проти Фінляндії»
(Stjerna v. Finland) від 25 листопада 1994 року, п. 37, Серія A, № 299‑B
та «Гійо проти Франції» (Guillot v. France) від 24 жовтня 1996 року, пп. 21
та 22, Звіт про рішення та ухвали 1996‑V). Справа «Булгаков проти України» (Bulgakov v. Ukraine, заява № 59894/00, п. 42, рішення від 11 вересня
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2007 року) також стосувалася по батькові заявника як частини його
імені. Отже, предмет цієї заяви охоплюється статтею 8 Конвенції.
37. Суд також нагадує, що хоча зобов’язання щодо зміни імені особи може вважатися втручанням у приватне життя такої особи, відмову
в наданні особі дозволу взяти нове ім’я не можна автоматично вважати
таким втручанням. Суд ще раз нагадує, що хоча мета статті 8 Конвенції переважно стосується захисту особи від свавільного втручання дер
жавних органів, вона не лише зобов’язує державу утриматися від такого
втручання, а й покладає на неї позитивні зобов’язання, властиві дієвій
повазі до приватного та сімейного життя. Якщо межі між позитивними
та негативними зобов’язаннями держави за статтею 8 не можна визначити з достатньою точністю, то застосовні принципи є, проте, подібними. В обох контекстах слід дотримуватися справедливого балансу, який
потрібно встановити між конкурентними інтересами особи та суспільства загалом (див. згадане раніше рішення у справі «Ст’єрна проти Фінляндії» (Stjerna v. Finland), п. 38 та рішення від 6 вересня 2007 року у справі
«Юханссон проти Фінляндії» (Johansson v. Finland), заява № 10163/02, п. 29).
38. Визнаючи, що в особи можуть бути реальні причини, щоб бажати
змінити своє ім’я, Суд визнає, що законодавчі обмеження такої можливості можуть бути виправдані інтересами суспільства, наприклад, для
забезпечення точного обліку населення або збережності засобів ідентифікації особи та зв’язку носіїв певного імені із сім’єю (див. згадане раніше
рішення у справі «Ст’єрна проти Фінляндії» (Stjerna v. Finland), п. 39).
39. Суд також нагадує, що Договірні держави мають широкі межі
свободи розсуду у сфері регулювання зміни імен особами, а його завдання полягає не в тому, щоб замінити собою компетентні державні
органи для визначенні найвідповіднішої політики в зазначеній сфері,
а у перевірці згідно з Конвенцією рішень, ухвалених зазначеними
органами під час здійснення своїх дискреційних повноважень (див.
згадане раніше рішення у справі «Ст’єрна проти Фінляндії» (Stjerna v.
Finland), п. 39). Саме державному органу належить навести відповідні
та достатні підстави на підтримку своєї відмови в наданні дозволу на
зміну імені особи для того, щоб це обмеження вважалося «необхідним
у демократичному суспільстві» (див. рішення від 21 жовтня 2008 року
у справі «Гюзель Ердагьоз проти Туреччини» (Gьzel Erdagцz v. Turkey), заява № 37483/02, п. 50–55).
40. По батькові, як частина особистого імені, традиційно походить
від імені батька відповідної особи. Однак, законодавство України визнає, що коли особа досягає достатньо дорослого віку для того, щоб ух-
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валювати самостійні рішення щодо зміни імені, вона може зберегти
або змінити ім’я, надане їй при народженні. Вартий особливої уваги
той факт, що особа може зберегти по батькові, навіть якщо її батько вже
не носить імені, від якого походить по батькові. У цьому разі розірвання традиційного зв’язку між по батькові особи та іменем її батька ви
знається можливим. Новий Цивільний кодекс України, чинний від
1 січня 2004 року, передбачає можливість зміни особою по батькові,
якщо її батько змінив ім’я. Державні органи розтлумачили це положення як чітку вказівку на те, що зміна імені батьком особи є єдиною
можливою підставою для зміни по батькові відповідної особи. Заявниця твердила, що це спірне положення не забороняє зміну по батькові
за інших ситуацій та що інші нормативні акти (див. пункти 20 та 21
раніше) не містять подібних обмежень. На думку заявниці, така відмова у будь-якому разі була необґрунтованим та зайвим обмеженням її
права на ім’я як частину її особистої та сімейної індивідуальності.
41. Таким чином, Суд зазначає, що сторони оспорюють те, чи ґрунтується обмеження права заявниці на законі чи на неправильному
тлумаченні закону. На час подій чинними були різні положення (див.
пункти 17, 20, 21 та 24 раніше), що свідчить про те, що питання зміни по
батькові не було визначено з достатньою чіткістю. Проте, навіть якщо
є суперечність стосовно правильного тлумачення закону, безперечним
є те, що право особи на збереження свого імені, як і право на його зміну, визнається законодавством України. Слід зауважити, що українська система зміни імен видається доволі гнучкою й особа може змінити
своє ім’я, дотримуючись спеціальної процедури, яка передбачає тільки мінімальні обмеження, які застосовуються в дуже конкретних випадках, здебільшого пов’язаних із кримінальним судочинством (див.
пункт 22 раніше). Водночас, як видається, будь-яких ширших міркувань для накладення обмежень на зміну імені особи — таких як точний
облік населення або зв’язок носіїв певного імені із сім’єю — державними органами не висувається. За такої ситуації майже цілковитої свободи зміни імені або прізвища особи обмеження, накладені на зміну
по батькові, не видаються належною та достатньою мірою мотивованими національним законодавством. Крім того, державними органами
не було надано жодного обґрунтування позбавлення заявниці її права
ухвалювати рішення з цього важливого аспекту її приватного та сімейного життя, й таке обґрунтування не було встановлено у жодний інший
спосіб. Оскільки державні органи не забезпечили балансу відповідних
інтересів, про які йдеться (див. пункт 38 раніше), вони не виконали
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свого позитивного зобов’язання щодо забезпечення права заявниці на
повагу до її приватного життя. Відповідно Суд вважає, що у цій справі
відбулося порушення статті 8 Конвенції.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
42. 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

43. Заявниця вимагала 5000 євро відшкодування моральної шкоди.
44. Уряд вважав цю вимогу необґрунтованою.
45. Суд вважає, що констатація порушення сама по собі становить
достатню справедливу сатисфакцію за будь-яку моральну шкоду, якої
зазнала заявниця.
B. Судові витрати

46. Заявниця також вимагала 103,17 грн. (близько 10 євро) компенсації судових та інших витрат, пов’язаних із провадженням в національних судах, та 2178,68 грн. (близько 212 євро) компенсації судових та інших витрат, пов’язаних із провадженням у Суді. Вона також
просила Суд відкоригувати ці суми так, аби вони відображали будьяке зростання індексу інфляції.
47. Уряд вважав, що вимога щодо компенсації судових витрат,
пов’язаних із провадженням у національних судах, має бути відхилена, оскільки такі витрати не стосувалися провадження в Суді. Щодо
витрат, пов’язаних із провадженням у Суді, Уряд вважав, що було доведено, що тільки поштові витрати на суму 142,22 грн. пов’язані з провадженням у Суді, тоді як квитанції на решту витрат не свідчили про
їхній стосунок до цього провадження. Таким чином, Уряд пропонував відхилити їх у зв’язку з необґрунтованістю.
48. Відповідно до практики Суду заявник має право на відшкодування судових та інших витрат, якщо буде доведено, що такі витрати
були фактичними і необхідними, а їхній розмір — обґрунтованим.
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У цій справі з огляду на наявні документи та зазначені критерії Суд
присуджує суми, що вимагалися, у повному обсязі. Що стосується коригування сум компенсації відповідно до індексу інфляції, то Суд зазначає, що заявниця не надала жодних відповідних розрахунків або
підтверджувальних документів, і тому він відхиляє цю вимогу.
C. Пеня

49. Суд вважає розумним, що пеня має бути встановлена в розмірі
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує одноголосно заяву прийнятною.
2. Ухвалює одноголосно, що відбулося порушення статті 8 Конвенції.
3. Ухвалює чотирма голосами проти трьох, що констатація порушення сама по собі становить достатню справедливу сатисфакцію за
будь-яку моральну шкоду, якої зазнала заявниця.
4. Ухвалює одноголосно, що:
a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач має виплатити заявниці 222 (двісті двадцять два) євро відшкодування суових та інших витрат разом
із будь-яким податком, що може нараховуватися; ця сума має
бути конвертована у 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 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 стосовно справедливої сатисфакції».
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 травня
2013 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

М. Віллігер
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 «ПУТИСТІН ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 16882/03)
Рішення
Страсбург
21 листопада 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
21 лютого 2014 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Путистін проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,		
п. А. Потоцький,
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п. П. Лемменс,		
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
та п. С. Філліпс, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 22 жовтня 2013 року
постановляє таке рішення, що було ухвалене цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 16882/03), поданій проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав та основних свобод людини (далі — Конвенція) громадянином України паном Владленом Михайловичем Путистіним (далі — заявник) 12 травня 2003 року.
2. Заявник отримав дозвіл самостійно представляти свою справу
відповідно до п. 2 Правила 36 у заключній частині Регламенту Суду.
Інтереси уряду України (далі — Уряд) представляв його уповноважений п. Н. Кульчицький.
3. Заявник твердив, що внаслідок відмови національних судів
спростувати оприлюднену в газеті «Комсомольська правда» інформацію, що ганьбила його батька, було порушено його право на захист
своєї репутації. Він послався на статтю 10 Конвенції.
4. 16 листопада 2010 року Суд ухвалив рішення повідомити про
подану заяву Уряд.

ФАКТИ
I. кокретні Обставини справи
5. Заявник, п. Владлен Михайлович Путистін, народився 1934 року й живе у Києві.
6. Факти справи, подані сторонами, можна коротко викласти так.
А. Передісторія справи

7. Заявник є сином п. Михайла Путистіна, колишнього гравця
футбольного клубу «Динамо» (Київ), який брав участь у чемпіонаті
СРСР 1936 року, в якому його команда посіла друге місце. 9 серпня
1942 року батько заявника взяв участь у легендарному «матчі смерті»
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між ФК «Старт» — командою, до складу якої входили здебільшого професійні футболісти ФК «Динамо» (Київ), які працювали на хлібозаводі
в Києві, — та командою німецьких пілотів люфтвафе, зенітників і механіків аеродромів («Флакельф»). Ця гра запам’яталася принизливим
розгромом «Флакельфа» (ФК «Старт» обіграв «Флакельф» з рахунком
5:3) попри припущенно нечесну гру «Флакельфа», що виявлялася
в брутальних діях стосовно суперників, погрозах покарання на їхню
адресу та необ’єктивне суддівство з боку офіцера СС. Перемога ФК
«Старт» у цьому матчі, як вважають, мала серйозні наслідки для гравців, яких згодом було заарештовано й доправлено у місцевий концтабір, де зрештою чотирьох гравців було страчено.
8. 2002 року влада Києва відзначала 60-у річницю цього матчу, що
широко висвітлювалося у ЗМІ.
B. Процес стосовно газети «Комсомольська правда»

9. 3 квітня 2001 року газета «Комсомольська правда» надрукувала статтю під назвою «Правда про „матч смерті“», написану O. M.,
журналісткою цієї газети. У статті вона детально описала план щодо
створення кінофільму, присвяченого подіям цього матчу 1942 року.
У статті було надруковано інтерв’ю з майбутніми режисером і продюсером цього фільму, О. Ш. і Д. K., а також було вміщено афішу цього
матчу від 1942 року, де було перераховано прізвища всіх гравців, що
брали в ньому участь. У статті було згадано імена чотирьох страчених
футболістів «Динамо» (Київ) — Кузьменка, Клименка, Коротких і Трусевича, але прізвище батька заявника в ній не було. Там також ішлося
про намір О. Ш. Залучити до зйомок Милу Йовович, Жана Рено та Анд
рія Шевченка. Прізвище батька заявника на зображенні афіші матчу
1942 року було нерозбірливим. В одному з абзаців статті Д. K. твердив,
що, за повідомленнями з його джерел,
«...власне динамівців у команді «Старт», яку створив директор місцевого хлібозаводу, було лише четверо. Їх і розстріляли. А решта гравців
працювала в поліції, співробітничала з гестапо».

10. У липні 2001 року заявник почав розгляд стосовно газети
«Комсомольська правда» та згаданої журналістки на тій підставі, що
вони поширили невірогідну інформацію про його батька, що містилася в статті (див. п. 9 раніше). Заявник домагався спростування цієї
інформації і бажав отримати відшкодування моральної шкоди.
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11. Зокрема заявник твердив, що зі статті випливало, що його
батько співробітничав із поліцією окупантів та гестапо у 1942 році.
На підтвердження своїх заяв він надав копії документів Служби безпеки України, які свідчили про те, що в архівах не було інформації
про гадану співпрацю його батька з окупаційною поліцією або гестапо та що стосовно батька заявника ніколи не відбувалися кримінальні
провадження у цьому зв’язку. В архівах також знайшлися підтвердження того, що батько заявника перебував у Сирецькому концтаборі.
Така ж інформація зберігалася в Київському обласному державному
архіві, що підтверджувала, що батько заявника брав участь у «матчі
смерті», а потім його тримали у Сирецькому концтаборі.
12. 25 грудня 2001 року Оболонський районний суд м. Києва відмовив заявнику в позові, ухваливши, що заявник:
— не є особою, яку безпосередньо зачіпає ця публікація;
— згадана стаття стосувалася кіносценарію й не містила імен ані
батька заявника, ані самого заявника, а також не містила звинувачень у пособництві гестапо на адресу батька заявника.
13. 13 березня 2002 року Київський міський апеляційний суд залишив чинною цю ухвалу. Зокрема апеляційний суд встановив, що
ухвала суду першої інстанції була законною та обґрунтованою.
14. 15 листопада 2002 року Верховний Суд відхилив апеляцію заявника з питань права.
C. Розгляд стосовно інших газет

1. Розгляд щодо газети «Дзеркало тижня»
15. 27 квітня 2000 року Московський районний суд м. Києва зобо
в’язав газету «Дзеркало тижня» спростувати інформацію, опубліковану 8 жовтня 1999 року, стосовно батька заявника. 29 квітня 2000 року
газета опублікувала такий текст:
«П. Путистін грав за «Динамо» (Київ). Улітку 1942 року його та інших
гравців було заарештовано й доправлено до Сирецького концтабору.
У жовтні 1942 року він утік».

2. Розгляд щодо газети «Аргументы и факты»
16. У травні 2002 року газета «Аргументы и факты» (у випуску
№ 19) опублікувала статтю під назвою «Наші футболісти вистояли про-
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ти смерті», де йшлося про те, що було заарештовано й доправлено до
Сирецького концтабору лише чотирьох футболістів-учасників «матчу
смерті». У статті не містилося жодних згадок про батька заявника.
17. Заявник вимагав від газети спростування цієї статті. В одному
з наступних випусків (випуск № 27) газета опублікувала імена вісьмох футболістів, заарештованих після матчу, включно із батьком заявника.
18. Заявник, незадоволений відмовою газети опублікувати інформацію, запропоновану ним самим, ініціював розгляд у Шевченківському районному суді м. Києва щодо газети, домагаючись спростування
опублікованого в ній матеріалу та відшкодування шкоди. Ці розгляди
завершилися 28 грудня 2004 року остаточною постановою Верховного
Суду, що підтвердив ухвали судів нижчої ланки щодо заявника.

3. Розгляд щодо газети «Факты и комментарии»
19. 12 травня 2003 року Шевченківський районний суд м. Києва
зобов’язав газету спростувати інформацію, опубліковану про батька
заявника 12 липня 2002 року. Цю статтю була написано журналістом
(K.), вона мала назву «Міф про „матч смерті“». У ній було сказано, що
історія про «матч смерті» була пропагандою радянських ідеологів і що
страту чотирьох футболістів було спровоковано НКВС (Народним комісаріатом внутрішніх справ), тобто радянською поліцією, поперед
ницею КДБ, що діяла як Служба державної безпеки).
20. Зокрема суд зобов’язав газету опублікувати таке:
«Михайло Федорович Путистін грав за «Динамо» (Київ) й улітку
1942 року, після футбольних матчів із німецькими командами, був заарештований разом із іншими членами його команди й відправлений
у Сирецький концтабір».

21. Суд також відхилив решту позову заявника про відшкодування шкоди. Законність ухвали суду в частині спростування інформації
було підтверджено 21 жовтня 2003 року після розгляду апеляційної
скарги, а потім і в касаційному порядку 31 серпня 2005 року.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
22. Застосовне національне право в царині дифамації та відповідну судову практику можна знайти у справі «Мельничук проти Украї-
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ни» (Melnychuk v. Ukraine), (ріш.), № 28743/03, ЄСПЛ 2005‑IX (див. також
«Українська Медіа Група проти України» (Ukrainian Media Group v. Ukraine),
№ 72713/01, пп. 23–32, 29 березня 2005 року и «Газета „Україна-центр“
проти України» (Gazeta Ukraina-Tsentr v. Ukraine), № 16695/04, пп. 18–20,
15 липня 2010 року)
23. Далі подано витяги з Конституції України від 28 червня 1996 року, що стосуються цього питання:
Стаття 32
«...Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати
вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації».

Стаття 34
«Кожному гарантується право на свободу думки і слова,
на вільне вираження своїх поглядів і переконань
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони
здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для
запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно,
або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя».

24. У відповідних витягах із Цивільно-процесуального кодексу
від 1963 року сказано:
Стаття 7
Захист честі, гідності та репутації
«Громадянин або організація мають право вимагати у суді спростування інформації, якщо вона є недостовірною або представлена у спосіб,
що вводить в оману, ображає їхню честь і гідність або репутацію, або
завдає шкоди їхнім інтересам, якщо тільки особа, яка розповсюдила
цю інформацію, не може довести її достовірність.
...Фальшива інформація, розповсюджена про громадянина або організацію, яка завдає шкоди їхнім інтересам, честі, гідності або репу-
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тації, має стати предметом спростування, і може бути відшкодовано
завдану фінансову та моральну шкоду...».

25. У відповідних витягах із Закону про інформацію від 13 листопада 1992 року, чинного на час подій, сказано:
Стаття 47
Відповідальність за порушення законодавства про інформацію
«...Відповідальність за порушення законодавства про інформацію несуть особи, винні у вчиненні таких порушень, як:
...поширення недостовірної інформації;
...поширення відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять
честь і гідність особи...».

26. У відповідних витягах із Закону про друковані засоби масової
інформації від 8 грудня 1992 року, чинного на час подій, сказано:
Стаття 37
Спростування інформації
«Громадяни, юридичні особи і державні органи, а також їх законні
представники мають право вимагати від редакції друкованого засобу масової інформації опублікування ним спростування поширених
про них відомостей, що не відповідають дійсності або принижують їх
честь та гідність.
Якщо редакція не має доказів того, що опубліковані нею відомості
відповідають дійсності, вона зобов’язана на вимогу заявника опублікувати спростування їх у запланованому найближчому випуску друкованого засобу масової інформації або опублікувати його за власною
ініціативою».

ПРАВО
I. Стверджуване порушення статті 8 Конвенції
(розгляд щодо газети «Комсомольская правда»)
27. Хоча заявник посилався на пункт 1 статей 6 і 10 Конвенції, він,
по суті, висловлював претензії стосовно порушення права на захист
своєї репутації та репутації своєї родини внаслідок відмови націо-
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нальних судів дати розпорядження про спростування інформації про
його батька, що начебто принижувала його честь і гідність, опубліковуваної в газеті «Комсомольская правда».
28. Суд, як головна інстанція, що визначає факти справи з погляду права, вважає, що ця скарга підпадає під дію статті 8 Конвенції,
в якій сказано:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя,
до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього
права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із
законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».
A. щодо Прийнятності

29. Уряд не надав зауважень стосовно прийнятності цієї скарги.
Суд зазначає, що скарга заявника щодо розглядів, які було почато щодо газети «Комсомольская правда», не є явно необґрунтованою відповідно до пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що скарга
не є неприйнятною з жодних інших підстав і тому має бути визнана
прийнятною.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
30. Заявник твердив, що українські суди не вжили жодних заходів для спростування інформації, що принижує честь і гідність його батька, опубліковуваної в газеті «Комсомольская правда». Він наголосив, що інформація, опублікована стосовно гаданого співробітництва його батька з гестапо, принижувала пам’ять і зачіпала честь
і репутацію його батька, рівно як і компрометувала самого заявника.
На його думку, єдиний висновок, який міг зробити пересічний читач,
був таким, що батько заявника або працював на поліцію, або співробітничав із гестапо й у такий спосіб уникнув страти на відміну від
чотирьох інших футболістів «Динамо». Заявник також твердив, що
національні суди необґрунтовано відхилили його аргументи й відмо-
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вилися констатувати поширення недостовірної інформації про його
батька.
31. Уряд визнав, що право на повагу до честі та гідності померлого
родича є складовою частиною права на повагу до приватного життя,
закріпленого в Статті 8. Уряд вважає, що вирішальним фактором є питання про те, чи вдалося національним судам дотриматся справедливиого балансу між правом заявника на повагу його приватного життя
відповідно до Статті 8 і правом журналіста на свободу висловлювання
думок. Вони твердили, проте, що, оскільки розглядувана стаття подавалася у формі журналістського інтерв’ю з режисером і продюсером
фільму, вона відбивала сприйняття творцями фільму певних подій
та опис створених ними персонажів. Крім того, в статті не згадувалося ім’я батька заявника і не висловлювалось твердження про те, що він
співробітничав із гестапо. Отже, українські суди не порушили права
заявника відповідно до Статті 8, оскільки не відбилося поширення
недостовірної інформації.

2. Оцінка Суду
a) Застосовні засади
32. Суд нагадує, що, відповідно до статті 8 Конвенції, поняття
«приватне життя» є вельми широким і включає серед іншого елементи, що стосуються особи людини, наприклад, її імені (див. Бургхарц
проти Швейцарії (Burghartz v. Switzerland), ухвала від 22 лютого 1994 року, Серія A, № 280‑B, с. 28, п. 24), а також фізичної ті психологічної
цілісності людини (див. Фон Гановер проти Німеччини (Von Hannover
v. Germany), № 59320/00, п. 50, ЄСПЛ 2004‑VI). Він далі зазначає, що
репутація людини складає частину її особистих рис та психологічної цілісності й також належить до «приватного життя» (див. Пфайфер проти Австрії (Pfeifer v. Austria), № 12556/03, п. 35, 15 листопада
2007 року; А. проти Норвегії (A. v. Norway), № 28070/06, п. 64, 9 квітня
2009 року; див., проте, також Карако проти Угорщини (Karakу v. Hungary),
№ 39311/05, пп. 23, 28 квітня 2009 року, де здійснено «чітке розмежування між особистою цілісністю та репутацією»).
33. Питання про те, чи можна розглядати шкоду репутації родини
заявника як втручання у здійснення права на повагу приватного життя заявника, було порушено, але остаточно не розв’язано у справі Паладе проти Румунії (Palade v. Romania), (ріш.), № 37441/05, п. 25, 31 серпня 2012 року. Суд, як і Уряд, схильний погодитися з тим, що репутація
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померлого члена родини може за певних обставин впливати на його
приватне життя і тому підпадати під дію Статті 8.
34. У подібних справах об’єктом уваги є не дія держави, а згадана
неспівмірність захисту з боку національних судів щодо приватного
життя заявника. Внаслідок того, що головною метою Статті 8 є захист
приватної особи від втручання органів влади, вона не лише зобов’язує
державу утримуватися від такого втручання, а й поряд із цим негативним зобов’язанням накладає й позитивні зобов’язання, необхідні
для забезпечення дійсної поваги до приватного та сімейного життя.
Ці зобов’язання можуть припускати вжиття заходів, призначених
для забезпечення поваги до приватного життя навіть й у царині відносин між людьми. Розмежування між негативними та позитивними зобов’язаннями держави відповідно до Статті 8 не має точного
визначення. Проте застосовні засади є подібними. В обох контекстах
слід прагнути до визначення справедливого балансу між залученими протиборчими інтересами (Фон Гановер проти Німеччини (2) (Von
Hannover v. Germany (№ 2), (БП), № 40660/08 та 60641/08, пп. 98 і 99,
ЄСПЛ 2012, 7 лютого 2012 року). Питання про те, чи було подано позов самою зневаженою особою чи її спадкоємцем, може також бути
суттєвим під час оцінки співвимірності втручання (див. в іншому
контексті Джон Етоні Міцці проти Мальти (John Anthony Mizzi v. Malta),
№ 17320/10, п. 39, 22 листопада 2011 року).
35. Нинішня скарга вимагає встановлення справедливого балансу, який слід знайти між правом заявника на повагу його приватного
життя та правом газети й журналіста на свободу висловлення думки,
закріпленим у статті 10 Конвенції.
б) Застосування загальних засад у нинішній справі
36. Спочатку Суд зазначає, що публікація, обговорювана в нинішній справі, била однією з цілої низки повідомлень у київських газетах
про події навколо «матчу смерті». Події, описані в статті, мали загальний інтерес для спільноти українських читачів, до якої зверталася газета. Зокрема ця стаття стосувалася подій, які відбулися під час Другої світової війни, та, конкретніше, історичної спадщини уславленого
футбольного клубу та футбольного матчу, в якому брали участь гравці «Динамо» (Київ). Ці події були предметом прискіпливої суспільної
уваги в контексті 60-ої річниці цього матчу та суспільної дискусії на
пов’язані з ним теми. У самій статті під назвою «Правда про „матч
смерті“», було відтворено твердження, зроблені О. Ш., режисером
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фільму, та Д. К., продюсером фільму, про можливе майбутнє виробництво фільму, що ґрунтувався на історичних подіях, пов’язаних із
цим матчем. У ній містилися прямі цитати з їхнього інтерв’ю, в якому
останній демонстрував свою поінформованість та особисте ставлення
до цієї історичної події. Ім’я батька заявника фігурувало на фотографії афіші цього історичного матчу, поміщеної в статті. Проте газетний шрифт був занадто дрібним, аби можна було його прочитати (див.
пункт 9 раніше).
37. Суд зазначає, що заявник твердив, буцімто стаття завдала
серйозної шкоди «репутації його родини», оскільки, прочитавши її,
можна було дійти висновку про те, що його покійний батько працював у поліції та співробітничав із гестапо. Проте Суд дійшов висновку, що висновок Оболонського районного суду м. Києва, ухвалений
25 грудня 2001 року, зводився до того, що заявник «не був людиною,
безпосередньо зачепленою цією публікацією» (див. пункт 12 раніше). Суд погоджується із цим висновком. Навіть більше, хоча припущення про те, що людина співпрацювала з гестапо, є серйозним
питанням, стаття не містила тверджень, що батько заявника був
у цьому замішаний. У статті справді відтворювалися слова продюсера фільму про те, що в команді було лише чотири динамівських футболісти, а решта, «які працювали в поліції, співробітничали з гестапо». Однак ані слова продюсера, ані щось інше в статті не вказувало
на батька заявника. Для того, щоб витлумачити статтю як таку, що
свідчить, що батько заявника співробітничав із гестапо, читачу було
б необхідно знати, що ім’я батька заявника містилося на оригінальній афіші цього матчу. Вочевидь, проте, що з опубліковуваної статті
не було можливим зробити будь-які висновки про батька заявника,
бо імена, поміщені під фотографією афіші, було неможливо прочитати.
38. Суд може визнати що заявника зачепила ця стаття, але лише опосередковано в тому сенсі, що читач, який знав про те, що ім’я
батька заявника стояло на афіші 1942 року, міг би дійти висновку, несприятливого для його батька. Таким чином, міра впливу була вельми
умовною.
39. Національні суди зобов’язані дотримувати прав газети та журналіста й знаходити баланс співвідносно із правами заявника. Суд
зазначає, що, хоча стаття не претендує на безпосередню участь в історичній дискусії, проте вона є формою участі в культурному житті
України в тому сенсі, що вона поінформувала громадськість про мож-
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ливий фільм із історичного питання. Стаття не мала ні провокаційного, ні сенсаційного характеру. Необхідно було співвіднести незначну міру втручання у здійснення заявником своїх прав відповідно до
Статті 8 із правом газети на свободу висловлення думки.
40. За цих обставин, коли права заявника відповідно до Статті 8
виявилися незначно й лише опосередковано зачеплені публікацією,
в якій відтворювалися твердження творця можливого історичного
фільму, Суд вважає, що національним судам вдалося дотримати відповідного балансу між правами заявника та правами газети й журналіста.
41. Враховуючи зазначені міркування, Суд не вбачає порушення
статті 8 Конвенції у нинішній справі.
II. Інші розгляди, ініційовані заявником
42. Заявник також подавав скаргу на порушення своїх прав
відповідно до п. 1 статті 6, статей 8 і 10 Конвенції під час розгляду
його позову щодо газет «Аргументы и факты» та «Факты и комментарии».
43. Заявник звертався зі скаргою відповідно до п. 1 статті 6
та статті 10 Конвенції на те, що рішення національних судів були несправедливими та несприятливими щодо нього. Він згадав у зв’язку із
розглядами щодо газет «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» та «Факты и комментарии», що національні суди неправильно
оцінили факти справ і не застосували норм національного, процесуального та матеріального права. Проте до завдання Суда не належить
виконання функцій апеляційного суду, або, як іноді кажуть, суду четвертої інстанції, стосовно рішень, ухвалених національними судами
(див. Мельничук проти України (Melnychuk v. Ukraine), (ріш.), № 28743/03,
ЄСПЛ 2005-IX).
44. Отже, ґрунтуючись на наявних у нього матеріалах, і тією
мірою, якою розгляд оскаржуваних дій перебуває в його компетенції,
Суд ухвалює, що ці скарги не дають підстав для констатації будь-якого порушення прав і свобод, закріплених у Конвенції або в Протоколах до неї.
45. Таким чином, ця частина скарги має бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до пунктів 3 (a) та 4 статті 35
Конвенції.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу заявника відповідно до статті 8 Конвенції, яка
стосується розглядів щодо газети «Комсомольская правда», прийнятною, а решту скарги неприйнятною.
2. Ухвалює, що не відбулося порушення статті 8 Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 листопада 2013 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
п. С. Філліпс

М. Віллігер

заступник секретаря секції

голова

Відповідно до п. 2 статті 45 Конвенції та п. 2 Правила 74 Регламенту Суду до цієї ухвали додається особлива думка судді Лемменса.
М. В.
С. Ф.

ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ ЛЕММЕНСА
1. Я згоден зі своїми колегами в тому, що порушення статті 8 Конвенції не відбулося.
Ця ухвала є важливою з того погляду, що в ній визнається, що
за певних умов шкода репутації померлого родича може відбитися
на приватному житті членів його родини. Проте в ухвалі дуже чітко
вказано, що така ситуація стається лише у виключних обставинах.
Нинішня справа стосується випадку, коли приватне життя заявника
справді було зачеплене, але лише «незначно» (пункт 40).
2. Суд визнає, що національним судам вдалося знайти правильний баланс між правами заявника та правами газети «Комсомольская
правда» й журналіста. Це було зроблено на підставі низки факторів,
що свідчили про незначність втручання до приватного життя заявника, з одного боку, та тих, що стосуються прав газети та журналіста на
свободу висловлення думки, з іншого боку (пункти 38 та 39).
На мою думку, можна було згадати додатковий елемент. Оскаржувана стаття містила не лише твердження, висловлені режисером
фільму О. Ш. та продюсером Д. К. За цими твердженнями йшли ко-
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ментарі Д. М., заступника директора Київського історичного музею,
та A. M., режисера популярного телесеріалу. Обидва були налаштовані
критично стосовно згаданого проекту фільму. Д. M. поставив «матч
смерті» в історичний контекст:
«Я б не хотів виступати в ролі руйнівника міфів. Проте, оспівуючи
сміливість і патріотизм спортсменів, ми не можемо ігнорувати історичну правду. Фотографії, зроблені після цього матчу, збереглися в приватних
архівах, і на них були зображені наші гравці та ті, хто програв, німецька команда «Флакельф», зняті разом. Усі посміхаються і сидять, ледь не
обіймаючи одне одного... На полі та після гри атмосфера була абсолютно
спортивною. Трагедія ж відбулася через півроку. Справді, гравців «Динамо» помістили в концентраційний табір, але не внаслідок їхньої перемоги. На хлібозаводі, де вони працювали, почастішали крадіжки. І 23 лютого
1943 року члени київського підпілля влаштували підпал на механічному заводі. Відповіддю нацистів була каральна акція з розстрілом заложників із
цього концтабору. Серед них опинилися й футболісти...».
Думка Д. M. демонструє, що події навколо «матчу смерті» є предметом тлумачень. До нашого завдання, звісно, не входить висловлення думок про історичну достеменність. Що виглядає суттєвим у нашій
справі — це то, що коментарі Д. М. дають змогу ширше поглянути на
ствердний тон, яким позначено твердження Д. К. про співробітницт
во деяких гравців із гестапо. Гадаю, що коментарі Д. M., зовсім не забарвлені співчуттям до міфу, створеного про матч, можна сприймати
як такі, що мають пом’якшувальний вплив на звинувачення, висловлене Д. К., про співробітництво з окупантами гравців, яких не було
страчено.
Мені відомо, що наш Суд не повинен брати на себе обов’язки
«четвертої інстанції». Мені також відомо й те, що національні суди не
надали значної ваги коментарям Д. M. Однак, вважаю що Суд, переглядаючи рішення, ухвалені на національному рівні, міг би взяти до
уваги ці коментарі в ширшому контексті (див. посилання на «справу
загалом», напр., Фон Гановер проти Німеччини (№ 2) (Von Hannover v.
Germany (№ 2)), (БП), № 40660/08 та 60641/08, п. 105, ЄСПЛ 2012). У цій
справі вони є додатковим фактором, який дозволяє Суду зробити
висновок про те, що національним судам усе ж вдалося встановити
справедливий баланс.
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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 «ВЄРЕНЦОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 20372/11)
Рішення
Страсбург
11 квітня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
11 липня 2013 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 «Вєренцов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер,
п. М. Віллігер, голова,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький,		
п. П. Лемменс,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 19 березня 2013 року
постановляє таке рішення, що було ухвалене у той день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 20372/11) проти України, поданій до Суду 21 березня 2011 року відповідно до статті 34 Конвенції
про захист прав людини та основних свобод (далі — Конвенція) громадянином України, паном Олексієм Олександровичем Вєренцовим
(далі — заявник).
2. Заявника представляв п. В. М. Яворський, юрист, що практикує
у м. Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляв його уповноважений, п. Н. Кульчицький із Міністерства юстиції України.
3. Заявник твердив, зокрема, що національні органи порушили
його права, гарантовані пунктами 1 та 3 статті 6, статтями 7 та 11 Конвенції.
4. 9 лютого 2012 року Уряд було повідомлено про заяву.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився 1973 року і живе у м. Львові.
6. 17 серпня 2010 року заявник від імені місцевої громадської правозахисної організації «Вартові закону» повідомив міського голову
Львова про свій намір проводити щовівторка з 10:30 до 13:00 пікетування перед приміщенням прокуратури Львівської області протягом
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періоду між 17 серпня 2010 року та 1 січня 2011 року. Метою пікетування було привернути увагу до питання корупції в органах прокуратури. Передбачалося, що кількість можливих учасників акції становитиме до п’ятдесяти осіб. Відомостей про проведення подібного
пікетування до 12 жовтня 2010 року немає (див. далі).
7. 5 жовтня 2010 року виконавчий комітет Львівської міської ради звернувся до Львівського окружного адміністративного суду з позовною заявою про заборону пікетування, оголошеного заявником.
6 жовтня 2010 року суд залишив зазначену позовну заяву без розгляду
як подану з порушенням терміну звернення до суду. 11 жовтня виконавчий комітет повторно подав позовну заяву разом із клопотанням
поновити відповідний термін. Того ж дня суд задовільнив клопотання
та прийняв позовну заяву до розгляду.
8. У вівторок 12 жовтня 2010 року на підставі свого попереднього
повідомлення від 17 серпня 2010 року заявник повідомив міську раду
про те, що у цей день буде проведено пікетування. Відповідно, пізніше того дня — між 11:30 та 12:40 він організував мирне пікетування
поблизу приміщення прокуратури Львівської області. У пікетуванні
взяли участь приблизно двадцять п’ять осіб. Вони стояли на тротуарі
перед приміщенням прокуратури Львівської області, коли працівники міліції наказали їм не наближатися до приміщення ближче, ніж
на п’ять метрів від будинку. Такий наказ змусив би демонстрантів
стояти на дорозі та перешкоджати руху транспорту. Після обговорення з працівниками міліції вони перетнули дорогу та розмістилися
на газоні на протилежному боці. Проте працівники міліції сказали
демонстрантам, що на газоні стояти не можна, що вони мають зійти
з нього — тобто знову стати на дорогу, перешкоджаючи руху транспорту, та спричинити тимчасовий затор.
9. Відразу після цього двоє працівників міліції закликали заявника відійти набік. Схопивши його за руки, вони потягнули його у напрямку найближчого відділку міліції. Деякі з демонстрантів почали
вимагати від працівників міліції їхні посвідчення та почали відеозйомку події. Тоді працівники міліції відпустили заявника.
10. 13 жовтня 2010 року Львівський окружний адміністративний
суд задовільнив позов виконавчого комітету Львівської міської ради
про заборону проведення громадською організацією, членом якої був
заявник, оголошеного пікетування, почавши від 19 жовтня 2010 року.
Постанову було оскаржено.
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11. Згідно із твердженнями заявника, того ж дня його викликали
до відділку міліції на тій підставі, що він не з’явився в судове засідання, куди його було викликано. Після його прибуття до Галицького
районного відділку міліції м. Львова приблизно о 17:00, працівники міліції звинуватили його у вчиненні адміністративних правопорушень, а саме — у злісній непокорі законним вимогам працівників
міліції та порушенні порядку організації та проведення пікетування
12 жовтня. Між 22:00 та 23:00 працівниками міліції було складено
протоколи про адміністративні правопорушення. Заявник зателефонував своєму адвокату, але останній не був допущений у приміщення
відділку міліції. О 23:00 заявника було поміщено до камери, в якій він
залишався без їжі до 15:00 наступного дня, 14 жовтня 2010 року.
12. 14 жовтня 2010 року, перед доправленням його до суду, працівники міліції склали нові проколи про адміністративні правопорушення, а саме — злісну непокору законним вимогам працівників
міліції та порушення порядку організації та проведення пікетування. У цих протоколах містилися посилання на положення Кодексу
України про адміністративні правопорушення та на Положення про
порядок організації у м. Львові зборів, мітингів, пікетувань, вуличних
походів і демонстрацій (див. пункти 21 та з 28 до 30 далі). Протоколи
було підписано заявником.
13. О 15:00 заявника було доправлено до Галицького районного
суду м. Львова. До судового засідання він не мав можливості ознайомитися з матеріалами справи. Під час судового засідання суд відхилив
клопотання заявника щодо представництва його інтересів захисником за його вибором на тій підставі, що заявник є правозахисником та
може захищати себе самостійно. Клопотання заявника щодо виклику
та допиту свідків та перегляду відеозапису, зробленого під час подій
12 жовтня 2010 року, було також відхилено судом.
14. Своєю постановою від тієї ж дати суд визнав заявника винним
у вчиненні таких адміністративних правопорушень, як злісна непокора законним вимогам працівників міліції та порушення порядку організації та проведення пікетування. Суд зазначив, що заявник провів вуличний похід без відповідного дозволу Львівської міської ради
та не реагував на законні вимоги працівників міліції щодо припинення порушення громадського порядку. Він також відмовився пройти
до відділку міліції, а навпаки, скликав учасників акції, які кричали
та погрожували працівникам міліції. Заявник заперечив усі обвинувачення. Заслухавши заявника та вивчивши матеріали справи, суд
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дійшов висновку, що свідчення заявника спростовувалися рапортами
працівників міліції та Державної автомобільної інспекції. Суд зауважив, що зазначені рапорти було оформлено в належний спосіб, а тому
їх слід було взяти до уваги. На підставі відповідних положень Кодексу
України про адміністративні правопорушення суд призначив заявникові покарання у вигляді трьох діб адміністративного арешту, строк
якого починався з 18:00 14 жовтня 2010 року.
15. Приблизно о 18:00 17 жовтня 2010 року заявника було звільнено з-під варти.
16. 18 жовтня 2010 року заявник оскаржив постанову суду від
14 жовтня 2010 року. У своїй апеляційній скарзі він зазначав, що його
було визнано винним попри те, що він не вчиняв зазначених правопорушень. Він зауважив, що відповідно до статті 39 Конституції України
демонстрації можуть проводитись за умови сповіщення державних
органів, а обмеження реалізації цього права можуть встановлюватися
лише судом. Отже, для цих заходів дозволу не вимагається. Він також
зауважив, що двічі повідомляв міську раду про зазначене зібрання та
що на час проведення не було судового рішення про їх заборону. Отже,
він вважав, що організував зібрання 12 жовтня 2010 року на законній
підставі, а висновок суду першої інстанції про те, що він «проводив
мітинг (вуличний похід) без відповідного дозволу Львівської міської
ради» не мав законних підстав, оскільки національне законодавство
такого дозволу не вимагає. Він також оскаржив висновок працівників міліції про те, що він повідомив місцеві органи про пікетування
тільки за кілька годин, зазначаючи, що він зробив це ще 17 серпня
2010 року. Крім того, на його думку, навіть вимога щодо повідомлення
про захід за два дні, яка встановлювалася Положенням про порядок
організації у м. Львові зборів, мітингів, пікетувань, вуличних походів
і демонстрацій, на яке посилалися працівники міліції у своїх протоколах про адміністративні порушення, не мала законних підстав,
оскільки Конституційний Суд України у своєму рішенні від 19 квітня
2001 року зазначив, що порядок такого сповіщення мав бути предметом законодавчого врегулювання.
17. Заявник у своїй апеляційній скарзі також твердив, що за відсутності законодавчих обмежень права на проведення демонстрації,
вимоги працівників міліції припинити такий захід не можуть вважатися законними, а адміністративної відповідальності за злісну непокору незаконному розпорядженню або вимозі працівника міліції
законом не передбачено. Насамкінець він скаржився на те, що суд
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першої інстанції порушив його право на захист, оскільки не дозволив
його захиснику взяти участь у розгляді справи на тій підставі, що заявник є правозахисником, а, відтак, здатен захищати себе сам.
18. У додатку до своєї апеляційної скарги від 27 жовтня 2010 року
заявник скаржився на те, що обране йому покарання порушує статтю 11
Конвенції. Посилаючись на положення пункту 1 та підпунктів «b»–«d»
пункту 3 статті 6 Конвенції, він також скаржився на те, що було порушено його право на захист та що суд першої інстанції відхилив клопотання про допит свідків та перегляд відеозапису мирного пікетування.
19. 27 жовтня 2010 року апеляційний суд Львівської області розглянув апеляційну скаргу заявника за присутності його захисника та відхилив її. Суд узагальнив висновки суду першої інстанції
та аргументи, викладені в апеляційній скарзі заявника, та зазначив, що висновки суду першої інстанції щодо винуватості заявника
були обґрунтовані та відповідають фактичним обставинам справи.
На думку суду, зазначені висновки підтверджувалися протоколами
працівників міліції, а також іншими поясненнями та доказами. У відповідь на аргументи заявника щодо відсутності в його діях складу
адміністративного правопорушення апеляційний суд зазначив, що
вони не беруться до уваги, оскільки спростовуються сукупністю доказів у справі, не навівши подальших пояснень з цього питання. Своє
рішення суд ґрунтував на відповідних положеннях Кодексу України
про адміністративні правопорушення.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України 1996 року

20. Відповідні положення Конституції у відповідних частинах зазначають таке:
Стаття 22
«Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи
людини є невідчужуваними та непорушними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод».
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Стаття 39
«Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори,
мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки
та громадського порядку — з метою запобігання заворушенням чи
злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод
інших людей».

Стаття 92
«Виключно законами України визначаються:
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод;
основні обов’язки громадянина...»

Розділ XV
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
«1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності
цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України...»
B. Кодекс України про адміністративні правопорушення

21. Відповідні положення Кодексу у відповідних частинах зазначають таке:
Стаття 185
Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника
міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця.
«Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника
міліції при виконанні ним службових обов’язків,... тягне за собою накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до
двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а в разі,
якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано недостатнім, — адміністративний
арешт на строк до п’ятнадцяти діб».
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Стаття 1851
Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій
«Порушення встановленого порядку організації або проведення
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій тягне за собою попередження або накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення або організатором зборів, мітингу,
вуличного походу, демонстрації, тягнуть за собою накладення штрафу
від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт
на строк до п’ятнадцяти діб».

Стаття 1852
Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій.
«Надання посадовими особами для проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транспорту, технічних засобів або створення інших
умов для організації і проведення зазначених заходів тягне за собою
накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян».

22. Частина 1 статті 268 Кодексу передбачає, серед іншого, такі
права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності:
«Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має
право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката...»

23. Право на адвоката у ході провадження у справі про адміністративне правопорушення також гарантується статтею 271 Кодексу.
24. Згідно зі статтею 294 Кодексу рішення суду щодо адміністративного правопорушення може бути оскаржено до суду. Відповідна
частина статті щодо компетенції суду передбачає таке:
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«Апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Суд
апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги,
якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Апеляційний суд може дослідити нові докази, які не
досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до
місцевого суду або необґрунтованим відхилення їх місцевим судом».
C. Указ Президії верховної Ради СРСР
від 28 липня 1988 року
«Про порядок організації і проведення зборів,
мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР
(далі — Указ 1988 року)

25. Указ передбачає порядок подання заяви та надання дозволу на організацію та проведення мітингів, зборів, вуличних походів
та демонстрацій. Указ, серед іншого, передбачає таке:
«Конституція СРСР відповідно до інтересів народу і з метою зміцнення та розвитку соціалістичного ладу гарантує громадянам СРСР свободи зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Здійснення
цих політичних свобод забезпечується наданням трудящим та їх організаціям громадських будинків, вулиць, площ та інших місць...
1. Про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації робиться заява у виконавчий комітет відповідної місцевої Ради
народних депутатів...
2. Заява про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації подається в письмовій формі не пізніш як за десять днів
до намічуваної дати їх проведення...
3. Виконавчий комітет Ради народних депутатів розглядає заяву і повідомляє уповноваженим (організаторам) про прийняте рішення не пізніш як за п’ять днів до часу проведення заходу, зазначеного в заяві...
...
6. Виконавчий комітет Ради народних депутатів забороняє збори,
мітинг, вуличний похід або демонстрацію, якщо мета їх проведення
суперечить Конституції СРСР, конституціям союзних і автономних
республік або загрожує громадському порядку і безпеці громадян».
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D. Закон СРСР
«Про затвердження указів Президії Верховної Ради СРСР
про внесення змін та доповнень
до деяких законодавчих актів СРСР»
(28 жовтня 1988 року)

26. Затверджуючи цей закон, Верховна Рада СРСР ухвалила низку
указів Президії, включаючи згаданий Указ від 28 липня 1988 року.
E. Постанова Верховної Ради України
від 12 вересня 1991 року
«Про порядок тимчасової дії на території України
окремих актів законодавства Союзу РСР»

27. Постанова, зокрема, передбачає що:
«...до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони
не суперечать Конституції і законам України».
F. Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради
від 16 квітня 2004 року
«Про порядок організації та проведення м. Львові зборів,
мітингів, пікетувань, вуличних походів і демонстрацій»

28. Цим рішенням запроваджувався порядок організації мирних
зібрань у місті Львові. Згідно з цим рішенням гарантувалася свобода
зібрання, але вона могла бути обмежена судом із міркувань захисту
здоров’я населення, запобігання злочинам і заворушенням та захисту
прав інших осіб. З метою заборони таких зборів виконавчий комітет
Львівської міської ради міг звернутися до суду. Пункт 7 порядку передбачав, що повідомлення про заплановане зібрання має подаватися
принаймні за два робочі дні до запланованої дати проведення.
29. Пункт 14 порядку визначав, що зібрання не може проводитися
на проїжджій частині дороги (окрім походів та демонстрацій), на газонах та квітниках або навпроти центрального входу (не ближче, ніж
за сім метрів) та інших входів до адміністративних будинків. Вони
також не можуть проводитися в разі недотримання санітарних норм.
Пункт 16 порядку визначав, що проведення зібрання всупереч будь-
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якому з обмежень, встановлених пунктом 14, вважається порушенням
громадського порядку та тягне за собою відповідальність за законом.
Пункт 15 також передбачав, що організатори несуть відповідальність
за дотримання громадського порядку під час зборів. Пункт 20 також
передбачав, що органи влади можуть звертатися до суду з метою притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні цього порядку.
30. 1 червня 2011 року Львівська міська рада скасувала рішення
виконавчого комітету від 16 квітня 2004 року та зобов’язала розробити новий порядок проведення таких зборів.
G. Національна практика

1. Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року
у справі щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання
31. У своєму рішенні Конституційний Суд, серед іншого, ухвалив:
«1. ...Міністерство внутрішніх справ України звернулося до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне
сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій.
У конституційному поданні зазначається, що відповідно до статті 39
Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без
зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи
місцевого самоврядування. Разом з тим наголошується, що конкретного строку, протягом якого необхідно сповістити органи виконавчої
влади чи органи місцевого самоврядування про проведення зазначених акцій, чинним законодавством України не встановлено. У конституційному поданні стверджується, що деякі організатори таких акцій...
...Конституційний Суд України вирішив:
1. Положення частини першої статті 39 Конституції України щодо завчасного сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого
самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демон
страцій в аспекті конституційного подання треба розуміти так, що організатори таких мирних зібрань мають сповістити зазначені органи
про проведення цих заходів заздалегідь, тобто у прийнятні строки, що
передують даті їх проведення. Ці строки не повинні обмежувати пере-
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дбачене статтею 39 Конституції України право громадян, а мають служити його гарантією і водночас надавати можливість відповідним органам виконавчої влади чи органам місцевого самоврядування вжити
заходів щодо безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингів, походів і демонстрацій, забезпечення громадського порядку,
прав і свобод інших людей.
Визначення конкретних строків завчасного сповіщення з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого регулювання ...»

2. Лист Верховного Суду України від 1 березня 2006 року
«Практика розгляду судами справ про адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
(статті 185–1852 Кодексу про адміністративні правопорушення)»
32. В огляді Верховний Суд, серед іншого, зазначив таке:
«...В Україні так і не було прийнято закон, в якому було б визначено
механізм реалізації права на свободу мирних зборів. Відповідно до
Постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ
«Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» залишаються чинними нормативно-правові
акти СРСР, які застосовуються у порядку правонаступництва, зокрема Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 р. № 9306-ХІ
«Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР...»

3. Довідка за квітень 2012 року ВАСУ щодо вивчення
та узагальнення практики застосування адміністративними
судами законодавства та під час розгляду та вирішення
впродовж 2010–2011 років справ стосовно реалізації права
на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо)
33. У довідці йдеться, серед іншого, про таке:
«...Спеціального закону, який регулював би суспільні відносини
у сфері мирних зібрань, законодавство України на сьогодні не має.
Однією з нагальних проблем, яка повинна бути розв’язана таким законом, є строки сповіщення органів влади про проведення мирного
зібрання з метою належного забезпечення безпеки їх проведення.
Стаття 39 Конституції України хоча і передбачає завчасне сповіщен-
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ня органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування
про проведення мирного зібрання, однак не встановлює конкретних
строків такого сповіщення. Невизначеність цього питання викликає
різне застосування зазначеної норми Конституції та вказує на необхідність його законодавчого врегулювання ...
...У судовій практиці під час вирішення справ щодо обмеження права
на мирні зібрання мають місце випадки застосування Порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, встановленого Указом Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня
1988 року № 9306-XI «Про порядок організації і проведення зборів,
мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР». Такий підхід судів
є помилковим.
Оскільки норми цього Указу встановлюють дозвільний (реєстраційний) порядок проведення мирних зібрань та надають право органам
влади та місцевого самоврядування заборонити їх проведення, у той
час як норми Конституції України передбачають повідомний порядок
проведення зібрань (шляхом сповіщення органів влади) та надають
повноваження заборонити проведення мирного зібрання тільки суду,
зазначений акт не підлягає застосуванню судами під час вирішення
судами справ...»

4. Рішення адміністративних судів
34. У рішенні Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 30 березня 2007 року у справі за позовом С. до виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради щодо ухвалення правил проведення масових заходів у місті Дніпропетровськ, суд, серед іншого,
ухвалив, що порядок реалізації права на свободу зібрання та порядок
і підстави для обмеження цього права не були врегульовані законодавством України, а тому рада не мала підстав для ухвалення оскаржених правил, які порушують права громадян.
35. В іншій справі окружний адміністративний суд м. Києва
у своєму рішенні від 29 листопада 2011 року обмежив право кількох
неурядових громадських організацій та приватних осіб на проведення демонстрації, зокрема, у зв’язку з неінформуванням ними за десять днів Київської міської державної адміністрації про свій намір.
Суд посилався на Указ 1988 року. Учасники оскаржили це рішення.
16 травня 2012 року Київський апеляційний адміністративний
суд скасував рішення суду першої інстанції. У своєму рішенні апе-
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ляційний суд зазначив, що Указ 1988 року суперечив Конституції
України, оскільки він вимагав від організаторів отримання дозволу
на проведення демонстрації та дозволяв органам виконавчої влади
забороняти такий захід, натомість стаття 39 Конституції України передбачає, що органи влади лише повідомляються про заплановану
демонстрацію, і лише судові органи мають право встановлювати обмеження на її організацію. Він також зазначив, що у своєму рішенні
від 19 квітня 2001 року (див. пункт 31 раніше) Конституційний Суд
України не посилався на Указ 1988 року як на нормативний акт, який
має застосовуватися в Україні до правовідносин, про які йдеться. Суд
також зазначив, що в матеріалах справи не було жодних документів,
які б свідчили, що повідомлення про демонстрацію було подано менше, ніж за 10 днів, і не дозволяло міліції забезпечити громадський
порядок під час демонстрації, і що проведення такого заходу могло
створити реальну небезпеку виникнення порушень громадського
порядку або злочинів чи поставити під загрозу здоров’я населення
та наразитися на небезпеку права та свободи інших людей. Він дійшов висновку, що рішення суду першої інстанції було несумісним зі
статтею 39 Конституції та статтею 11 Конвенції.
36. В іншій справі Київський апеляційний адміністративний
суд за позовною заявою Київської міської державної адміністрації
своїм рішенням від 11 жовтня 2012 року скасував ухвалу окружного
адміністративного суду м. Києва, якою обмежувалася свобода мирних зібрань низки політичних та неурядових громадських організацій. У своєму рішенні Київський апеляційний адміністративний суд
зазначив, що під час вирішення справи суд першої інстанції брав до
уваги положення Указу 1988 року, тоді як від 1996 року питання проведення мирних зібрань регулювалося Конституцією. Суд також твердив, що Указ 1988 року суперечив Конституції, оскільки ним передбачалася процедура отримання дозволу на проведення демонстрації,
і що указ стосувався проведення таких заходів у країні, що припинила своє існування (СРСР), регулював відносини між громадянами
СРСР та виконавчими комітетами Рад народних депутатів, а також
розглядав демонстрації на основі їхньої сумісності з Конституцією
СРСР, конституціями союзних та автономних республік — тобто, неіснуючими конституціями неіснуючих суб’єктів. Суд також зазначив,
що згідно з Конституцією України права та свободи людини, а також
відповідні гарантії, можуть визначатися лише законами України.
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37. Як стверджує Українська Гельсінська спілка з прав людини,
у 2012 році органи влади України у 358 випадках вимагали обмеження
мирних зібрань і 90% таких вимог були задоволені.
H. Інформаційний лист Міністерства юстиції
від 26 листопада 2009 року

38. На запит народного депутата України Міністерство юстиції
надіслало інформаційний лист до неурядової громадської організації
у м. Києві. Текст цього листа можна знайти на офіційному веб-сайті
Верховної Ради України.
39. У відповідній частині листа йдеться про таке:
«...Слід констатувати, що чинне законодавство з питань організації
і проведення мирних заходів є недосконалим. Так, на сьогодні питання
організації і проведення мирних заходів регулюються Указом Президії
Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 року № 9306 «Про порядок організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій
в СРСР» (далі — Указ), який згідно з пунктом 1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України є чинним у частині, що не суперечить Конституції України. Зазначеним Указом визначено, зокрема, осіб, повноважних звертатися до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад
з повідомленням про проведення мирного заходу, вимоги до змісту такого повідомлення, вимоги щодо забезпечення виконавчими органами
сільських, селищних, міських рад умов проведення мирного заходу тощо.
Таким чином, вимоги щодо порядку організації і проведення мирних
заходів, строків завчасного сповіщення органів виконавчої влади чи
органів місцевого самоврядування, документів, які мають бути долучені до заяви про проведення мирного заходу, тощо на даний час законом не врегульовано...
...Враховуючи недосконалість сучасного стану правового регулювання
порядку організації і проведення мирних заходів, яке має наслідком негативну практику правозастосування, оскільки правові норми не сформульовані з достатньою чіткістю і неоднозначно тлумачаться суб’єктами
відповідних правовідносин (в тому числі органами місцевого самоврядування), лише законодавче врегулювання порядку організації і проведення мирних заходів зможе усунути негативну практику, що склалася.
У зв’язку з необхідністю законодавчого забезпечення реалізації права, встановленого статтею 39 Конституції України, — збиратися мир-
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но, без зброї і проводити збори, мітинги, демонстрації, пікетування,
походи, — Міністерством юстиції розроблено проект Закону України
«Про порядок організації і проведення мирних заходів», який на даний час внесений Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 2450 від 6 травня 2008 року) та 3 червня
2009 року прийнятий парламентом у першому читанні...»

40. Проект закону, зазначений у листі, наразі чекає на друге читання у парламенті.
III. МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
A. Керівні принципи ОБСЄ
щодо свободи мирних зібрань (2007)

41. Керівні принципи у відповідній частині передбачають таке:
Розділ A.
Процесуальні питання
«1. Завчасне повідомлення. Законодавчі положення щодо завчасного
повідомлення мають передбачити вимогу повідомлення про наміри, а не заяви про надання дозволу на проведення зібрання. Процес
повідомлення не повинен бути обтяжливим або бюрократизованим.
Строк подання повідомлення не повинен бути надто тривалим, але
повинен передбачати адекватний час до заявленої дати проведення
зібрання для того, щоб відповідні державні органи мали можливість
спланувати та підготуватися до заходу, або для забезпечення можливості завершити розгляд термінової апеляції до будь-якого трибуналу або суду в разі оспорювання законності будь-якого з накладених
обмежень. Якщо органи влади не висувають одразу жодних заперечень щодо повідомлення, то організаторам публічного зібрання слід
надати можливість провести заявлений захід відповідно до вказаних
у повідомленні умов та без будь-яких обмежень».

Розділ B.
Пояснювальна записка
1. Регулювання свободи мирних зібрань
«...Законодавча база
7. Регулювання свободи мирних зібрань в національному законодав
стві. Свободу мирних зборів слід забезпечити конституційними гаран-
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тіями, які мають передбачати, щонайменше, саме право та обов’язок
щодо його захисту. Крім того, у Конституції слід передбачити положення, яке гарантуватиме справедливі процедури при визначенні
встановлених у них прав. Водночас положення конституції не можуть
передбачити конкретні деталі або процедури. Самі по собі загальні
положення Конституції можуть бути порушені, вони також надають
органам влади невиправдано широку свободу дій...
9. Національне законодавство у сфері свободи зібрань має відповідати міжнародним документам, ратифікованим цією державою; ви
значення законності національних законів також здійснюватиметься
у їхньому контексті. Тлумачення та виконання національного законодавства також має узгоджуватися з відповідними міжнародним та регіональним правом.
2. Загальні принципи
«...Законність
30. Будь-які обмеження, що накладаються, мають базуватися на положеннях основного законодавства. Саме законодавство має бути
сформульованим з достатньою чіткістю, щоб надати особі можливість
визначити, чи буде її поведінка суперечити закону, та якими можуть
бути вірогідні наслідки порушень. Передбачення у національному законодавстві чітких визначень є істотною умовою для того, щоб закон
залишався нескладним для розуміння та застосування, а також для
запобігання спробам регулювати діяльність, яка не підлягає регулюванню. Отже, визначення мають бути не надто деталізованими і не
надто широким».
4. Процесуальні питання
«...Завчасне повідомлення
91. Практика, коли регуляторний орган вимагає завчасного письмового повідомлення про проведення публічних зібрань, є загальноприйнятою. Така вимога є виправданою з огляду на позитивний обов’язок
держави щодо створення необхідних умов для сприяння реалізації
свободи зібрань та охорони громадського порядку, громадської безпеки та захисту прав і свобод інших осіб. Комітет ООН з прав людини постановляв, що, хоча вимога завчасного повідомлення de facto
становить обмеження свободи зібрань, вона відповідає положенням
про допустимі обмеження, передбаченими статтею 21 Міжнародного
пакту про громадянські і політичні права, Європейська комісія з прав
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людини у справі «Об’єднання жителів Юри» (1979 рік) також дійшла
висновку про те, що «така процедура відповідає вимогам пункту 1
статті 11 лише у тому разі, якщо вона сприяє тому, щоб органи влади
могли забезпечити мирний характер зібрання, та як така не становить
втручання у реалізацію цього права».
92. Процес повідомлення не повинен бути обтяжливим або бюрократизованим, оскільки це поставить під загрозу право на свободу
зібрань, відлякуючи тих, хто бажав би провести зібрання. Крім того,
не слід вимагати, щоб демонстранти, які здійснюють акцію протесту
в індивідуальному порядку, надсилали органам влади завчасні повідомлення про намір провести демонстрацію. У разі, якщо до особи,
яка проводить індивідуальну акцію, приєднується інша особа або особи, такий захід слід розглядати як стихійне зібрання...
93. Термін завчасного повідомлення не повинен бути надто тривалим (зазвичай не більше кількох днів), але при цьому слід передбачити достатньо часу до заявленої дати проведення зібрання для того,
щоб відповідні державні органи могли спланувати та підготуватись
до заходу (залучати працівників поліції, обладнання тощо), а також
для того, щоб регуляторний орган міг надати офіційну відповідь на
повідомлення або подати термінову апеляцію до будь-якого трибуналу або суду у разі оспорювання в суді законності будь-якого з накладених обмежень.
94. Посадова особа, яка отримує повідомлення, повинна видати письмове підтвердження про його отримання, що недвозначно підтверджує те, що організатори зібрання дотримались відповідних вимог, що
висуваються до повідомлень. Повідомлення слід також невідкладно
передати до усіх державних органів, що беруть участь у процесі регулювання, включно з відповідними правоохоронними органами.

Повідомлення, а не клопотання про дозвіл
95. Законодавчі положення щодо завчасного повідомлення мають передбачати лише вимогу подання повідомлення про наміри провести
зібрання, а не заяви про надання дозволу на його проведення. Хоча
в деяких правових системах це передбачено законом, положення, що
передбачають отримання дозволу, недостатньою мірою враховують
важливість як основного права на свободу зібрання, так і відповідного принципу, що будь-які дії, які не є предметом законодавчого
регулювання, слід вважати законними. Тим країнам, в яких для про-
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ведення зібрання потрібно отримати дозвіл, рекомендується змінити
національне законодавство так, щоб воно передбачало лише надання завчасного повідомлення. Показово, що у низці країн дозвільний
порядок було визнано неконституційним. Будь-яка процедура отримання дозволу повинна містити чітко передбачені законом критерії
надання дозволу. Крім того, ці критерії слід обмежити лише такими
вимогами, як час, місце та порядок проведення зібрання; у них не слід
передбачати можливість регулювання ідейного змісту зібрання.
96. Якщо державні органи не надають швидкої відповіді на повідомлення, організатори публічного зібрання можуть продовжувати заплановану діяльність відповідно до умов, вказаних у повідомленні,
без жодного обмеження. Навіть у тих країнах, де все ще передбачається дозвільна, а не сповіщувальна процедура, дозвіл слід вважати наданим, якщо протягом розумного періоду часу не надійшло жодної
відповіді».
B. Висновок Венеційської Комісії

42. На своєму 64-ому пленарному засіданні (21–22 жовтня 2005 року) Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія) ухвалила висновок щодо тлумачення Керівних принципів ОБСЄ/
БДІПЛ стосовно розробки законів про свободу зібрань у розрізі регулювання громадських зібрань, включно з вимогою завчасного повідомлення про демонстрації у громадських місцях:
«29. Запровадження процедури завчасного повідомлення про мирні
зібрання не обов’язково призводить до порушення цього права. Насправді, у кількох європейських країнах такі режими існують. Як правило, потреба у завчасному повідомленні постає стосовно деяких
мітингів або зібрань, наприклад, коли похід планується провести на
автомагістралі або коли статичне зібрання планується провести у громадському місці, що вимагає від поліції або інших органів забезпечення можливості для його проведення, а не використання повноважень, які вони можуть мати у встановленому порядку (наприклад,
регулювати дорожній рух), для того, щоб завадити заходу».

43. Венеційська комісія також наголосила на тому, що процедура
завчасного повідомлення не повинна бути такою, що зводить нанівець наміри організаторів провести мирну демонстрацію, а отже,
опосередковано обмежувати їхні права.
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ПРАВО
I. КЛОПОТАННЯ УРЯДУ ПРО ВИЛУЧЕННЯ ЗАЯВИ
З РЕЄСТРУ СПРАВ ЗА СТАТТЕЮ 37 КОНВЕНЦІЇ
44. 18 вересня 2012 року Уряд подав до Суду односторонню декларацію з клопотанням про вилучення заяви з реєстру справ.
Заявник заперечив проти такої пропозиції.
45. Розглянувши умови односторонньої декларації Уряду, Суд
вважає, що з огляду на особливі обставини справи заявника вона
не дає достатньої підстави вважати, що повага до прав людини, закріплена у Конвенції та протоколах до неї, не вимагає продовження
розгляду ним справи (див. із необхідними змінами рішення у справі
«Ранцев проти Кіпру та Росії» (Rantsev v. Cyprus and Russia), заява
№ 25965/04, пп. 194–202, ECHR 2010 (витяги)). Ухвалюючи таке рішення, Суд також враховує те, що питання, порушені у цій заяві за статтями 7 та 11 Конвенції, до цього часу не розглядалися Судом у справах
щодо України.
46. На таких підставах Суд відхиляє клопотання Уряду щодо вилучення заяви з реєстру справ відповідно до статті 37 Конвенції та,
відповідно, продовжить розгляд питання прийнятності та суті справи.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 11 КОНВЕНЦІЇ
47. Заявник скаржився відповідно до статті 11 Конвенції на те, що
втручання у його право на свободу мирних зібрань не було встановлено законом та не було необхідним у демократичному суспільстві.
Положення, на яке він посилався, передбачає таке:
«1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання
з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів.
2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи
моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав
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особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави».
A. щодо прийнятності

48. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також вважає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути
визнана прийнятною.
B. щодо суті

49. Уряд у загальних термінах твердив, що справа заявника розглядалася національними судами двох інстанцій і вони не встановили
жодних порушень прав заявника. Тому він твердив, що не відбулося
жодних порушень прав заявника у цьому зв’язку.
50. Заявник підтримував свою первинну скаргу.
51. Суд вважає, що покарання заявника за організацію та проведення мирної демонстрації становило втручання у його право на
свободу мирних зібрань. Втручання становитиме порушення статті 11
Конвенції, якщо воно не «встановлено законом», не переслідує одну
або кілька легітимних цілей, зазначених у пункті 2, та не є «необхідним у демократичному суспільстві» для досягнення такої цілі або
цілей.
52. Суд повторює, що вислів «встановлено законом» у статті 11
Конвенції вимагає не лише того, щоб оскаржуваний захід мав певне
підґрунтя у національному законодавстві; він також стосується якості
закону, про який ідеться. Закон має бути доступним для зацікавлених
осіб і сформульованим з достатньою точністю для того, щоб надати
їм можливість регулювати свою поведінку аби бути здатними — за
потреби, за відповідної консультації — передбачати тією мірою, що
є розумною за відповідних обставин, наслідки, які може потягнути за
собою її дія (див., напр., рішення у справах «Газета «The Sunday Times»
проти Сполученого Королівства (№ 1)» (The Sunday Times v. the United
Kingdom (no. 1), від 26 квітня 1979 року, п. 49, Серія A, № 30; «Реквеньї
проти Угорщини» (Rekvényi v. Hungary) [ВП], заява № 25390/94, п. 34,
ЄСПЛ 1999‑III; «Ротару проти Румунії» (Rotaru v. Romania) [ВП], заява
№ 28341/95, п. 55, ЄСПЛ 2000‑V; та «Маестрі проти Італії» (Maestri v.
Italy) [ВП], заява № 39748/98, п. 30, ЄСПЛ 2004‑I).
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53. Суд зазначає, що заявника було засуджено до адміністративного арешту строком на три доби за статтями 185 та 185-1 Кодексу
України про адміністративні правопорушення. Положення останньої статті передбачають покарання за порушення порядку організації
та проведення демонстрацій. Тому втручання мало основу в національному законодавстві. Суд не має підстав сумніватися в тому, що
Кодекс був доступним. Тому залишається визначити, чи було застосування цього положення передбачуваним.
54. Суд повторює, що його повноваження перевіряти дотримання національного законодавства є обмеженим і що саме національні
органи повинні тлумачити і застосовувати національний закон (див.
рішення від 11 січня 2007 року у справі «Мкртчян проти Вірменії»
(Mkrtchyan v. Armenia), заява № 6562/03, п. 43). Із матеріалів справи
та аргументів заявника вбачається, що немає єдиного погляду щодо
застосовності Указу 1988 року та наявності чіткого та передбачуваного порядку організації та проведення мирних демонстрацій. Практика національних судів також свідчить про неузгодженість позицій із
цього питання (див. пункт 33 раніше). Справді, Конституція України
передбачає певні загальні правила щодо можливих обмежень свободи зібрань, але ці правила вимагають подальшого розвитку в національному законодавстві. Єдиним наявним документом, що визначає
такий порядок, є Указ 1988 року, що його положення не є загальноприйнятними як належна процедура проведення демонстрацій, що передбачає, як це підтверджується практикою національних судів (див.
пункти 34–36 раніше), інший порядок, ніж той, що визначений у Конституції України. Справді, тоді як Конституція України вимагає завчасного повідомлення органів влади про намір провести демонстрацію та закріплює, що будь-яке його обмеження може встановлюватися
лише судом, Указ 1988 року, розроблений відповідно до Конституції
СРСР 1978 року, передбачає, що особи, які бажають провести мирну
демонстрацію, повинні отримати дозвіл від місцевих органів влади, які також мають право заборонити будь-яку таку демонстрацію.
Із преамбули Указу зрозуміло, що він був призначений для абсолютно
інших цілей, а саме — надання органами влади засобів для висловлення своїх поглядів на користь певної ідеології лише деяким категоріям
осіб, що саме по собі є несумісним із самою суттю свободи зібрань,
що гарантується Конституцією України. Як встановив національний
суд (див. пункт 36 раніше), демонстрації за Указом 1988 року розглядалися на предмет їхньої відповідності «неіснуючими конституціям
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неіснуючих суб’єктів». Тому неможливо дійти висновку про те, що
«порядок», зазначений у статті 1851 Кодексу України про адміністративні правопорушення, був визначений достатньо точно для того,
щоб надати заявникові можливість передбачити, тією мірою, якою це
було обґрунтовано обставинами, наслідки його дій (див. із необхідними змінами, рішення у справі «Мкртчян проти Вірменії» (Mkrtchyan
v. Armenia, там само). Процедури, запроваджені місцевими органами
влади для регулювання організації та проведення демонстрацій у їхніх конкретних регіонах, здається, так само не забезпечують достатніх правових підстав із тієї ж причини — відсутності загального акту
парламенту, на основі якого можна було б розробляти документи місцевих органів влади. Крім того, національні суди мали сумніви щодо
дійсності таких рішень місцевого значення (див. пункт 34 раніше).
55. Суд також зазначає, що, як загальновизнано, постанова Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» стосується тимчасового
застосування законодавства Радянського Союзу, і досі парламентом
України не було введено в дію жодного закону, який би регулював
порядок проведення мирних демонстрацій, хоча статті 39 та 92 Конституції чітко вимагають того, щоб такий порядок було встановлено
законом, тобто, актом парламенту України. Хоча Суд погоджується
з тим, що державі може знадобитися певний час для прийняття законодавчих актів протягом перехідного періоду, він не може погодитися з тим, що затримка у понад двадцять років є виправданою, особливо коли йдеться про таке фундаментальне право як свобода мирних
зібрань. Таким чином, Суд доходить висновку, що втручання у право
заявника на свободу мирних зібрань не було встановлено законом.
56. Дійшовши такого висновку, Суд не перевірятиме, чи було дотримано інших двох вимог (легітимна мета та необхідність втручання), визначених у пункті 2 статті 11 Конвенції.
57. Відповідно, відбулося порушення статті 11 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 7 КОНВЕНЦІЇ
58. Заявник скаржився відповідно до статті 7 Конвенції на те, що
його було визнано винним у порушенні порядку проведення демонстрацій попри те, що такий порядок не було чітко визначено у національному законодавстві. Згадана стаття передбачає таке:
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«1. Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії чи бездіяльності,
яка на час її вчинення не становила кримінального правопорушення
згідно з національним законом або міжнародним правом. Також не
може бути призначене суворіше покарання ніж те, що підлягало застосуванню на час вчинення кримінального правопорушення.
2. 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

59. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути
визнана прийнятною.
B. щодо суті

60. Уряд висував ті самі аргументи, що наводилися раніше (див.
п. 49).
61. Заявник підтримував свою первинну скаргу.
62. Суд повторює, що гарантія, встановлена у статті 7 Конвенції,
що є істотним елементом верховенства права, посідає визначне місце у системі захисту відповідно до Конвенції. Це твердження акцентується тим, що вона не припускає жодних винятків, навіть відповідно до статті 15 Конвенції під час війни або іншої суспільної небезпеки.
Ця гарантія має тлумачитися та застосовуватися, як це випливає з її
предмету та мети, у такий спосіб, щоб забезпечувати ефективний захист від свавільного переслідування, засудження та покарання (див.
рішення у справах «С.В. проти Сполученого Королівства» (S.W. v. the
United Kingdom), від 22 листопада 1995 року, п. 34, Серія A, № 335‑B,
та «К.Р. проти Сполученого Королівства» (C.R. v. the United Kingdom),
від 22 листопада 1995 року, п. 33, Серія A, № 335‑C). Відповідно, вона
втілює у загальних визначеннях принцип, за яким лише закон може
визначати злочин та передбачати покарання («немає злочину, немає
покарання без закону») (див. рішення від 25 травня 1993 року у справі
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«Коккінакіс проти Греції» Kokkinakis v. Greece), п. 52, Серія A, № 260‑A).
Зокрема, забороняючи поширювати сферу застосування наявних покарань за правопорушення на дії, що доти не вважалися кримінальними правопорушеннями, воно також встановлює принцип, за яким
кримінальне законодавство не має застосовуватися поширювально
на шкоду обвинуваченого, наприклад, за аналогією (див. рішення
у справах «Коеме та інші проти Бельгії» (Coлme and Others v. Belgium),
заяви №№ 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 та 33210/96, п. 145,
ЄСПЛ 2000-VII; «Ашур проти Франції» (Achour v. France) [ВП], заява
№ 67335/01, п. 41, ЄСПЛ 2006‑IV; та «Кононов проти Латвії» (Kononov v.
Latvia) [ВП], заява № 36376/04, п. 185, ЄСПЛ 2010).
63. Говорячи про «закон», стаття 7 Конвенції посилається на те
саме поняття, що й те, на яке посилається Конвенція будь-де у її тексті, — поняття, що охоплює і закони, і прецеденти (див. із необхідними змінами, згадане рішення у справі «Газета «The Sunday Times» проти сполученого Королівства (№ 1)» (The Sunday Times v. United Kingdom
(no. 1)), п. 47; рішення у справах «Круслен проти Франції» (Kruslin v.
France), від 24 квітня 1990 року, п. 29, Серія A, № 176‑A; та «Касадо Кока проти Іспанії» (Casado Coca v. Spain), від 24 лютого 1994 року, п. 43,
Серія A, № 285‑A). Відповідно, Суд завжди розумів термін «закон»
у його «сутнісному» значенні, а не у «формальному». Таким чином, він
включав до рамок цього поняття й акти нижчого, ніж закони рівня,
й неписане право (див., зокрема, із необхідними змінами, рішення від
18 червня 1971 року у справі «Де Вільде, Оомс та Версип проти Бельгії»
(De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium), п. 93, Серія A, № 12). У підсумку,
«закон» — це чинне положення, розтлумачене компетентними судами (див. рішення у справі «Лейла Сахін проти Туреччини» (Leyla Şahin v.
Turkey) [ВП], заява № 44774/98, п. 88, ECHR 2005-XI).
64. Окрім того, термін «закон» несе якісні вимоги, включно з тими,
що стосуються доступності та передбачуваності (див. серед багатьох
інших джерел рішення від 15 листопада 1996 року у справі «Кантоні
проти Франції» (Cantoni v. France), п. 29, Reports of Judgments and Decisions
1996‑V; та згадані рішення у справах «Коeме та інші проти Бельгії»
(Coлme and Others v. Belgium), п. 145 та рішення від 7 лютого 2002 року
у справі «Е.К. проти Туреччини» (E.K. v. Turkey), заява № 28496/95, п. 51).
Ці якісні вимоги мають бути дотримані й у розрізі визначення правопорушення, й покарання, яке це правопорушення тягне за собою (див.
згадане рішення у справі «Ашур проти Франції» (Achour v. France) [ВП],
п. 41). Особа має знати із тексту відповідного положення та, в разі
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необхідності, за допомогою його тлумачення судами, які дії та бездіяльність призводять до кримінальної відповідальності та яке покарання буде призначено за дію та/або бездіяльність, про яку йдеться
(див. серед багатьох інших джерел згадане рішення у справі «Кантоні
проти Франції» (Cantoni v. France), п. 29). Окрім того, закон відповідатиме вимозі «передбачуваності», навіть якщо особа має звернутися
за відповідною юридичною консультацією для того, щоб оцінити,
тією мірою, що є розумною за цих обставин, наслідки, до яких може
призвести ця дія (див. серед багатьох інших джерел згадані рішення
у справах «Кантоні проти Франції» (Cantoni v. France), п. 35 та «Ашур
проти Франції» (Achour v. France) [ВП], п. 54).
65. У своїй практиці Суд визнав, що, хоч як чітко було би положення сформульовано, у будь-якій галузі права, включно з кримінальним
правом, буде неминучий елемент судового тлумачення. Завжди буде
потреба у роз’ясненні нечітких норм або тих, що потребують пристосування до обставин, що змінюються. З іншого боку, хоча визначеність
є вкрай необхідною, вона може спричиняти надмірну жорсткість,
а закон має бути здатним встигати за обставинами, що змінюються.
Відповідно, багато законів неминуче сформульовано у термінах, що
тією чи іншою мірою є нечіткими, а тлумачення та застосування їх
є питанням практики (див., із необхідними змінами, згадані рішення у справах «Газета «The Sunday Times» проти Сполученого Королівства
(№ 1)» (The Sunday Times v. United Kingdom (№ 1)), п. 49, та «Коккітакіс
проти Греції» (Kokkinakis v. Greece), п. 40). Функція здійснення правосуддя, закріплена за судами, полягає саме в подоланні сумнівів щодо
тлумачення, що залишаються (див., із необхідними змінами, згадане
рішення у справі «Кантоні проти Франції» (Cantonі v. France)).
66. За обставин цієї справи Суд зазначає, що заявника було покарано за статтями 185 та 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що встановлювали відповідальність за непокору законним наказам працівників міліції та за порушення порядку
проведення демонстрацій. Отже, законною підставою для покарання
заявника був закон про адміністративні правопорушення, що застосовувався на час подій.
67. Суд повторює свої попередні висновки про те, що, хоча таке
правопорушення як порушення порядку проведення демонстрацій
передбачалося Кодексом України про адміністративні правопорушення, його підстава, тобто, власне порядок проведення демонстрацій, не
було з належною чіткістю встановлено національним законодавством
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(див. пп. 54 та 55 раніше). За відсутності чіткого та передбачуваного
законодавства, що визначає правила проведення мирних демонстрацій, покарання заявника за порушення неіснуючого порядку було несумісним зі статтею 7 Конвенції. За цих обставин немає потреби окремо розглядати, чи можна вважати накази працівників міліції законними та передбачуваними під кутом зору того самого положення.
Відповідно, відбулося порушення статті 7 Конвенції.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТІВ 1 і 3
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
68. Посилаючись на пункт 1 статті 6 Конвенції, заявник скаржився на те, що рішення судів у його справі були необґрунтованими та що
суди не відреагували на його відповідні аргументи. Окрім того, він не
мав часу на підготовку свого захисту та можливості допитати свідків
або скористатися допомогою захисника, відповідні права на що гарантуються підпунктами «b», «с» та «d» пункту 3 статті 6 Конвенції:
«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи упродовж розумного строку ... судом, ... який встановить обґрунтованість
будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...
b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх
коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;
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. щодо прийнятності

69. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою
в сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає,
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що вона не є неприйнятно з будь-яких інших підстав. Тому вона має
бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

70. Уряд висував ті самі аргументи, що наводилися раніше (див.
пункт 49).
71. Заявник підтримував свою первинну скаргу.
72. Суд повторює, що вимоги пункту 3 статті 6 Конвенції мають розглядатися як окремі аспекти права на справедливий суд, гарантованого
пунктом 1 статті 6 Конвенції. Тому суд розглядатиме відповідні скарги
за обома положеннями, взятими разом (див. серед багатьох інших джерел рішення у справах «Ф.К.Б. проти Італії» (F.C.B. v. Italy), від 28 серпня
1991 року, п. 29, Серія A, № 208‑B та «Пуатрімоль проти Франції» (Poitrimol
v. France), від 23 листопада 1993 року, п. 29, Серія A, № 277‑A).

1. Право мати адекватні час та засоби для підготовки захисту
73. Заявник твердив, що протоколи про адміністративні правопорушення було складено лише за кілька годин до судового засідання
і йому не дозволили ознайомитися з будь-якими іншими матеріалами
справи перед цим судовим засіданням.
74. Уряд не надав жодних зауважень щодо суті.
75. Суд нагадує, що підпункт «b» пункту 3 статті 6 гарантує обвинуваченому «адекватний час і можливості, необхідні для підготовки
свого захисту», а, отже, ця гарантія означає, що підготовка захисту по
суті головних обвинувачень може включати проведення з його боку
всіх «необхідних заходів». Обвинувачений повинен мати можливість
організувати свій захист у належний спосіб і без перешкод можливості викласти суду, який розглядає справу, всі необхідні аргументи
захисту й у такий спосіб вплинути на результат провадження (див.
рішення від 30 вересня 1985 року у справі «Кан проти Австрії» (Can v.
Austria), п. 53, Серія A, № 96; ухвалу щодо прийнятності від 26 червня
1996 року у справі «Коннолі проти Сполученого Королівства» (Connolly v.
the United Kingdom), заява № 27245/95 та рішення від 20 січня 2005 року у справі «Майзит проти Росії» (Mayzit v. Russia), заява № 63378/00,
п. 78). Окрім того, засоби, доступні кожному, хто обвинувачується
у кримінальному правопорушенні, мають включати можливість ознайомитися з результатами розслідування, що проводилося впродовж
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провадження, з метою підготовки свого захисту (див. ухвалу щодо
прийнятності від 15 січня 1997 року у справі «К.Г.П. проти Нідерландів»
( C.G.P. v. the Netherlands), заява № 29835/96 та рішення від 18 березня
1997 року у справі «Фуше проти Франції» (Foucher v. France), пп. 26–38,
Reports 1997‑II). Питання адекватності часу та засобів, наданих обвинуваченому, повинно оцінюватися з огляду на обставини кожної конкретної справи.
76. У цій справі Суд зазначає, що, попри відсутність чіткого зазначення точного проміжку часу між складанням протоколів про
адміністративні правопорушення та розглядом справи заявника,
очевидним є те, що він не перевищував кількох годин. Навіть якщо
припустити, що справа заявника не була складною, Суд сумнівається
в тому, що обставини, за яких проводився розгляд справи заявника,
були такими, що надавали йому можливість у належний спосіб ознайомитися з обвинуваченням та доказами проти нього, адекватно
оцінити їх і розробити ефективну юридичну стратегію свого захисту. Подальше апеляційне оскарження не могло виправити ситуацію
з огляду на те, що на той час, коли апеляційний суд розглянув справу,
заявник уже відбув строк свого адміністративного арешту. До того ж,
апеляційний суд не відповів на скаргу заявника з цього питання. Отже, Суд доходить висновку, що заявникові не було надано адекватні
час та засоби для підготовки його захисту.
77. Відповідно, відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції
у поєднанні з підпунктом «b» пункту 3 статті 6 Конвенції.

2. Право на юридичну допомогу за власним вибором
78. Суд наголошує, що, хоча право кожного обвинуваченого у вчиненні злочину на ефективний захист, наданий захисником, який, у разі
необхідності, призначається офіційно, не є абсолютним, воно є однією
з основних ознак справедливого судового розгляду (див. рішення
у справі «Кромбах проти Франції» (Krombach v. France), заява № 29731/96,
п. 89, ЄСПЛ 2001‑II). Сам факт обмеженого доступу затриманого підозрюваного до захисника може порушити права захисту, навіть якщо
в результаті цього визнавальних показань отримано не було (див., на
приклад, рішення від 13 жовтня 2009 року у справі «Даянан проти Туреччини» (Dayanan v. Turkey), заява № 7377/03, пп. 32–33).
79. У цій справі право на юридичне представництво гарантувалося заявникові Кодексом України про адміністративні правопорушен-
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ня і заявник прямо звертався з клопотанням щодо забезпечення представництва адвокатом за його власним вибором. Проте національний
суд відмовив йому у задоволенні його клопотання на тій підставі, що
заявник сам був правозахисником. Цей факт, проте, не обов’язково
означає, що кожен правозахисник є адвокатом та, навіть якщо така
особа і є адвокатом, як це є стосовно заявника, що він не був вразливим або не потребував підтримки у своєму процесуальному статусі
підозрюваного. Якщо заявник вважав, що він потребує юридичної допомоги, і національне законодавство гарантує йому право на захисника незалежно від його власної обізнаності в юридичних питаннях,
відмова національних органів задовільнити його клопотання про
юридичне представництво виглядає незаконною та свавільною. Подальше апеляційне провадження, під час якого заявника представляв
захисник, не могло виправити ситуацію з огляду на те, що на час, коли апеляційний суд розглянув справу, заявник уже відбув строк свого
адміністративного арешту. Окрім того, апеляційний суд також не відреагував на скаргу заявника з цього питання.
80. За цих обставин Суд доходить висновку, що відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у поєднанні з підпунктом «с» пунк
ту 3 статті 6 Конвенції.

3. Право допитувати свідків або вимагати їхнього допиту
81. Суд повторює, що всі свідчення зазвичай повинні надаватися
під час відкритих засідань за присутності обвинуваченого, з метою
забезпечення змагальності процесу. Бувають винятки з цього принципу, але вони не повинні порушувати права захисту. За певних обставин може виявитися необхідним звернутися до свідчень, наданих
на етапі слідства. Якщо обвинуваченому було надано адекватну та належну можливість оскаржити такі свідчення, чи то під час їх надання,
чи то на пізнішій стадії, їх включення до доказової бази саме по собі не
становитиме порушення пункту 1 та підпункту «d» пункту 3 статті 6
Конвенції. Проте, наслідком цього є те, що засудження обвинуваченого не має базуватися виключно або значною мірою на свідченнях, які
він не міг оскаржити (див. рішення у справах «Жогло проти України»
(Zhoglo v. Ukraine), заява № 17988/02, пп. 38–40, від 24 квітня 2008 року,
з подальшими посиланнями та «Аль-Хаваджа та Тагері проти Сполученого Королівства» (Al‑Khawaja and Tahery v. the United Kingdom) [ВП],
заяви № 26766/05 та № 22228/06, пп. 118–119, ЄСПЛ 2011).
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82. З обставин цієї справи вбачається, що заявник був єдиною
особою, яку допитував суд. Інакше кажучи, висновки суду базувалися виключно на письмових свідченнях, переважно на протоколах
працівників міліції. Ані власне працівників міліції, ані учасників демонстрації, які були свідками подій 12 жовтня 2010 року та вели їхню зйомку, не викликали й не допитували в суді, попри клопотання
заявника щодо їхнього виклику. Апеляційне провадження, в якому
брали участь заявник та його захисник, не могло виправити ситуацію
з огляду на те, що на час, коли апеляційний суд розглянув справу, заявник уже відбув строк його адміністративного арешту. До того, апеляційний суд не викликав жодного свідка та не відреагував на скаргу
заявника з цього питання.
83. Відповідно, Суд доходить висновку, що й у цій справі відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у поєднанні з підпунктом
«d» пункту 3 статті 6 Конвенції.

4. Обґрунтування, наведене національними судами
у справі заявника
84. Суд зазначає, що відповідно до його усталеної практики, яка
відображає принцип, пов’язаний із належним відправленням правосуддя, рішення судів мають адекватно вказувати підстави, на яких
вони ґрунтуються. Міра застосування цього обов’язку наводити підстави може змінюватися залежно від характеру рішення та має ви
значатися з огляду на обставини справи (див. рішення у справі «Гарсія
Руіс проти Іспанії» (Garcнa Ruiz v. Spain [ВП], заява № 30544/96, п. 26,
ЄСПЛ 1999‑I, з подальшими посиланнями).
85. Суд також повторює, що відповідно до статті 19 Конвенції до
його обов’язків належить забезпечувати дотримання зобов’язань,
взятих на себе Договірними Сторонами Конвенції. Зокрема, до його
функцій не належить розгляд помилок у питаннях фактів або права,
які, як твердиться, допущено національним судом, якщо тільки вони
не могли порушити права та свободи, що охороняються Конвенцією,
та тільки тією мірою, якою це відбулося (див. рішення у справах «Шенк
проти Швейцарії» (Schenk v. Switzerland), від 12 липня 1988 року, п. 45–
46, Серія A, № 140, та «Тейшера де Каштру проти Португалії» (Teixeira de
Castro v. Portugal), від 9 червня 1998 року, п. 34, Reports 1998‑IV).
86. У цьому контексті слід звернути увагу, зокрема, на те, чи було
заявникові надано можливість оскаржити достовірність доказів і про-
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тидіяти їхньому використанню. Враховується також якість доказів,
включаючи те, чи не ставлять обставини, за яких вони були отримані, під
сумнів їхню надійність та точність (див. рішення у справі «Яллох проти
Німеччини» (Jalloh v. Germany) [ВП], заява № 54810/00, п. 96, ЄСПЛ 2006‑IX).
87. У цій справі аргументи заявника, подані до зазначених судів,
стосувались і фактичних, і юридичних питань його справи. Зокрема,
у своїй апеляційній скарзі він висунув низку юридичних аргументів
стосовно законодавчого регулювання порядку проведення мирних
демонстрацій, здебільшого скаржачись на те, що його було звинувачено у проведенні такої демонстрації без дозволу, навіть попри те, що
такий дозвіл законодавством не вимагався. На думку Суду, ці аргументи були не тільки важливими, а й слушними. Крім того, законодавчі положення, що стосуються здійснення права на свободу зібрань
в Україні, ретельно розглянуті у цій справі, чітко демонструють, що
відповіді на його аргументи не були явними та очевидними. Проте
національні суди, включаючи апеляційний суд, які вивчали письмові
доводи заявника з цього питання, цілком проігнорували їх, просто
зазначивши, що вони спростовуються незазначеними матеріалами
справи та сукупністю доказів у справі. Суд також не надав відповіді на
скарги заявника про порушення його процесуальних прав, гарантованих пунктом 1 та підпунктами «b»–«d» пункту 3 статті 6 Конвенції
(див. пп. 76, 79 та 82 раніше).
88. Розглядаючи питання справедливості провадження у кримінальній справі Суд уже визнавав, що ігноруючи конкретний, доречний
і важливий аргумент обвинуваченого національні суди не виконують
своїх зобов’язань відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції (див. рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти
України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), заява № 42310/04, п. 280).
Суд вбачає у цій справі подібний приклад невиконання зазначеного
зобов’язання.
89. З огляду на наведені міркування Суд доходить висновку, що
відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з відсутні
стю в рішеннях національних судів належного мотивування.
V. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
90. Заявник також скаржився, що для його затримання 13 жовтня
2010 року не було підстав. Окрім того, його затримання було здійсне-
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но з порушенням національного законодавства та він був викликаний
до відділку міліції з неправдивого приводу. Він також скаржився, що
національні суди не зарахували до строку покарання фактичний час
тримання його під вартою — відтак, він провів під вартою додатково
двадцять шість годин. Заявник твердив, що національне законодав
ство не передбачає компенсації за незаконне тримання під вартою
у таких випадках, як його. Він скаржився, що він не мав ефективного
національного засобу юридичного захисту, за допомогою якого міг
би оскаржити законність його затримання та тримання під вартою
після закінчення триденного строку його адміністративного арешту.
Він посилався на підпункти «а» та «с» пункту 1 та пункт 5 статті 5 та на
статтю 13 Конвенції.
91. Насамкінець, у рамках скарги відповідно до статті 7 Конвенції, заявник також посилався на статтю 18, але не надав будь-яких пояснень щодо того, як це положення стосується його зазначеної скарги
або будь-якої іншої скарги.
92. Суд доходить висновку, що аргументи заявника та наявні матеріали справи не виявляють будь-яких ознак порушення зазначених
положень. Отже, ця частина заяви є явно необґрунтованою та має бути відхилена згідно з підпунктом «а» пункту 3 і пунктом 4 статті 35
Конвенції.
VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 46 КОНВЕНЦІЇ
93. Перед тим, як розглянути вимоги щодо справедливої сатисфакції, подані заявником за статтею 41 Конвенції, Суд з огляду на
обставини справи, вважає за необхідне встановити, які наслідки для
держави-відповідача можуть бути встановлені на основі статті 46
Конвенції. Стаття 46 Конвенції передбачає таке:
«1.1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні
рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є Сторонами.
2. Остаточне рішення Суду передається Комітетові Міністрів, який
здійснює нагляд за його виконанням».

94. Суд повторює, що стаття 46 Конвенції — у світлі її тлумачення в контексті статті 1 — покладає на державу-відповідача юридичний
обов’язок вжити під наглядом Комітету міністрів відповідних заходів
загального та/або індивідуального характеру для забезпечення права
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заявника, порушення якого було констатоване Судом. Таких заходів
держава-відповідач має вжити і стосовно інших осіб, ситуація яких
є аналогічною до ситуації заявника, а саме усунути проблеми, які призвели до таких висновків Суду (див. рішення у справі «Скоццарі та
Джунта проти Італії» (Scozzari та Giunta v. Italy) [ВП], заяви № 39221/98
та № 41963/98, п. 249, ЄСПЛ 2000 VIII; «Крістін Гудвін проти Сполученого Королівства» (Christine Goodwin v. the United Kingdom) [ВП], заява
№ 28957/95, п. 120, ЄСПЛ 2002-VI; «Лукенда проти Словенії» (Lukenda v.
Slovenia), заява № 23032/02, п. 94, ЄСПЛ 2005-X; та «С. та Марпер проти
Сполученого Королівства» (S. and Marper v. the United Kingdom) [ВП], заяви № 30562/04 та № 30566/04, п. 134, ЄСПЛ 2008-...). Комітет міністрів,
здійснюючи нагляд за виконанням рішень Суду, постійно наголошує
на цьому зобов’язанні (див., наприклад, ResDH(97)336, IntResDH(99)434,
IntResDH(2001)65 та ResDH(2006)1). Теоретично, Суд не повинен визначати, які заходи з метою виправлення ситуації можуть бути належними для вжиття державою-відповідачем відповідно до її зобов’язання
за статтею 46 Конвенції. Проте Суд зацікавлений у сприянні швидкому
та ефективному усуненню недоліку, виявленого в національній системі захисту прав людини (див. рішення у справі «Дріза проти Албанії»
(Driza v. Albania), заява № 33771/02, п. 125, ЄСПЛ 2007-XII (витяги)).
95. У цій справі Суд констатував порушення статей 11 та 7 Конвенції, спричинені наявністю законодавчої прогалини щодо регулювання свободи зібрань, яка існує в законодавстві України протягом
більш ніж двох десятиліть. Відповідно до практики Суду, виявляючи недолік у національній правовій системі, він вказує на джерело
відповідної проблеми, щоб допомогти Договірним державам у пошуку належного її вирішення, а Комітетові міністрів — у здійсненні нагляду за виконанням рішень (див., напр., рішення від 23 лютого
2010 року в справі «Марія Віолета Лазареску проти Румунії» (Maria Violeta
Lazarescu v. Romania), заява № 10636/06, п. 27, від 23 лютого 2010 року; згадане рішення у справі «Дріза проти Албанії» (Driza v. Albania),
пп. 122–126, та рішення від 20 жовтня 2009 року в справі «Урпер та
інші проти Туреччини» (Urper and Others v. Turkey), заяви № 14526/07,
№ 14747/07, № 15022/07, № 15737/07, № 36137/07, № 47245/07, № 50371/07,
№ 50372/07 і № 54637/07, пп. 51 та 52). Беручи до уваги системний характер проблеми, яку виявлено в цій справі, Суд наголошує, що слід
невідкладно реформувати законодавство та адміністративну практику України для приведення їх у відповідність із висновками Суду,
викладеними у цьому рішенні, та вимогами статей 7 та 11 Конвенції.

507

Справи, які стосуються права на свободу зібрань та об’єднань

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

97. Заявник вимагав 6000 євро відшкодування моральної шкоди.
98. Уряд не погодився. Уряд наполягав на тому, що між твердженнями та вимогами заявника немає причиново-наслідкового зв’язку.
Уряд також вважав суму, що вимагалася, надмірною.
99. Суд вважає, що заявник зазнав моральної шкоди, яка не може
бути відшкодована лише констатацією порушення його конвенційних
прав. З огляду на обставини справи та здійснюючи оцінку на засадах
справедливості згідно з вимогами статті 41, Суд присуджує суму морального відшкодування, що вимагалася, у повному обсязі.
B. Судові витрати

100. Заявник не подав будь-яких вимог за цим пунктом. Відповідно, Суд нічого не присуджує.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Відхиляє клопотання Уряду про вилучення заяви з реєстру
справ.
2. Оголошує скарги за статтями 6, 7 та 11 Конвенції прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятною.
3. Ухвалює, що відбулося порушення статті 11 Конвенції.
4. Ухвалює, що відбулося порушення статті 7 Конвенції.
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5. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 та підпункту «b»
пункту 3 статті 6 Конвенції.
6. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 та підпункту «с»
пункту 3 статті 6 Конвенції.
7. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 та підпункту «d»
пункту 3 статті 6 Конвенції.
8. Ухвалю, що відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції
у зв’язку з відсутністю належного мотивування рішень національних
судів.
9. Ухвалює, що
a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач має сплатити заявнику 6000 (шість тисяч)
євро відшкодування моральної шкоди, разом із будь-якими
податками, що можуть нараховуватися, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий
відсоток 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 11 квітня
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 «ШМУШКОВИЧ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 3276/10)
Рішення
Страсбург
14 листопада 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
14 лютого 2014 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Шмушкович 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 Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
п. С. Шевчук, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 15 жовтня 2013 року
постановляє таке рішення, що було ухвалене цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 3276/10), яку 11 січня 2010 року
подав проти України до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист
прав людини та основних свобод (далі — Конвенція) громадянин України, паном Михайло Володимирович Шмушкович (далі — заявник).
2. Заявника, якому було надано юридичну допомогу, представляв п. В. М. Яворський, юрист, який практикує у м. Києві. Уряд України (далі — Уряд) на останніх етапах провадження представляв його
уповноважений, п. Н. Кульчицький із Міністерства юстиції України.
3. Заявник твердив, що заборона організованого ним мирного
зібрання була незаконною та непропорційною, а також що судове рішення у справі щодо нього не було оголошено публічно.
4. 8 грудня 2011 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 для участі у засіданні як спеціального
судді (підпункт «b» пункту 1 правила 29 Регламенту Суду).

ФАКТИ
I. конкретн ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1979 році та живе в м. Одеса.
6. Заявник є віце-президентом громадської молодіжної організації «Зеленка» (далі — «Зеленка») та депутатом Одеської міської ради.

511

Справи, які стосуються права на свободу зібрань та об’єднань

7. 17 березня 2009 року заявник, діючи від імені «Зеленки», повідомив мера м. Одеса та начальника Приморського районного відділку
міліції Одеського міського управління ГУМВС в Одеській області про
намір організації провести 19 березня 2009 року, від 11 год. до 13 год.
мирне зібрання (пікет) перед будівлею Одеської міськради. Вказаною
метою зібрання було повідомлення про вимогу завершити будівницт
во житлових будинків, замовником якого було Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
8. У відповідь листом від тієї ж дати Одеська міська рада повідомила заявника про те, що проведення пікету після попередження
у такий короткий строк буде вважатися незаконним. У листі зазначалося, що на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня
1988 року «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій у СРСР» (далі — Указ 1988 року — див.
пункт 18 далі) заява про проведення мітингу мала подаватися не пізніше, ніж за десять днів до проведення відповідного мітингу. Вона
також зазначила, що Конституційний Суд України у своєму рішенні
від 19 квітня 2001 року (див. пункт 20 нижче) ухвалив, що організатори мирних зібрань мають заздалегідь сповіщати органи влади про
свій намір проводити мітинг. Також зазначалося, що в Україні ще не
було введено у дію закон щодо реалізації права на свободу мирних
зібрань, а Указ 1988 року досі залишається чинним. Заявнику також
було повідомлено, що несвоєчасне сповіщення про пікет може вважатися порушенням порядку проведення мітингів відповідно до пункту 2 Указу 1988 року, а відповідальна за це особа несе адміністративну
відповідальність за статтею 1851 Кодексу про адміністративні правопорушення України (далі — КУпАП).
9. Пікет відбувся, як і було заплановано, від 11 год. до 13 год.
19 березня 2009 року. Як твердить заявник, пікет був мирним і участь
у ньому взяло небагато людей. У звіті міліції за той же день зазначалося, що в пікеті взяли участь близько 250 осіб, і порушень громадського
порядку не було.
10. 4 квітня 2009 року працівник Приморського районного відділу
міліції Одеського міського управління ГУМВС в Одеській області за
присутності заявника склав протокол про адміністративне правопорушення, в якому зазначалося, що 19 березня 2009 року заявник організував і провів пікет, порушивши статтю 1851 КУпАП та рішення
Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року. Заявник під-
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писав протокол, зробивши примітку про те, що він вважає свої дії законними. Протокол було передано до суду.
11. 15 травня 2009 року Приморський районний суд м. Одеси
(далі — районний суд) розглянув справу заявника. Згідно з протоколом судового засідання, наданим Урядом, допит відбувався від 13 год.
24 хв. до 13 год. 34 хв. Після цього суддя пішов до нарадчої кімнати.
О 14 год. 27 хв. суддя публічно оголосив рішення та о 14 год. 32 хв. закрив судове засідання. Як твердить Уряд, повний текст рішення було
оголошено публічно, і через три години секретар суду передав представнику заявника друковану копію рішення. Як твердить заявник,
рішення не було проголошено публічно, а передано його представникові у письмовій формі через три години після закінчення судового
засідання.
12. У своєму рішенні районний суд встановив, що заявник порушив громадський порядок, завчасно не повідомивши Одеську міську раду про організований ним пікет. Суд визнав заявника винним
у порушенні порядку організації та проведення мітингів та демонстрацій та оштрафував його на 170 грн (17 євро). Суд, зокрема, ухвалив, що заявник порушив статтю 1851 КУпАП, тому що не виконав вимогу про сповіщення за десять днів. Суд обґрунтував свої висновки
Указом 1988 року, яким передбачався обов’язок подання до відповідного органу влади заяви про проведення зібрання щонайменше за
десять днів до цього. Суд також посилався на рішення Конституційного Суду України та зазначив, що точні терміни сповіщення підлягають врегулюванню законом. Він також зазначав, що Указ 1988 року
був чинним в Україні згідно з Постановою Верховної Ради України
«Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» (див. пункт 19 далі). Суд також вказав на той
факт, що міськрада повідомила заявника про те, що повідомлення,
яке він подав, буде вважатися таким, що суперечить вимогам законодавства, і його було попереджено про можливу адміністративну
відповідальність.
13. 25 травня 2009 року заявник оскаржив це рішення. Він твердив, що Указ 1988 року, на який посилався у своєму рішенні суд першої інстанції, не був чинним і суперечив Конституції. Зокрема, він
зазначив, що Указом 1988 року передбачалося, що особи, які бажають
провести мирне зібрання, мають отримати дозвіл, тоді як Конституцією передбачено, що органи влади необхідно лише повідомити
про намір провести таке зібрання. Окрім того, статтею 92 Консти-
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туції передбачалося, що гарантії прав людини мають регулюватися
виключно законами, а статтею 39 Конституції встановлено, що обмеження права на мирні зібрання можуть встановлюватися лише законом, а Указ 1988 року не має статусу закону України. Він також зазначив, що на час проведення пікету не було жодного судового рішення,
яким би цей пікет заборонявся, як того вимагає стаття 39 Конституції. Заявник також твердив, що його покарання суперечило статті 11
Конвенції й воно не було необхідним, оскільки пікет був мирним і не
порушував громадський порядок. Насамкінець він скаржився на те,
що рішення, про яке йдеться, не було оголошено публічно, що суперечило статті 285 Кодексу про адміністративні порушення України
(див. пункт 17 нижче) та пункту 1 статті 6 Конвенції.
14. 16 липня 2009 року апеляційний суд Одеської області, розглядаючи справу за присутності заявника та його представника, залишив рішення суду першої інстанції без змін. В ухвалі суду містився стислий виклад фактів справи, наводилися аргументи заявника
та аналіз відповідного законодавства, що збігався з аналізом, наведеним рішенням суду першої інстанції. Щодо аргументу заявника про
те, що у його покаранні не було потреби, суд зазначив, що заявника
покарали не за порушення порядку проведення зібрання, а за порушення встановленого порядку його організації. Проте суд не розглядав скаргу заявника на те, що рішення суду першої інстанції не було
оголошено публічно.
15. Заявник не сплатив штрафу.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України 1996 року

16. У відповідних положеннях Конституції зазначено таке:
Стаття 22
«Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод».
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Стаття 39
«Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити
збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно
сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки
та громадського порядку — з метою запобігання заворушенням чи
злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод
інших людей.

Стаття 92
«Виключно законами України визначаються:
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод;
основні обов’язки громадянина...»

Розділ XV
Перехідні положення
«1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності
цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України...»
B. Кодекс України
про адміністративні правопорушення України (КУпАП)

17. У відповідних частинах положень Кодексу зазначено таке:
Стаття 1851
Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій
«Порушення встановленого порядку організації або проведення
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій тягне за собою попередження або накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення або організатором зборів, мітингу,
вуличного походу, демонстрації, тягнуть за собою накладення штрафу
від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
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або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на
строк до п’ятнадцяти діб...»

Стаття 285
Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови
«Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається
особі, щодо якої її винесено...»
C. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 року
«Про порядок організації і проведення зборів,
мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР»
(Указ 1988 року)

18. Указом встановлено порядок подання заяви та отримання надання дозволу на організацію та проведення зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій. Указом, зокрема, передбачається:
«Конституція СРСР відповідно до інтересів народу і з метою зміцнення та розвитку соціалістичного ладу гарантує громадянам СРСР свободи зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Здійснення
цих політичних свобод забезпечується наданням трудящим та їх організаціям громадських будинків, вулиць, площ та інших місць...
1. Про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації робиться заява у виконавчий комітет відповідної місцевої Ради
народних депутатів...
2. Заява про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації подається в письмовій формі не пізніш як за десять днів
до намічуваної дати їх проведення...
3. Виконавчий комітет Ради народних депутатів розглядає заяву
і повідомляє уповноваженим (організаторам) про прийняте рішення не пізніш як за п’ять днів до часу проведення заходу, зазначеного
в заяві...
6. Виконавчий комітет Ради народних депутатів забороняє збори,
мітинг, вуличний похід або демонстрацію, якщо мета їх проведення
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суперечить Конституції СРСР, конституціям союзних і автономних
республік або загрожує громадському порядку і безпеці громадян».
D. Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року
«Про порядок тимчасової дії на території України
окремих актів законодавства Союзу РСР»

19. Постановою, зокрема, передбачено:
«...до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони
не суперечать Конституції і законам України».
E. Національна практика

1. Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року
у справі про завчасне сповіщення про мирне зібрання
20. У своєму рішенні Конституційний Суд України, зокрема, по
становив:
«1. ...Міністерство внутрішніх справ України звернулося до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне
сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій.
У конституційному поданні зазначається, що відповідно до статті 39
Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без
зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи
органи місцевого самоврядування. Разом з тим наголошується, що
конкретного строку, протягом якого необхідно сповістити органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування про проведення
зазначених акцій, чинним законодавством України не встановлено...
...Конституційний Суд України вирішив:
1. Положення частини першої статті 39 Конституції України щодо завчасного сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого
самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демон
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страцій в аспекті конституційного подання треба розуміти так, що організатори таких мирних зібрань мають сповістити зазначені органи
про проведення цих заходів заздалегідь, тобто у прийнятні строки, що
передують даті їх проведення. Ці строки не повинні обмежувати передбачене статтею 39 Конституції України право громадян, а мають служити його гарантією і водночас надавати можливість відповідним органам виконавчої влади чи органам місцевого самоврядування вжити
заходів щодо безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингів, походів і демонстрацій, забезпечення громадського порядку,
прав і свобод інших людей.
Визначення конкретних строків завчасного сповіщення з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого регулювання...»
2. Довідка Вищого адміністративного суду України щодо вивчення
та узагальнення практики застосування адміністративними судами законодавства під час розгляду та вирішення впродовж 2010–
2011 років справ стосовно реалізації права на мирні зібрання (збори,
мітинги, походи, демонстрації тощо) за квітень 2012 року.

21. Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України
від 21 травня 2012 року № 6 цю довідку було доведено до відома суддів адміністративних судів. У довідці, зокрема, зазначалося:
«...У судовій практиці під час вирішення справ щодо обмеження в правах на мирні зібрання мають місце випадки застосування Порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, встановленого Указом Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня
1988 року № 9306-XI «Про порядок організації і проведення зборів,
мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР». Такий підхід судів
є помилковим.
Оскільки норми цього Указу встановлюють дозвільний (реєстраційний) порядок проведення мирних зібрань та надають право органам
влади та місцевого самоврядування заборонити їх проведення, у той
час як норми Конституції України передбачають повідомний порядок
проведення зібрань (шляхом сповіщення органів влади) та надають
повноваження заборонити проведення мирного зібрання тільки суду,
зазначений акт не підлягає застосуванню судами під час вирішення
судами справ розглядуваної категорії...»
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3. Рішення адміністративних судів
22. У рішенні Бабушкінського районного суду м. Дніпропетров
ська від 30 березня 2007 року у справі за позовом С. до виконавчого
комітету Дніпропетровської міської ради щодо ухвалення правил
проведення масових заходів у м. Дніпропетровськ, суд серед іншого
ухвалив, що порядок реалізації права на свободу зібрання та порядок і підстави для обмеження цього права не врегульовано законодав
ством України, а тому рада не має підстав для ухвалення оскаржуваних правил, які порушують права громадян.
23. В іншій справі Окружний адміністративний суд м. Києва
у своєму рішенні від 29 листопада 2011 року обмежив право кількох неурядових організацій та приватних осіб на проведення демон
страції, зокрема, у зв’язку з неінформуванням ними Київської міської
державної адміністрації про свій намір за десять днів. Суд посилався на Указ 1988 року. Учасники провадження оскаржили це рішення.
16 травня 2012 року Київський апеляційний адміністративний суд
скасував рішення суду першої інстанції. У своєму рішенні апеляційний суд зазначив, що Указ 1988 року суперечить Конституції України,
оскільки він вимагає від організаторів отримання дозволу на проведення демонстрації та дозволяє органам виконавчої влади забороняти
такий захід, натомість стаття 39 Конституції України передбачає, що
органи влади лише повідомляються про заплановану демонстрацію,
і лише судові органи мають право встановлювати обмеження на її організацію. Апеляційний суд також зазначив, що у своєму рішенні від
19 квітня 2001 року (див. пункт 20 вище) Конституційний Суд України
не посилався на Указ 1988 року як на нормативний акт, що підлягає застосовуванню в Україні до правовідносин, про які йдеться. Суд також
зазначив, що у матеріалах справи не було жодних документів, які б
свідчили, що повідомлення про демонстрацію, подане менше, ніж за
10 днів, не дозволяло міліції забезпечити громадський порядок під
час демонстрації, і що проведення такого заходу могло створити реальну небезпеку заворушень чи злочинів, загрозу здоров’ю населення
або правам і свободам інших людей. Він дійшов висновку, що рішення суду першої інстанції було несумісним зі статтею 39 Конституції
та статтею 11 Конвенції.
24. В іншій справі Київський апеляційний адміністративний суд
своїм рішенням від 11 жовтня 2012 року скасував рішення Окружного адміністративного суду м. Києва, яким за поданням Державної
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адміністрації м. Києва обмежувалася свобода мирних зібрань низки
політичних та громадських організацій. У своєму рішенні Київський
апеляційний адміністративний суд зазначав, що під час розгляду
справи суд першої інстанції брав до уваги положення Указу 1988 року,
тоді як з 1996 року питання проведення мирних зібрань регулюється
Конституцією. Суд також твердив, що Указ 1988 року суперечить Конституції, оскільки ним передбачається порядок отримання дозволу
на проведення демонстрації, та що Указ стосувався проведення таких заходів у неіснуючій країні (СРСР), регулював відносини між громадянами СРСР та виконавчими комітетами Рад народних депутатів,
а також розглядав демонстрації на основі їхньої сумісності з Конституцією СРСР, конституціями союзних та автономних республік, тобто
з неіснуючими конституціями неіснуючих суб’єктів. Суд також зазначав, що згідно з Конституцією України права та свободи людини, а також відповідні гарантії можуть визначатися лише законами України.
F. Інше відповідне міжнародне та національне
законодавство та практика

25. Інше відповідне національне законодавство та практика, а також відповідні міжнародні документи наведено у рішенні від 11 квітня 2013 року у справі «Вєренцов проти України» (Vyerentsov v. Ukraine)
(заява № 20372/11, пп. 26, 32, 33 та 38–43).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 11 КОНВЕНЦІЇ
26. Заявник скаржився за статтею 11 Конвенції на те, що держава незаконно втрутилася в його право на свободу мирних зібрань,
оштрафувавши його за сповіщення про пікет, який він організував,
подане з порушенням відведеного терміну. Він твердив, що таке втручання не було необхідним у демократичному суспільстві.
«1. Кожен має право на свободу мирних зібрань...
2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному

520

Шмушкович проти України

суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб...»
A. щодо Прийнятності

27. Суд зазначає, що ця заява не є явно необґрунтованою в сенсі
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає. що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути
визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін провадження
28. Заявник твердив, що в законодавстві України відсутні чіткі
і передбачувані положення у сфері свободи зібрань. Судова практика є непослідовною: деякі суди застосовували Указ 1988 року, тоді як
інші — ні, вважаючи, що Указ не є чинним і суперечить Конституції.
Він посилався на приклади рішень, ухвалених національним судами
(див. пункти 22 та 23 раніше), у яких суди встановили, що національним законодавством не врегульовано порядок організації та проведення мирних зібрань. Він зазначав, що Указом 1988 року передбачалося, що особи, які бажають провести мирне зібрання, мали отримати
дозвіл, тоді як Конституцією передбачається лише завчасне сповіщення органів влади про намір провести таке зібрання. Тому не можна
сказати, що Указ доповнює конституційні положення щодо свободи
зібрань, оскільки він явно їм суперечить. Окрім того, статтею 92 Конституції передбачено, що гарантії прав людини регулюються виключно законами, а статтею 39 Конституції передбачено, що обмеження
права на мирні збори можуть встановлюватися лише законом, тоді як
Указ 1988 року не є законом України. На думку заявника, у своєму рішенні від 19 квітня 2001 року Конституційний Суд України не визнав
чинність Указу 1988 року у частині вимоги про надання сповіщення
не менш як за десять днів.
29. Заявник також твердив, що стаття 1851 КУпАП не відповідала
вимогам щодо якості закону, оскільки нею передбачається відповідальність за порушення порядку, який не визначається національним
законодавством.
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30. Він також скаржився на те, що його покарання не було необхідним, оскільки пікет, про який ідеться, не спричинив жодних порушень громадського порядку й національні органи не оцінили обставини справи, а обмежилися встановленням формального порушення
вимоги про подання сповіщення за десять днів до проведення пікету.
31. Уряд погодився, що висновки національних судів про те, що
заявник мав понести адміністративну відповідальність, становили втручання у його право на мирні зібрання. Проте він твердив, що
втручання було виправданим.
32. Уряд вважав, що втручання було «передбачене законом». Він
зазначив, що згідно з практикою Суду «закон» необов’язково означає
акт національного парламенту, а може охоплювати також підзаконні
акти та неписані закони. У сфері, що охоплюється писаними законами, «законом» був чинний нормативно-правовий акт, як їх тлумачили національні суди в разі необхідності з огляду на будь-які нові
тенденції практики (див. рішення від 24 квітня 1990 року у справі
«Круслен проти Франції» (Kruslin v. France), п. 29, Серія A, № 176‑A). Він
зазначав, що за статтею 39 Конституції свобода зібрання може обмежуватися судами, а згідно з рішенням Конституційного Суду України
від 19 квітня 2001 року органи виконавчої влади можуть узгоджувати
з організаторами зібрань такі деталі, як час, місце, тривалість тощо,
а сповіщення про заплановане зібрання має надаватися протягом
терміну, достатнього для органів влади для ухвалення рішення щодо
того, чи зібрання є законним, та, якщо необхідно, чи необхідно подавати до суду заяву для врегулювання питання, що виникло.
33. Уряд погодився з тим, що формально немає закону, що регулює взаємовідносини з приводу свободи зібрання, але твердив, що
Указ 1988 року був чинним і Конституційний Суд України не оголошував його нечинним. Він твердив, що порядок, встановлений Указом 1988 року, був достатньою мірою передбачуваним і точним та що
національні суди всіх рівнів у справі заявника визнали застосовність
цього указу.
34. Уряд також твердив, що обмеження права заявника на свободу зібрання мало законну мету захисту прав і свобод інших осіб і було
необхідним з огляду на те, що пікет відбувався на території, через яку
щодня проходило багато людей, і, як наслідок, зібрання людей вважалося таким, що ставило під загрозу життя та здоров’я інших, включно
з туристами та представниками різних релігій, політичних поглядів
тощо. Крім того, місце не було обладнано необхідним санітарно-тех-
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нічним обладнанням. Насамкінець він зазначав, що під час іншої
події, організованої організацією заявника, відбулося порушення громадського порядку, що підтвердило важливість вчасного сповіщення
для того, щоб органи влади могли вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки та громадського порядку.

2. Оцінка Суду
a) Чи було втручання
35. Суд вважає, оскільки це не заперечувалося сторонами провадження, що покарання заявника за організацію та проведення мирного
зібрання становило втручання у право на свободу мирних зібрань.
b) Чи було втручання виправданим?
36. Втручання порушуватиме статтю 11 Конвенції, якщо його не
«встановлено законом», не має одну або більше легітимних цілей за
пунктом 2 та не є «необхідним у демократичному суспільстві» для досягнення таких цілей.
37. Суд повторює, що вислів «встановлено законом» у статті 11
Конвенції вимагає не лише того, щоб оскаржуваний захід мав певне підґрунтя в національному законодавстві; він також стосується
якості закону, про який ідеться. Закон має бути доступним для зацікавлених осіб і сформульованим з достатньою точністю для того,
щоб надати їм можливість — за необхідності через надання відповідної інформації — передбачати тією мірою, що є розумною за
відповідних обставин, наслідки, які може спричинити його дія (див.,
наприклад, рішення від 26 квітня 1979 року у справах «Санді Таймз
проти Сполученого Королівства (№ 1)» (The Sunday Times v. the United
Kingdom) (№ 1), Серія A, № 30, с. 31, п. 49; «Реквені проти Угорщини»
(Rekvényi v. Hungary) [ВП], заява № 25390/94, п. 34, ECHR 1999‑III; «Ротару проти Румунії» (Rotaru v. Romania) [ВП], заява № 28341/95, п. 55,
ECHR 2000‑V та «Маестрі проти Італії» (Maestri v. Italy) [ВП], заява
№ 39748/98, п. 30, ECHR 2004‑I).
38. Суд зазначає, що штраф було накладено на заявника за статтею 1851 КУпАП, якою передбачається покарання за порушення порядку організації та проведення демонстрацій. Таким чином, втручання
здійснювалося на основі національного законодавства. Доступність
Кодексу не оскаржувалася і Суд не має підстав сумніватися в цьому.
Тому залишається визначити, чи була ця ситуація передбачуваною.
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39. Суд зазначає, що між сторонами провадження відбувається
спір щодо того, чи є в Україні будь-який законодавчий акт, що передбачає «порядок», зазначений у статті 1851 КУпАП. Уряд твердив, що «порядок» було передбачено Указом 1988 року, тоді як заявник твердив, що
цей законодавчий акт колишнього СРСР уже не є чинним і не підлягає
застосуванню в Україні, оскільки він суперечить Конституції.
40. Суд повторює, що його повноваження щодо перевірки дотримання національного законодавства є обмеженими та що саме національні органи мають тлумачити і застосовувати закон. Суд зазначає,
що він нещодавно детально розглядав наявне законодавство України
щодо порядку проведення мирних демонстрацій у справі «Вєренцов
проти України» (Vyerentsov v. Ukraine), пп. 51–57). Суд, зокрема, встановив, що:
«54. ...З матеріалів справи та аргументів заявника вбачається, що немає єдиного погляду щодо застосовності Указу 1988 року та наявності
чіткого та передбачуваного порядку організації та проведення мирних демонстрацій. Практика національних судів також свідчить про
неузгодженість позицій із цього питання (див. п. 33 раніше). Справді,
Конституція України передбачає певні загальні правила щодо можливих обмежень свободи зібрань, але ці правила вимагають подальшого
розвитку в національному законодавстві. Єдиним наявним документом, що визначає такий порядок, є Указ 1988 року, положення якого
не є загальноприйнятними щодо належної процедури проведення
демонстрацій, яка передбачає, як це підтверджується практикою
національних судів (див. пп. 34–36 раніше), інший порядок, ніж той,
що визначений у Конституції України. І справді, тоді як Конституція
України вимагає завчасного повідомлення органів влади про намір
провести демонстрацію та закріплює, що будь-яке його обмеження може встановлюватися лише судом, Указ 1988 року, розроблений
відповідно до Конституції СРСР 1978 року, передбачає, що особи, які
бажають провести мирну демонстрацію, мають отримати дозвіл від
місцевих органів влади, які також мають право заборонити будь-яку
таку демонстрацію. Із преамбули Указу зрозуміло, що він був призначений для абсолютно інших цілей, а саме — надання органами влади
засобів для висловлення своїх поглядів на користь певної ідеології
лише деяким категоріям осіб, що саме по собі є несумісним із самою суттю свободи зібрань, що гарантується Конституцією України.
Як встановив національний суд (див. п. 36 раніше), демонстрації за
Указом 1988 року розглядалися на предмет їхньої відповідності «неіс-
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нуючими конституціям неіснуючих суб’єктів». Тому неможливо дійти
висновку про те, що «порядок», зазначений у статті 1851 Кодексу України про адміністративні правопорушення, був визначений достатньо точно для того, щоб надати заявникові можливість передбачити
тією мірою, якою це було обґрунтовано обставинами, наслідки його
дій (див. із необхідними змінами рішення у справі «Мкртчян проти
Вірменії» (Mkrtchyan v. Armenia, ibid.)...
55. Суд також зазначає, що, як загальновизнано, Постанова Верховної
Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» стосується тимчасового застосування законодавства Радянського Союзу, і досі парламентом України
не було введено в дію жодного закону, який би регулював порядок
проведення мирних демонстрацій, хоча статті 39 та 92 Конституції
чітко вимагають того, щоб такий порядок було встановлено законом,
тобто актом парламенту України. Хоча Суд погоджується з тим, що
державі може знадобитися певний час для ухвалення законодавчих
актів протягом перехідного періоду, він не може погодитися з тим,
що затримка у понад двадцять років є виправданою, особливо коли
йдеться про таке фундаментальне право, як свобода мирних зібрань.
Таким чином, Суд доходить висновку, що втручання у право заявника на свободу мирних зібрань не було встановлено законом (наведене рішення у справі «Вєренцов проти України» (Vyerentsov v. Ukraine),
пп. 54 та 55).
Суд не вбачає жодних підстав для відступу від цих висновків і в цій
справі, оскільки вона стосується тієї самої нормативно-правової бази, а сторони заявляли аргументи, схожі на аргументи у зазначеній
справі «Вєрєнцов проти України».

41. Дійшовши висновку, що втручання у право заявника на свободу мирних зібрань не передбачалося законом, Суду не потрібно
з’ясовувати, чи було виконано інші дві вимоги (легітимна мета та необхідність втручання), визначені пунктом 2 статті 11 Конвенції.
42. Відповідно відбулося порушення статті 11 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
43. Заявник скаржився на те, що рішення суду першої інстанції,
яким його було засуджено за порушення порядку організації мирних
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зібрань, не було оголошено публічно. Він посилався на пункт 1 статті 6
Конвенції, у відповідній частині якого зазначається таке:
«1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи ... судом, ... який ... встановить ...[обґрунтованість] будь-якого
висунутого проти нього кримінального обвинувачення ... Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не
допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його
частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної
безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси
неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або — тією мірою,
що визнана судом суворо необхідною, — коли за особливих обставин
публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя».
A. щодо Прийнятності

44. Сторони погодилися з тим, що кримінальний аспект статті 6
Конвенції був застосовним до провадження, про яке йдеться. Суд повторює, що згідно з його практикою провадження щодо незначних правопорушень, що призводять до покарання у вигляді позбавлення волі,
підпадають під кримінальний аспект статті 6 Конвенції незалежно від
того, чи причетній особі справді було призначено покарання у вигляді
позбавлення волі, чи ні (див. для порівняння рішення у справах «Гурепка проти України» (Gurepka v. Ukraine), заява № 61406/00, п. 55, від 6 вересня 2005 року, та «Корнєв і Карпенко проти України» (Kornev and Karpenko v.
Ukraine, заява № 17444/04, п. 61, від 21 жовтня 2010 року). У цій справі заявника визнали винним у вчиненні правопорушення, максимальне покарання за яке — позбавлення волі строком на п’ятнадцять діб. Відповідно стаття 6 Конвенції застосовується до провадження щодо заявника.
45. Суд також зазначає, що ця заява не є явно необґрунтованою
в сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає,
що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має
бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
46. Заявник скаржився, що суд першої інстанції не оголосив своє
рішення публічно, а видав його паперову копію захиснику заявника
через три години після закінчення судового засідання.
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47. Уряд зазначив, що провадження в суді першої інстанції було
публічним. Він заперечував проти скарги заявника як необґрунтованої та твердив, що оскаржуване рішення було оголошено публічно.
На підтримку свого аргументу він надав письмові та аудіо записи судового засідання, які містять розгляд справи та оголошення рішення.
48. Він також твердив, що на відміну від інших процесуальних
кодексів Кодекс України про адміністративні правопорушення не ви
значає, що рішення необхідно оголошувати публічно. Причиною цього є незначність проваджень щодо адміністративних правопорушень,
що є численними та часто повторюваними, і, таким чином, вимога
щодо публічного оголошення рішень була б надто обтяжливою.
49. Насамкінець він зазначив, що у будь-якому разі апеляційний
суд оголосив остаточне рішення у справі публічно та за присутності
заявника, його захисника та представників засобів масової інформації. Зміст його рішення повторював зміст рішення суду першої інстанції. Апеляційний суд посилався на ті ж положення законодавства
та дійшов тих же висновків. Тому, навіть якщо припустити, що рішення суду першої інстанції не було оголошено публічно, цей недолік було виправлено апеляційним судом.
50. Заявник не погодився із цим. Він твердив, що ані він, ані його захисник не були присутніми під час оголошення, якщо воно взагалі відбулося, та запитував, кому могло бути оголошено це рішення
за їхньої відсутності. Окрім того, надані Урядом записи засвідчили
про існування інтервалу майже в годину між закінченням судового
засідання та стверджуваним оголошенням, що дає привід думати, що
перед оголошенням суддя міг із кимось консультуватися.
51. Заявник погодився з твердженням Уряду, що провадження
в апеляційному суді було публічним, але скритикував апеляційний
суд за те, що той не розглянув скаргу заявника на недотримання судом першої інстанції правила про прилюдне оголошення рішення.
Відповідно, він твердив, що апеляційне провадження не компенсувало неоголошення судом першої інстанції свого рішення публічно.

2. Оцінка Суду
52. Суд повторює, що публічний характер провадження захищає
сторони у провадженні від таємного відправлення правосуддя без громадського контролю; це також є одним із засобів, яким можна зберегти довіру до судів і вищої, і нижчої інстанцій. Завдяки встановленню
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правила про відправлення правосуддя явно публічність сприяє досягненню мети пункту 1 статті 6 Конвенції, а саме справедливому судовому розгляду, гарантування якого є однією з основних засад будь-якого
демократичного суспільства в сенсі Конвенції (див. рішення у справах
«Претто та інші проти Італії» (Pretto and Others v. Italy), від 8 грудня
1983 року, Серія A, № 71, с. 11, п. 21 та «Аксен проти Німеччини» (Axen v.
Germany), від 8 грудня 1983 року, Серія A, № 72, с. 12, п. 25).
53. Договірні сторони користуються значною свободою вибору
належних засобів для забезпечення відповідності їхніх судових систем вимогам статті 6 Конвенції (див. рішення від 16 грудня 1992 року у справі «Хаджіанастасіу проти Греції» (Hadjianastassiou v. Greece),
Серія A, № 252, с. 16, п. 33).
54. Щодо вимоги про публічне оголошення рішень Суд постановив, що в кожному випадку форма публічності, що надається «рішенню» згідно з національним законодавством держави-відповідача, має
визначатися з огляду на особливості відповідного провадження, враховуючи його повноту та, згідно з предметом та метою пункту 1 статті 6 Конвенції (див. наведені рішення у справах «Претто та інші проти
Італії» (Pretto and Others v. Italy), п. 26; та «Аксен проти Німеччини» (Axen
v. Germany), п. 31, та рішення від 22 лютого 1984 року у справі «Зуттер
проти Швейцарії» (Sutter v. Switzerland), Серія A, № 74, с. 14, п. 33).
55. Суд не встановив жодних порушень тоді, коли суд першої інстанції провів відкрите судове засідання, але не оголосив свого рішення публічно, проте апеляційний суд публічно оголосив своє рішення,
що включало стислий виклад рішення суду першої інстанції і яким
це рішення було оголошено остаточним (див. рішення від 10 липня
2001 року у справі «Ламанна проти Австрії» (Lamanna v. Austria) заява
№ 28923/95, пп. 33–34).
56. Звертаючись до обставин справи, Суд не може погодитися
з твердженням Уряду, що через незначність адміністративних правопорушень судові органи можуть звільнятися від обов’язку оголошувати
свої рішення публічно. Суд зауважує, що провадження у справі заявника стосувалися правопорушення, яке було достатньо серйозним, щоб
оскаржуване провадження підпадало під застосування статті 6 Конвенції. Сам Уряд погодився, що стаття 6 Конвенції є застосовною до цього
провадження. Тому гарантії статті 6 Конвенції є вповні застосовними до
провадження, включаючи вимогу оголошення судових рішень публічно.
57. Окрім того, Суд зазначає, що сторони провадження не погодилися щодо того, чи суд першої інстанції справді оголосив своє рішен-
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ня публічно. Проте не ставиться під сумнів, що навіть якщо проголошення судового рішення відбулося, заявник та його захисник не були
присутніми у цей час і не знали, хто був присутнім, а отримали копію
рішення невдовзі після судового засідання. За умов цієї справи Суд
вважає, що попри зазначену незгоду між сторонами провадження щодо фактів, він може ухвалити рішення щодо скарги заявника, навіть
припускаючи, що суд першої інстанції не оголосив рішення публічно, оскільки апеляційний суд оголосив своє рішення публічно і повторив висновки та обґрунтування суду першої інстанції. Хоча апеляційний суд не розглядав скаргу заявника на відсутність публічного
оголошення, він не був зобов’язаний розглядати всі скарги заявника,
й у матеріалах справи містився протокол судового засідання суду
першої інстанції, що означає, що оголошення відбулося. Відповідно,
апеляційний суд імовірно міг вважати, що не було потреби розглядати цю скаргу. У будь-якому разі, зважаючи на провадження загалом,
Суд вважає, що мету пункту 1 статті 6 Конвенції, а саме підпорядкування судових рішень громадському контролю, а отже, надання
можливості громадськості вивчити спосіб, у який суди підходять до
такого типу справ, у цій справі було досягнуто за допомогою публічного ухвалення рішення апеляційним судом.
Відповідно не відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
58. Статтею 41 Конвенції передбачається:
«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

59. Заявник вимагав 2000 євро відшкодування моральної шкоди.
60. Уряд твердив, що сума, яка вимагалася, була надмірною та необґрунтованою.
61. Суд, здійснюючи оцінку на засадах справедливості, присуджує суму, що вимагалася, у повному обсязі.
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B. Судові витрати

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

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення статті 11 Конвенції.
3. Ухвалює, що не відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців від дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач має сплатити заявникові 2000 (дві тисячі)
євро відшкодування моральної шкоди разом із будь-яким податком, що може нараховуватися; ця сума має бути конвертована у валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 14 листопада 2013 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік

М. Віллігер

секретар

голова

Відповідно до пункту 2 статті 45 Конвенції та пункту 2 Правила 74
Регламенту Суду до рішення додається окрема думка судді Шевчука.
М. В.
К. В.
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ОКРЕМА ДУМКА СТАНІСЛАВА ШЕВЧУКА,
СПЕЦІАЛЬНОГО СУДДІ (суддя ad hoc )
Я голосував разом з іншими членами Суду за визнання того, що
в цій справі відбулося порушення статті 11 Європейської Конвенції
про захист прав людини та основних свобод. На мій превеликий жаль,
я поділяю не всі пункти висновку більшості, а тому вважаю своїм
обов’язком додати до рішення Суду цю окрему думку.
Мої міркування великою мірою пов’язані з аргументами більшості, висловленими в пункті 40 рішення, де Суд наводить пункти 54–55 рішення від 11 квітня 2013 року у справі «Вєренцов проти
України» (Vyerentsov v. Ukraine) (заява № 20372/11). На мою думку, Суд
мав би зупинитися на тому етапі, коли він встановив, що порушення
права заявника на свободу мирних зібрань не було передбачено законом, а не робити за національний законодавчий орган політичний
вибір щодо необхідності спеціального закону про мирні зібрання, що
не є належним виконанням судової функції Суду.
Для початку, я вважаю за належне надати кілька загальних зауважень щодо відповідного національного законодавства та судової
практики. Право на мирні збори закріплено у статті 39 Конституції
України, яка окреслює процедуру сповіщення та у своєму другому
пункті передбачає, що «обмеження щодо реалізації цього права може
встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку — з метою запобігання
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, захисту
прав і свобод інших людей». Законодавство України не має спеціального закону про свободу зібрань. Законодавча база включає в себе
положення кількох законів, що стосуються обмеження цієї свободи,
зокрема положення підпункту 3 пункту «б» частини першої статті 38
Закону України «Про місцеве самоврядування», яким передбачено, що
виконавчим органам місцевих рад делеговано повноваження вирішувати, відповідно до закону, питання про проведення зборів, мітингів,
демонстрацій, спортивних подій тощо.


У цій справі витяг з рішення у справі «Вєренцов проти України» (Vyerentsov v.
Ukriane) не включає останнє речення пункту 54: «Процедури, запроваджені місцевими органами влади для регулювання організації та проведення демонстрацій у їхніх
конкретних регіонах, здається, так само не забезпечують достатніх правових підстав
з тієї ж причини — відсутності загального акта парламенту, на основі якого можна було б розробляти документи місцевих органів влади. Крім того, національні суди мали
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До цього часу Конституція України не вимагає, щоб право на
мирні зібрання залежало від запровадження закону, який би врегульовував це право. Стверджувати протилежне означає визнання старої позитивістської ідеї про те, що положення Конституції щодо прав
людини та основних свобод не мають прямої дії та вимагають ухвалення законів, які «активують» відповідні права. Проте, на мою думку, стаття 39 у поєднанні зі статтею 8 Конституції, якою встановлено,
що конституційні норми є нормами прямої дії, є предметом прямого
застосування судами і кожен може безпосередньо звертатися до суду для захисту конституційних прав і свобод на підставі Конституції України (пункт 3 статті 8 Конституції). Щодо сумнозвісного Указу
1988 року, то після набрання чинності Конституцією 1996 року Указ
втратив чинність, оскільки він напряму суперечить статті 39 Конституції та явно порушує її: Указ передбачає дозвільний порядок, тоді як
у статті 39 Конституції йдеться про завчасне сповіщення. Цю позицію також можна вивести з рішення Конституційного Суду України
від 19 квітня 2001 року, яке навіть не згадує Указ 1988 року серед застосовних нормативно-правових актів, оскільки не розглядає Указ як
частину чинного законодавства України.
Судова практика України аж до кількох останніх років чітко відповідала концепції прямої дії статті 39 Конституції. Суди вищих інстанцій, як правило, скасовували ті нечисленні рішення судів нижчих
інстанцій, що посилалися на Указ 1988 року. Проте незрозуміле повторне застосування указу в нещодавній судовій практиці спонукало Вищий адміністративний суд України сформувати чітку позицію
з цього питання. У 2012 році постановою № 6 Пленуму Вищого адмі
ністративного суду України щодо застосування адміністративними
судами законодавства під час розгляду та вирішення справ стосовно
реалізації права на мирні зібрання від 21 травня 2012 року Вищий адміністративний суд України чітко зазначив:
сумніви щодо дійсності таких рішень місцевого значення». Насправді цей уривок не
відображає чинну законодавчу базу: органи місцевого самоврядування діють на підставі повноважень, делегованих їм відповідно до підпункту 3 пункту «б» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування», що, у поєднанні зі статтею 39 Конституції та іншими законами, що регулюють окремі обмеження свободи
зібрань, є чинною та належною правовою базою (див. mutatis mutandis рішення у справа «Сісс проти Франції» (Cisse v. France), заява № 51346, пп. 41-43, ECHR 2002-III).


Також див. огляд рішень адміністративних судів у пп. 35–36 рішення у вищенаведеній справі «Вєренцов проти України» (Vyerentsov v. Ukraine).

532

Шмушкович проти України

«Оскільки норми цього Указу встановлюють дозвільний (реєстраційний) порядок проведення мирних зібрань та надають право органам влади та місцевого самоврядування заборонити їх проведення, у той час як
норми Конституції України передбачають повідомний порядок проведення зібрань (шляхом сповіщення органів влади) та надають повноваження
заборонити проведення мирного зібрання тільки суду, зазначений акт не
підлягає застосуванню судами під час вирішення судами справ розглядуваної категорії...»
Я припускаю, що є щира згода між Європейським судом з прав людини та національними судами вищих інстанцій щодо того, що Указ
1988 року не є чинним нормативно-правовим актом чи то за законодавством України, чи то в сенсі статті 11 Конвенції. Це означає, що
головна проблема мирних зібрань в Україні полягає не у відсутності
відповідного закону, а у спотвореній судовій практиці застосування
деякими судами нижчих інстанцій частини радянського законодав
ства замість відповідного положення Конституції України. Це було
б легітимним пунктом, на якому можна було б зупинитися в рішенні та залишити питання правової політики на розгляд національних
законодавчих та судових органів. Проте Суд зважився продовжувати
своє обґрунтування у пункті 40 свого рішення, відтворивши пунк
ти 54–55 наведеного рішення у справі «Вєренцов проти України»
(Vyerentsov v. Ukraine).
Позиція Вищого адміністративного суду України, висловлена
у Постанові Пленуму 2012 року, а також у рішенні Конституційного
Суду України 2001 року, роз’яснює, що серед судів вищих інстанцій
України є загальний консенсус щодо того, що Указ 1988 року є незастосовним. Невідповідність у внутрішній практиці судів нижчих інстанцій є проблемою, яка має бути розв’язана судами вищих інстанцій;
це в демократичному суспільстві є їхньою природною функцією. Проте таких невідповідностей недостатньо для того, щоб дійти висновку,
що Указ 1988 року є чинним законом в Україні.
Навіть більше, у пункті 55 рішення у справі «Вєренцов проти України» (Vyerentsov v. Ukriane) містяться два помилкових розуміння або
тлумачення Судом як національного законодавства, так і духу свободи зібрань, закріпленого у статті 11 Конвенції.
Ніде у статтях 39 та 92 Конституції України немає жодних вимог
щодо запровадження спеціального закону. Стаття 39 має пряму дію
і обмеження наявні лише в інтересах національної безпеки або громадського порядку та мають бути чітко передбачені актом Верховної
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Ради України. Водночас ані стаття 39, ані стаття 92 не забороняють
Верховній Раді України ухвалити такий спеціальний закон щодо мирних зібрань за умови, що він не обмежуватиме право осіб відповідно до статті 39 Конституції України, а слугуватиме гарантією цього
права та водночас надаватиме відповідним державним органам або
органам місцевого самоврядування можливість вживати заходи для
забезпечення вільного проведення громадянами зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, а також — для забезпечення захисту громадського порядку та прав і свобод інших осіб. Однак рішення
щодо ухвалення спеціального закону або щодо того, щоб дозволити
питанню розвиватися в межах судової практики, перебуває у межах
делікатної сфери вибору національної правової політики.
Влада держави у такій чутливій сфері, як основні свободи, є суворо обмеженою тим, що є необхідним у демократичному суспільстві,
що означає, що держава може запроваджувати належно обґрунтовані
обмеження для застосування за чітко визначених обставин. Проте
вона не може легітимно регулювати саме користування такими свободами. На мою думку, маючи справу з особистими свободами, держава має утриматися від їх регулювання та обмежитися регулюванням тих обмежень, які є необхідними в демократичному суспільстві.
Я вбачаю справжню помилку у поясненні порушення статті 11 Конвенції у цій справі відсутністю законодавчого акту, що регулює свободу зібрань. Ми маємо враховувати складний зв’язок між свободою
зібрань і свободою думки, а внутрішня логіка обох свобод не вимагає
в демократичному суспільстві дії будь-яких законів про надання прав
та повноважень. У зв’язку з цим я цілковито погоджуюсь із висновком commissaire du gouvernement (уповноваженого уряду) французької
Conseil d’État (Державної Ради) у справі «Бенджамен» (Benjamin) (1933):
«la liberté est la règle, la restriction de police l’exception» (право є нормою,
а обмеження поліцією — винятком).
Суд має бути обережним, обираючи лінію поведінки національних органів влади, та має враховувати внутрішній контекст. Бо навіть
вибір належної політики, зроблений Судом поза внутрішнім контекстом, може призвести до очікуваних та неочікуваних результатів,
що завдають непоправної шкоди молодому демократичному суспільству. Це порушує концептуальне питання загальнішого характеру: межі повноважень Суду переглядати національне законодавство
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та обирати замість компетентних національних органів влади лінію
поведінки.
Легітимність міжнародного судового органу, створеного за взаємною згодою Договірних Сторін, залежить від логіки та аргументації
кожного судового рішення, а тому вона може послабитися, якщо Суд
навмисно або ненавмисно не дотримуватиметься меж своїх судових
функцій. Це так, навіть якщо такий вихід за межі повноважень вмотивовано розумними обґрунтуваннями правової політики та справжнім наміром допомогти Договірній Стороні у дотриманні Конвенції.
Якщо Суд вирішує зайняти місце національних органів при виборі
відповідної політики, то це має бути крайнім засобом, обґрунтованим переконливими підставами.
Такий підхід походить із допоміжного та субсидіарного характеру ролі Суду в захисті прав і свобод, гарантованих Європейською
Конвенцією з прав людини. Бо саме національна правова система за
допомогою своїх політичних, адміністративних та судових органів
несе головну відповідальність у цій сфері. Ця субсидіарність і компліментарність ролі Суду походять не лише із чітко сформульованих
положень Конвенції, пов’язаних із вичерпанням усіх національних
та ефективних засобів юридичного захисту, а й із практики Суду.
Це служить гарантією від перетворення Суду на верховну судову установу четвертої інстанції в усій Європі. Як вдало висловився з цього
приводу професор Лоренс Р. Хелфер (Laurence R. Helfer) ,
«Нормативно, субсидіарність допомагає легітимізувати перегляд
Європейським судом із прав людини завдяки вжиттю заходів, які б демон
стрували повагу, до національних учасників у ситуаціях, коли така повага
є доречною, таких як визначення змісту та цінності, що лежать в основі
національних законів та практики, або обрання з-поміж сумісних із Конвенцією імплементаційних засобів».
Тоді як перегляд суті національного законодавства та пропонування заходів, необхідних для виправлення деяких проблем, що залишаються, інколи можуть бути важливими та неминучими, такий
перегляд має здійснюватися із найвищим рівнем прискіпливості, тому що його здійснення впливатиме на численні питання національної
правової політики та демократичного процесу, а тому має бути в на
Laurence R. Helfer “Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a Deep Structural Principle of the European Human Rights Regime”, 19 The European Journal of International Law (2008) 125, at pp. 128–129.
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лежний спосіб обґрунтованим вагомими причинами, що включають
в себе характер конвенційного права, про яке йдеться; його важливість
для належного функціонування демократичних інституцій державивідповідача; системний характер проблем, що призводять до надходження повторюваних справ до Суду; неспроможність національних
органів залагодити проблеми, що стає очевидним з матеріалів справи;
серйозність порушень, на які скаржаться, та явна загроза демократичному суспільству у цій державі. Таким чином, належне застосування
абстрактного перегляду залежатиме від важливості, що приділяється
кожному з цих факторів.
Згідно з практикою Суду щодо тлумачення та застосування національного законодавства, тоді як його обов’язком за статтею 19 Конвенції є забезпечення виконання зобов’язань, узятих на себе Договірними Сторонами за Конвенцією, до функцій Суду не належить розгляд помилок у питаннях фактів або права, яких, як твердиться, було
допущено національним судом, якщо тільки такі помилки не могли
порушити права та свободи, що охороняються Конвенцією, та тільки
тією мірою, якою це мало місце. Окрім того, насамперед саме національні органи, особливо суди, мають тлумачити та застосовувати національне право (див. рішення у справах «Олександр Волков проти України» (Oleksandr Volkov v. Ukraine (2013), п. 135; «Скордіно проти Італії»
(№ 1)» (Scordino v. Italy (no. 1)) [ВП], заява № 36813/97, п. 190–191, ECHR
2006‑V, та «Ян та інші проти Німеччини» (Jahn and Others v. Germany) [ВП],
№№ 46720/99, 72203/01 та 72552/01, п. 86, ECHR 2005‑VI). Згідно з усталеною практикою Суду у наведених далі справах припускалася наявність вагомих причин для перегляду та абстрагованого оцінювання
Судом національного законодавства та визначення конкретних типів
заходів загального та/або індивідуального характеру, яких необхідно
вжити національним органам:
— Суд має перевіряти, чи спосіб, у який тлумачилося та застосовувалося національне законодавство, створює наслідки, що
відповідають принципам Конвенції відповідно до їх тлумачення практикою Суду (див. наведене раніше рішення у справі
«Олександр Волков проти України» (Oleksandr Volkov v. Ukraine),
п. 135);
— пілотні рішення, в яких з метою сприяння державі-відповідачу у виконанні її обов’язків відповідно до статті 46 Конвенції
Суд може вимагати визначення певних заходів загального та/або індивідуального характеру, яких необхідно вжити
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з метою припинення ситуації, що призвела до встановлення
порушення (див. рішення у справах «Броньовський проти Польщі» (Broniowski v. Poland) [ВП], заява № 31443/96, п. 194, ECHR
2004‑V, та «Станєв проти Болгарії» (Stanev v. Bulgaria) [ВП], заява № 36760/06, пп. 255–258, ECHR 2012);
— коли обставини справи, взяті в контексті загального розвитку демократичного суспільства держави-відповідача, дають
підстави для сумнівів у тому, чи є наявним справжній вибір
заходів, необхідних для виправлення порушень конвенційних прав заявників, та є нагальна потреба покласти край порушенням Конвенції (див. наведене рішення у справі «Олександр Волков проти України» (Oleksandr Volkov v. Ukriane); рішення у справах «Фатуллаєв проти Азербайджану» (Fatullayev
v. Azerbaijan), заява № 40984/07, від 22 квітня 2010 року,
та «Дель Ріо Прада проти Іспанії» (Del Rнo Prada v. Spain (2013)).
У таких виняткових випадках після перегляду національного
законодавства та політичного контексту характер виявленого
порушення може бути таким, що не лишає жодного реального
вибору заходів, необхідних для його виправлення, і Суд може
ухвалити рішення про визначення таких заходів (див. рішення у справах «Асссанідзе проти Грузії» (Assanidze v. Georgia) [ВП],
заява № 71503/01, п. 202–203, ECHR 2004‑II; «Алексанян проти
Росії» (Aleksanyan v. Russia) (208), пп. 239–240, та наведене рішення у справі «Фатуллаєв проти Азербайджану» (Fatullayev
v. Azerbaijan), пп. 176–177), включно з такими, що спрямовані
на запобігання подальшим порушенням або порушенням,
що тривають.
Вихід за межі своїх юридичних функцій через нав’язування вибору лінії поведінки для національних органів влади ставить Суд на
слизький шлях і поступово позбавляє його імунітету від звинувачень
у політичній заангажованості. Тому є нагальна потреба встановлення
належного балансу між обґрунтованою активною позицією Суду щодо захисту прав і свобод, гарантованих Конвенцією, що може вимагати більшого залучення Суду до процесу ухвалення рішень на національному рівні, та повагою до національних органів при здійсненні
вибору політики моделі поведінки.
Я гадаю, що загальний підхід Суду має залишатися у межах царини, окресленої його практикою. До завдань Суду під час виконання
його наглядової функції, належить не підміна собою національних
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законодавчих органів або судів, а радше перегляд, з огляду на справу
як ціле, того, чи є ухвалені органами влади на підставі їхніх повноважень рішення сумісними з положеннями Конвенції, на які вони посилаються (див. рішення у справах «Фон Ганновер проти Німеччини (№ 2)»
(Von Hannover v. Germany (no. 2)) [GC], заява № 40660/08 та № 60641/08,
п. 105; ECHR 2012; «Петренко проти Молдови» (Petrenco v. Moldova), заява № 20928/05, п. 54, від 30 березня 2010 року) та «Поланко Торрес
та Мовілья Поланко проти Іспанії» (Polanco Torres and Movilla Polanco v.
Spain), заява № 34147/06, п. 41, від 21 вересня 2010 року). І якщо національні органи відповідно до критеріїв, викладених у практиці
Суду, виконали вимогу щодо наявності балансу, Суд вимагатиме вагомих причин для заміни позиції цих органів власною (див. наведене рішення у справі «Фон Ганновер проти Німеччини» (Von Hannover v.
Germany), п. 107, «“MGN Limited” проти Сполученого Королівства» (MGN
Limited v. the United Kingdom), заява № 39401/04, пп. 150–155, від 18 січня 2011 року, та «Паломо Санчес та інші проти Іспанії» (Palomo Sбnchez
and Others v. Spain) [ВП], №№ 28955/06, 28957/06, 28959/06 та 28964/06,
п. 57, ECHR 2011).
Суд не повинен брати на себе роль компетентних національних
органів або підміняти їх собою, особливо коли йдеться про важкий
вибір політики. У цьому рішенні, як і в рішенні у згаданій справі
«Вєренцов проти України» (Vyerentsov v. Ukraine), Суд, на мою думку,
зробив чіткий вибір: Україна має запровадити спеціальний закон про
мирні зібрання. Це питання протягом останніх двадцяти років було
в Україні предметом палких обговорень. Багато голосів було подано
проти запровадження такого закону, й на розгляд Верховної Ради України було подано низку законопроектів із цього питання. Рішення
у справі «Вєренцов проти України» (Vyerentsov v. Ukriane) поновило обговорення, але опоненти регулювання свободи зібрань спеціальним законом, здавалося, зазнали провалу через неналежне втручання Суду.
Я не можу оцінювати законопроекти, подані на розгляд Верховної Ради України, але я пам’ятаю, що цим моментом можуть скористатися
деякі політичні сили в Україні для запровадження такого регулювання свободи зібрань, що може призвести до нищівних результатів для
громадянського суспільства та демократичних процесів в Україні.
Тому я цілковито підтримую висновок про порушення у цій справі,
але з усією повагою, не погоджуюсь з наведеними пунктами 54–55 рішення у справі «Вєренцов троти України» (Vyerentsov v. Ukraine), відтвореними в пункті 40 цього рішення.
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Справи, які стосуються заборони дискримінації
у поєднанні з іншими статтями Конвенції

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ПІЧКУР ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 10441/06)
Рішення
Страсбург
7 листопада 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
7 лютого 2014 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 «Пічкур проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер,
п. М. Віллігер, голова,
п. Б. М. Зупанчіч,		
п. А. Потоцький,
п. П. Лемменс,		
пані Х. Єдерблом,
п. С. Шевчук, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 15 жовтня 2013 року
постановляє таке рішення, що було ухвалене цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 10441/06), яку 21 листопада
2005 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини та основних свобод (далі — Конвенція) громадянин України, пан Анатолій Андрійович Пічкур (далі — заявник).
2. Заявника представляв п. В. Шаповал, юрист, який практикує
у м. Ганновер, Німеччина. Уряд України (далі — Уряд) представляла
його уповноважена, пані В. Лутковська з Міністерства юстиції України.
3. 21 вересня 2010 року Суд оголосив заяву частково неприйнятною та вирішив повідомити Уряд про скаргу щодо дискримінаційного
позбавлення пенсії.
4. Пані Г. Юдківська, суддя, обрана від України, не змогла взяти
участь у засіданнях Суду у цій справі (правило 28 Регламенту Суду).
Голова палати вирішив призначити п. С. Шевчука суддею ad hoc для
участі у засіданнях (підпункт «b» пункту 1 Правила 29 Регламенту Суду).

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1938 році й живе у м. Бремен, Німеччина.
6. У 1996 році, відпрацювавши сорок років в Україні, заявник вийшов на пенсію й почав отримувати пенсію.
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7. З 1999 року заявник доручив своїй матері отримувати його пенсію.
8. У серпні 2000 року заявник виїхав до Німеччини. Перед своїм
від’їздом він мав повідомити місцеве управління Пенсійного фонду
України про те, що залишає країну для постійного проживання за
кордоном, й отримати шість місячних пенсій наперед із подальшим
припиненням усіх пенсійних виплат протягом всього періоду його перебування за кордоном (див. розділ «Відповідне національне законодавство» далі). Проте заявник не дотримався цього порядку і його мати продовжувала отримувати пенсію після його від’їзду. Щомісячна
сума пенсії заявника змінювалася з 107 грн, що становило приблизно
21 євро на момент подій у лютому 2001 року, до 365,41 грн (58 євро)
у вересні 2005 року, загальна сума пенсії становила 10 872,40 грн.
9. 23 вересня 2005 року, виявивши, що заявник уже не живе в Україні, управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі
м. Запоріжжя (у подальшому — управління Пенсійного фонду України) вирішило відповідно до абзацу 2 пункту 1 статті 49 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» припинити виплати заявникові пенсії, починаючи з 1 вересня 2005 року, на тій
підставі, що він постійно живе за кордоном.
10. За позовом управління Пенсійного фонду України 6 квітня
2006 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя (у подальшому —
районний суд) вирішив, що заявник повинен повернути 10 872,40 грн,
які він незаконно отримав після виїзду за кордон. Це рішення було
залишено без змін судами вищих інстанцій і набрало законної сили,
але залишалося невиконаним.
11. 8 вересня 2008 року Ленінський районний відділ Запорізького
міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх
справ України в Запорізької області відмовив у порушенні кримінальної справи щодо заявника за фактом стверджуваного незаконного отримання пенсії в період з 2001 до 2005 року через відсутність складу
злочину у його діях.
12. 7 жовтня 2009 року Конституційний Суд України оголосив неконституційними положення, на основі яких заявнику була припинена виплата пенсії (див. розділ «Відповідне національне законодавство» нижче).
13. 12 жовтня 2009 року після зазначеного рішення Конституційного Суду України заявник звертався до управління Пенсійного фонду України із заявою про поновлення виплати його пенсії. Листом від
10 лютого 2010 року управління Пенсійного фонду України, посилаючись на лист Пенсійного фонду України від 28 грудня 2009 року щодо
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порядку застосування рішення Конституційного Суду України, повідомило заявникові про те, що зазначене рішення Конституційного
Суду України застосовується лише до тих, хто виїхав за кордон після
7 жовтня 2009 року, а отже, законних підстав для поновлення виплати
заявникові пенсії не було. 3 вересня 2010 року заявник оскаржив до
Окружного адміністративного суду міста Києва таке тлумачення управлінням Пенсійного фонду України рішення Конституційного Суду,
і суд залишив позов заявника без розгляду як такий, що був поданий
після закінчення встановленого законом терміну.
14. 20 жовтня 2009 року заявник звернувся до районного суду
щодо перегляду рішення від 6 квітня 2006 року за нововиявленими
обставинами, посилаючись на рішення Конституційного Суду України від 7 жовтня 2009 року. 2 грудня 2009 року прокуратура Запорізької області (далі — ПЗО) подала аналогічну заяву до того самого суду,
діючи в інтересах заявника. 29 червня 2010 року суд залишив заяви
без задоволення на тій підставі, що рішення Конституційного Суду
України не мало зворотної дії і не могло кваліфікуватися як нововиявлена обставина. 14 жовтня та 22 листопада 2010 року апеляційний суд
Запорізької області та Вищий адміністративний суд залишили рішення суду першої інстанції без змін.
15. 12 лютого 2010 року прокуратура Ленінського району м. Запоріжжя в інтересах заявника подала до районного суду позов до управління Пенсійного фонду України, вимагаючи поновлення виплати
заявнику пенсії.
16. 15 квітня 2011 року районний суд ухвалив рішення на користь
заявника та зобов’язав управління Пенсійного фонду України поновити виплату заявнику пенсії, починаючи з 7 жовтня 2009 року, тобто
з дати винесення рішення Конституційним Судом України.
17. 26 квітня 2011 року управління Пенсійного фонду України оскаржило рішення від 15 квітня 2011 року.
18. 21 червня 2011 року Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд залишив рішення від 15 квітня 2011 року без змін.
II. ВІДПОВІДНе НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Пенсійне законодавство СРСР

19. З 1956 року пенсійні питання регулювалися Законом «Про дер
жавні пенсії» від 14 липня 1956 року. Статтею 6 Закону передбачалося,
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що пенсія виплачувалася з коштів, асигнованих з державного бюджету,
включаючи кошти державного соціального страхування, які формувалися з внесків підприємств, установ та організацій без жодних відрахувань із заробітної плати. За загальним правилом, згідно зі статтею
7 закону чоловіки отримували право на пенсію за віком із досягненням 60-річного віку та стажем роботи не менше 25 років. Для жінок
пенсійний вік становив 55 років, а трудовий стаж — не менше 20 років.
20. У травні 1990 року було прийнято новий пенсійний закон — Закон «Про пенсійне забезпечення громадян у СРСР». Ним запроваджувався Пенсійний фонд СРСР, який був відокремлений від державного
бюджету та формувався з різних видів внесків, включаючи внески
з обов’язкового соціального страхування підприємств та аналогічних
внесків осіб (стаття 8 Закону). Після розпаду Радянського Союзу аналогічне положення було запроваджено Законом України «Про пенсійне забезпечення» 1991 року (див. далі).
B. Національне законодавство

1. Конституція України 1996 року
21. У відповідних положеннях Конституції зазначається таке:
Стаття 9
«Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства
України...»

Стаття 24
«Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними
перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками...»

Стаття 46
«Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на
забезпечення ... у старості ...»
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2. Закон України «Про пенсійне забезпечення»
від 5 листопада 1991 року
22. Відповідними статтями Закону передбачено таке:
Стаття 8
Кошти на виплату пенсій. Звільнення пенсій від податків
«...Пенсійний фонд України є самостійною фінансово-банківською
системою, не входить до складу державного бюджету України, формується за рахунок коштів, що відраховуються підприємствами і організаціями ... страхових внесків громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, обов’язкових страхових внесків громадян,
а також коштів державного бюджету України...»

Стаття 92
Виплата пенсій громадянам, які виїхали за кордон
«Громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон, пенсії
не призначаються.
Пенсії, призначені в Україні до виїзду на постійне проживання за
кордон, виплачуються за 6 місяців наперед перед від’їздом за кордон.
За час перебування цих громадян за кордоном виплачуються тільки
пенсії, призначені внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання.
Порядок переведення пенсій, призначених внаслідок трудового
каліцтва або професійного захворювання, в інші країни визначається
Кабінетом Міністрів України».

3. Закон України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року
(чинний станом на час події)
23. Відповідними частинами статей 49 та 51 Закону передбачено
таке:
Стаття 49
Припинення та поновлення виплати пенсії
«1. Виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного
фонду або за рішенням суду припиняється:
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...
2) на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість
якого надана Верховною Радою України...»

Стаття 51
Виплата пенсії у разі виїзду за кордон
«У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон
пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від’їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому
разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на
обов’язковість якого надана Верховною Радою України».
Угоди про соціальне страхування між Україною та Німеччиною немає.
У жовтні 2009 року підпункт 2 частини 1 статті 49 та друге речення
статті 51 були визнані неконституційними (див. нижче).
4. Рішення Конституційного Суду України від 7 жовтня 2009 року
у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень
підпункту 2 пункту 1 статті 49 та другого речення статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

24. Цим рішенням Конституційний Суд України визнав неконституційним положення щодо припинення виплати пенсій громадянам України, які проживають за кордоном, та скасував відповідне положення статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування». Суд, зокрема, зазначив, що:
«Оспорюваними нормами Закону (1058–15) конституційне право на
соціальний захист поставлене в залежність від факту укладення Україною з відповідною державою міжнародного договору з питань
пенсійного забезпечення. Таким чином, держава всупереч конституційним гарантіям соціального захисту для всіх осіб, що мають право на отримання пенсії у старості, на законодавчому рівні позбавила
цього права пенсіонерів у тих випадках, коли вони обрали постійним
місцем проживання країну, з якою не укладено відповідного договору.
Виходячи із правової, соціальної природи пенсій, право громадянина
на одержання призначеної йому пенсії не може пов’язуватися з та-
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кою умовою, як постійне проживання в Україні; держава відповідно
до конституційних принципів зобов’язана гарантувати це право незалежно від того, де проживає особа, якій призначена пенсія, — в Україні
чи за її межами».

25. Конституційний Суд України запропонував парламенту переглянути усі інші відповідні нормативно-правові акти, що містять
аналогічні положення.
C. Відповідне міжнародне законодавство

26. Статтею 69 Конвенції Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення 1952 року (далі — Конвенція
МОП 1952 року) передбачено, що виплату допомоги, на яку особа, що
підлягає забезпеченню, має право згідно з Конвенцією МОП 1952 року (включаючи виплати за віком) може бути припинено частково або
зовсім національним законодавством на весь час відсутності особи на
території відповідної держави-члена Організації. Зазначене положення відображено у статті 68 Європейського кодексу соціального забезпечення 1964 року та підпункті «f» пункту 1 статті 74 (переглянутого)
Європейського кодексу соціального забезпечення 1990 року.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 14 КОНВЕНЦІЇ
У ПОЄДНАННІ ЗІ СТАТТЕЮ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ
27. Заявник скаржився, що його було позбавлено пенсії за віком
на підставі його місця проживання на порушення статті 14 Конвенції
в поєднанні зі статтею 1 Першого протоколу, у яких зазначено таке:
Стаття 14
«Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції,
має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою — статі,
раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань,
національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.»
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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».
A. щодо Прийнятності

28. Уряд твердив, що в цій справі є два чітко окреслених періоди.
Перший період тривав від часу відбуття заявника за кордон 29 серпня 2000 року до прийняття рішення Конституційним Судом України
7 жовтня 2009 року. Другий період розпочався після прийняття зазначеного рішення й досі триває. Суд розглядатиме питання прийнятності кожного з цих періодів, почавши з останнього.

1. Період від 7 жовтня 2009 року
29. Як твердить Уряд, після прийняття рішення Конституційним
Судом України заявник отримав право вимагати від національних
органів поновлення виплати пенсії. Заявник так і зробив, і відповідне провадження тривало в національних судах на час подання зауважень Уряду. Уряд вважав цей період неприйнятним, оскільки заявник
не вичерпав наявних національних засобів юридичного захисту.
30. Заявник зазначив, що він ініціював низку проваджень на національному рівні, але на час подання його зауважень вони були безуспішними. Він вважав, що він вичерпав національні засоби юридичного захисту.
31. Суд зазначає, що з обставин справи випливає, що застосування Пенсійним фондом України рішення Конституційного Суду
України, як видається, означає нове розрізнення між пенсіонерами,
які виїхали за кордон до та після прийняття рішення Конституційним
Судом 7 жовтня 2009 року. Проте таке тлумачення оскаржувалося на
національному рівні. Зокрема, Суд зазначає, що 15 квітня 2011 року
Ленінський районний суд м. Запоріжжя ухвалив рішення на користь
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заявника та вказав, що районне управління Пенсійного фонду України повинне поновити виплату пенсії заявнику, починаючи з 7 жовтня 2009 року, що є датою прийняття рішення Конституційним Судом
України. Це рішення було залишено без змін судом апеляційної інстанції, але заявник не повідомив Суд про те, чи оскаржувало його
управління Пенсійного фонду України в касаційному порядку. За відсутності будь-якої інформації щодо протилежного Суд вважатиме, що
провадження закінчилося рішенням апеляційного суду, ухваленим
на користь заявника, і заявник уже не може вимагати визнання свого
статусу потерпілого від стверджуваного порушення протягом періоду
після 7 жовтня 2009 року. Із цього випливає, що ця скарга не відповідає критерію особи (ratione personae) положенням Конвенції у значенні
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції та має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

2. Період з 29 серпня 2000 року до 7 жовтня 2009 року
a) Дотримання шестимісячного терміну,
відведеного для подання заяви
32. Уряд вважав, що відповідно до чинного на той час законодав
ства заявник не мав права на пенсію з моменту його виїзду на постійне проживання за кордон у серпні 2000 року. Він мав знати про цей
факт, і якби він діяв сумлінно, виплата його пенсії мала припинитися
у той момент. Уряд дійшов висновку, що шестимісячний термін, відведений для подання цієї заяви, розпочався 29 серпня 2000 року, коли
оскаржуваний закон мав застосовуватися до заявника.
33. Уряд стверджував, що виплати, отримані заявником з лютого
2001 року (за винятком виплат за шість місяців після його виїзду у вересні 2000 року) до вересня 2005 року, не можуть вважатися пенсією
з огляду на те, що згідно з законодавством він не мав права на пенсію.
34. Заявник не погодився із цим. Він стверджував, що згідно із
законодавством лише місцеві управління Пенсійного фонду України мали повноваження припиняти та поновлювати виплату пенсії.
У його випадку остаточне рішення про припинення виплати пенсії
було ухвалено управлінням Пенсійного фонду 29 вересня 2005 року. Заявник також твердив, що правоохоронні органи перевірили всі
твердження про те, що він діяв незаконно, не повідомивши Пенсійний
фонд України про свій виїзд за кордон, і не встановили складу злочину у його діях.
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35. Суд повторює, що до його компетенції належить не абстракт
ний розгляд питання відповідності пенсійної системи України положенням Конвенції, а конкретне з’ясування, який вплив положення
Закону України «Про пенсійне забезпечення» мають на гарантовані
статтею 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 1 Першого протоколу
права заявника. В аналогічних попередніх справах проти України Суд
брав за початкову точку той момент, коли пенсіонерам ставало відомо
про те, що подальша виплата їхньої пенсії припиняється за статтею 92
Закону України «Про пенсійне забезпечення», саме тоді оскаржувані
положення починали застосовуватися до них особисто (див. ухвали
щодо прийнятності у справах «Дудник та інші проти України» (Dudnik
and Others v. Ukraine), заяви №№ 9408/05, 10642/05 та 26842/05, від
20 листопада 2007 року, та «Шейдль проти України» (Sheidl v. Ukraine),
заява № 3460/03, від 25 березня 2008 року).
36. У цій справі рішення про припинення виплати заявникові
пенсії було прийнято 29 вересня 2005 року. Саме з цього моменту відповідні положення національного законодавства почали негативно
впливати на нього особисто і з цього часу він міг вимагати визнання свого статусу потерпілого від порушення його прав, гарантованих
Конвенцією. З огляду на те, що законодавством України не передбачено ефективних засобів юридичного захисту осіб для визнання незаконними або скасування норм законодавства, а стверджувані порушення явно походять із норм законодавства (див. ухвалу щодо прийнятності від 3 квітня 2007 року у справі «Мирошниченко проти України»
(Myroshnychenko v. Ukraine), заява № 10205/04), саме з цього часу заявник міг небезпідставно твердити, що відповідна норма застосовувалася йому на шкоду. Беручи до уваги факт, що цю заяву було подано
21 листопада 2005 року, менш ніж через два місяці після прийняття
рішення Пенсійним фондом України про припинення виплати йому
пенсії, Суд вважає, що заявник дотримався шестимісячного терміну,
відведеного для подання заяви, і заперечення Уряду з цього приводу
має бути відхилено.
b) Застосовність статті 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 1
Першого протоколу до періоду, про який ідеться
37. Як уже зазначалося, Уряд твердив, що згідно з чинним на час
подій законодавством заявник не мав ані права, ані законних сподівань щодо отримання пенсії в Україні від дати його виїзду за кордон
і до дати прийняття рішення Конституційним Судом.
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38. Заявник твердив, що припинення виплати йому пенсії при
звело до дискримінації щодо його права користуватися своїм майном
незалежно від місця проживання.
39. Суд повторює, що стаття 14 Конвенції доповнює інші головні
положення Конвенції та протоколів до неї. Вона не існує незалежно,
оскільки застосовується лише щодо «користування правами та свободами», що гарантуються цими головними положеннями (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Захін проти Німеччини» (Şahin v. Germany) [ВП], заява № 30943/96, п. 85, ECHR 2003-VIII).
Застосування статті 14 Конвенції не обов’язково означає порушення
одного з матеріальних прав, гарантованих Конвенцією. Необхідно,
але й достатньо також, щоб обставини справи входили «до сфери застосування» однієї або більше статей Конвенції (див., серед багатьох
інших джерел, рішення у справах «Гайгусуз проти Австрії» (Gaygusuz v.
Austria), п. 36, від 16 вересня 1996 року, Reports of Judgments and Decisions
1996-IV, та «Е.Б. проти Франції» (E.B. v. France) [ВП], заява № 43546/02,
п. 47, ECHR 2008‑... та посилання у них).
40. Таким чином, заборона дискримінації за статтею 14 Конвенції
поширюється за межі використання прав та свобод, гарантування яких
кожною державою вимагається Конвенцією та протоколами до неї. Вона
також застосовується до тих додаткових прав, що входять до загальної
сфери застосування будь-якої статті Конвенції, які держави добровільно вирішили гарантувати (див. ухвалу щодо прийнятності у справі
«Стек та інші проти Сполученого Королівства» (Stec and Others v. the United
Kingdom) [ВП], заяви №№ 65731/01 та 65900/01, п. 40, ECHR 2005‑X).
41. Якщо у Договірній державі є чинне законодавство, яким передбачено право на соціальні виплати, зумовлені або не зумовлені попередньою сплатою внесків, це законодавство має вважатися таким, що
породжує майновий інтерес, який підпадає під дію статті 1 Першого
протоколу, для осіб, що відповідають вимогам такого законодавства
(там же, п. 54).
42. У справах, таких як ця, щодо скарги за статтею 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 1 Першого протоколу на те, що заявника
частково або повністю позбавили певної матеріальної допомоги на
дискримінаційній підставі, що охоплюється статтею 14 Конвенції,
відповідним методом перевірки є з’ясування, чи він або вона мали
би право на отримання відповідної матеріальної допомоги за національним законодавством за умови існування права, щодо якого скаржиться заявник. Хоча Перший протокол не включає в себе право на
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отримання будь-яких видів виплат зі соціального страхування, якщо
держава вирішує створити механізм соціальних виплат, вона має зробити це у спосіб, що відповідає статті 14 (там же, п. 55).
43. Сторони провадження не оскаржували того, що якби заявник
продовжив проживати на території України, він і надалі б отримував
пенсію. Із цього випливає, що інтереси заявника належать до сфери
застосування статті 1 Першого протоколу та права на майно, яке вона
гарантує. Цього достатньо для висновку про застосовність статті 14
Конвенції.
44. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у сенсі
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції, і що вона не є неприйнятною
з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо Суті

45. Заявник твердив, що дискримінацію у його ситуації було спричинено рішенням Конституційного Суду України від 7 жовтня 2009 року. Попри те, що рішення Конституційного Суду України не мало зворотної дії, положення Конвенції, включно зі статтею 14 Конвенції, якою
забороняється дискримінація, були чинними для України з 11 вересня
1997 року. Тому, починаючи з цієї дати, держава мала діяти відповідно
до своїх обов’язків і не мала права дискримінувати пенсіонерів.
46. Уряд не надав зауважень по суті.
47. Суд зазначає, що заявник скаржився на відмінність у ставленні на основі місця його проживання, що для цілей статті 14 Конвенції становить аспект його особистого статусу (див. рішення у справі
«Карсон та інші проти Сполученого Королівства» (Carson and Others v. the
United Kingdom) [ВП], заява № 42184/05, пп. 70 та 71, ECHR 2010‑...).
48. Практикою Суду встановлено, що дискримінація означає поводження з особами у різний спосіб, без об’єктивного та розумного
обґрунтування, у відносно схожих ситуаціях (див. рішення у справі
«Вілліс проти Сполученого Королівства» (Willis v. the United Kingdom),
заява № 36042/97, §48, ECHR 2002-IV).
49. Відмінність у ставленні є дискримінаційною, якщо вона не має
об’єктивного та розумного обґрунтування, інакше кажучи, якщо вона
не переслідує легітимної мети або якщо немає розумного співвідношення між застосованими засобами та переслідуваною метою. Договірна держава користується свободою розсуду під час визначення того, чи
та якою мірою відмінності в інших схожих ситуаціях виправдовують
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різне ставлення (див. рішення від 21 лютого 1997 року у справі «Ван Раалте пороти Нідерландів» (Van Raalte v. the Netherlands), §39, Reports 1997‑I).
50. Суд повторює своє обґрунтування у наведеному раніше рішенні у справі «Карсон та інші проти Сполученого Королівства» (Carson and
Others v. United Kingdom) про те, що виплата соціальних платежів сама
по собі не може ставити осіб, які проживають у різних країнах, у відносно схоже становище, оскільки будь-яка система соціального забезпечення, включаючи пенсійне забезпечення, насамперед створена для
забезпечення певних мінімальних стандартів рівня життя осіб, що живуть у відповідній країні, та обслуговування їхніх потреб. До того ж,
важко зробити якесь правильне порівняння між пенсіонерами, які проживають у відповідній країні, та тими, які живуть деінде, через низку
економічних та соціальних відмінностей, що застосовуються залежно
від країни (див. наведене раніше рішення у справі «Карсон та інші проти Об’єднаного Королівства» (Carson and Others v. the United Kingdom) [ВП],
пп. 85 та 86). Окрім того, Суд встановив, що держави мають право укладати взаємні угоди у сфері соціального забезпечення, і той факт, що
держава, яка уклала таку угоду з якоюсь країною, не може покласти на
цю державу обов’язок надавати такі самі переваги соціального захисту
особам, які проживають в інших країнах (там же, пп. 88 та 89)
51. Суд вважає, що цю справу слід відрізняти від зазначеного рішення у справі «Карсон та інші проти Сполученого Королівства» (Carson
and Others v. United Kingdom), у якому відмінність у поводженні, що оскаржувалася, стосувалася відсутності індексації наявних пенсій для
тих, хто живе в інших державах, при тому, що ніхто не ставив під сумнів право заявника на отримання пенсії як таке. Проте у цій справі право на отримання пенсії як таке стало залежним від місця проживання
заявника, що призвело до ситуації, у якій заявник, пропрацювавши
багато років у своїй країні та сплативши внески до системи пенсійного
забезпечення, був зовсім позбавлений права на пенсію лише на тій підставі, що він уже не живе на території України. Справді, заявник, який
був економічно активним в Україні з 1956 до 1996 року, мав право на отримання пенсії після закінчення трудової діяльності та, як це передбачалося національним законодавством на час події, він знову отримував
би свою пенсію після повернення в Україну. Тому Суд доходить висновку, що заявник перебував у відносно схожій ситуації із пенсіонерами,
які жили в Україні, щодо самого права на отримання пенсії.
52. Залишається розглянути, чи може бути виправданою різниця
у поводженні, на яку заявник скаржиться. У зв’язку з цим Суд зазна-
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чає, що органи влади не надали жодного обґрунтування позбавлення
заявника його пенсії лише через те, що він жив за кордоном. Справді,
ані рішення Конституційного Суду України від 7 жовтня 2009 року не
вказує на те, що національні органи наводили відповідні причини для
виправдання відмінності у ставленні, на яку заявник скаржився, ані
Уряд під час провадження в Суді не навів жодних таких обґрунтувань.
53. У цьому контексті Суд зазначає, що Уряд не посилався на міркування щодо міжнародного співробітництва з метою обґрунтування
поводження з пенсіонерами, які живуть в Україні, в інший спосіб, ніж
з тими, які живуть за кордоном. У будь-якому разі Суду не забороняється визначати на підставі Конвенції вищі стандарти, ніж ті, що
містяться в інших міжнародних юридичних документах. Суд неодноразово повторював, що Конвенція є живим інструментом, що має тлумачитися «з огляду на умови сьогодення» (див. рішення від 25 квітня
1978 року у справі «Тайрер проти Сполученого Королівства» (Tyrer v. the
United Kingdom), п. 31, Серія A, № 26). Підвищення мобільності населення, вищі рівні міжнародного співробітництва та інтеграції, а також розвиток банківського обслуговування та інформаційних технологій уже не виправдовують здебільшого технічних обмежень щодо
осіб, які отримують соціальні виплати, живучи за кордоном, що могли
вважатися розумними на початку 1950-их років, коли розроблялася
Конвенція МОП 1952 року, яка згадувалася у пункті 26.
54. Зазначених міркувань Суду достатньо для висновку про те, що
різниця у поводженні, на яку заявник скаржився, порушувала статтю 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 1 Першого протоколу.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
55. Статтею 41 Конвенції передбачається:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї,
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

56. Заявник вимагав 10 000 євро відшкодування матеріальної
шкоди. Він скаржився на те, що управління Пенсійного фонду Украї-
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ни відмовилося надати йому точний розрахунок пенсії, яку б він отримав, якби виплату не припинили у вересні 2005 року. На його думку, ця
сума приблизно відповідала сумі пенсії, яку він не отримав з вересня
2005 року до квітня 2011, року разом із надбавкою до цієї пенсії через
його статус «дитини війни». Він також вимагав 10 000 євро відшкодування моральної шкоди.
57. Уряд не погодився з розрахунками заявника та вважав його
вимоги необґрунтованими й безпідставними.
58. Суд зазначає, що встановлене у цій справі порушення стосується лише періоду, що передував жовтню 2009 року, і заявник не міг би
вимагати виплати пенсії, яку йому не виплатили з вересня 2005 року
до жовтня 2009 року, на національному рівні. Хоча, як зазначав Уряд,
заявник не надав жодних розрахунків, підтверджених документами,
він не міг цього зробити без інформації, наданої відповідним органом державної влади. Як зазначав заявник, йому відмовили у наданні
такої інформації. Суд зазначає, що у цій ситуації матеріальна шкода
не може бути точно обчислена, а отже, доцільно здійснити загальну оцінку завданої йому матеріальної та моральної шкоди (рішення
у справах «Б. проти Сполученого Королівства» (B. v. the United Kingdom)
(стаття 50), від 9 червня 1988 року, пп. 10–12, Серія A, № 136‑D, «Dombo
Beheer B.V. проти Нідерландів» (Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands), від
27 жовтня 1993 року, п. 40, Серія A, № 274 та «Comingersoll S.A. проти
Португалії» (Comingersoll S.A. v. Portugal) [ВП], заява № 35382/97, п. 29,
ECHR 2000‑IV). За обставин цієї справи Суд вважає за належне присудити заявнику 5000 євро.
B. Судові витрати

59. Заявник також вимагав 3500 євро компенсації судових та інших витрат, понесених під час провадження у національних судах,
а саме: на подання до судових органів численних вимог та скарг,
участь у п’яти судових засіданнях, подорожі до Києва та Запоріжжя
задля присутності на цих судових засіданнях, придбання копіювального апарата та виготовлення копій, листування і телефонний зв’язок.
Проте заявник зазначив, що на цей час він не може надати документи,
що підтверджують ці вимоги.
60. Уряд зазначив, що вимоги щодо компенсації судових та інших
витрат не були підтверджені жодними документами і не мали стосунку до провадження у Суді.
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61. Згідно з практикою 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 в нього документи та зазначені критерії,
Суд відхиляє вимогу щодо компенсації судових та інших витрат.
C. Пеня

62. 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 заявника щодо періоду з 29 серпня 2000 року
до 7 жовтня 2009 року прийнятною, а решту скарг у заяві — неприйнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення статті 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 1 Першого протоколу.
3. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде
статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявникові
5000 (п’ять тисяч) євро відшкодування матеріальної та моральної шкоди, а також додатково суми будь-яких податків, що можуть нараховуватися, за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься
простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 7 листопада 2013 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік

М. Віллігер

секретар

голова

555

Справи за індивідуальними заявами

Справи за індивідуальними заявами

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 «КОРОСТИЛЬОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 33643/03)
Рішення
Страсбург
13 червня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
13 вересня 2013 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 Коростильов проти України,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький,
п. П. Лемменс,
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 21 травня 2013 року
постановляє таке рішення, що було ухвалене цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 33643/03) проти України,
поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини та основних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, паном Миколою Олександровичем Коростильовим (далі — «заявник»), 24 вересня 2003 року.
2. Інтереси заявника, якому було надано фінансову допомогу для
оплати юридичних послуг, представляв п. А. Кристенко, юрист, що
практикує у Харкові. Український уряд (далі — «Уряд») представляв
його уповноважений, п. Н. Кульчицький із Міністерства юстиції.
3. Заявник зокрема скаржився, що він зазнав жорстокого поводження з боку співробітників міліції, умови його тримання під вартою
та подальшого ув’язнення були нелюдськими, його попереднє тримання під вартою було незаконним, а суд над ним був несправедливим. Він также твердив, що не мав можливості отримати копії документів для обґрунтування своєї заяви.
4. 11 січня 2011 року Уряд було повідомлено про те, що заявник
подав скаргу. 22 червня 2011 року Суд запропонував Урядові надати
свої заперечення стосовно прийнятности скарги та її суті.
5. Після розгляду запиту заявника про призначення слухання,
Палата ухвалила, що відповідно до пункту 3 Правила 54 Регламенту
Суду, слухання не є обов’язковим.
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ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився у 1956 році й нині відбуває ув’язнення
в Дніпропетровській виправній колонії (далі — «колонія»).
A. Кримінальна справа стосовно заявника

7. 21 січня 2000 року заявника було заарештовано органами
міліції за підозрою у навмисному вбивстві двох осіб у жовтні 1999 року. Відповідно до тверджень заявника, під час його арешту його жорстоко побили невстановлені співробітники міліції. Заявника не оглядав лікар.
8. Заявник також твердив, що під час його допиту у відділку міліції
він зазнавав психологічного тиску, який включав у себе погрози щодо життя та здоров’я членів його сім’ї. Внаслідок жорстокого поводження стосовно заявника він здогадно зізнався у вчиненні вбивств.
Заявник твердив, що не мав доступу до юридичної допомоги під час
допиту, здійсненого співробітниками міліції. Він також твердив, що
був у стані алкогольного сп’яніння під час згаданого допиту.
9. Уряд заперечив твердження заявника, вказавши, що він не
зазнавав здогадного жорстокого поводження і був допитаний співробітниками міліції за присутності адвоката, пані П., яку викликала міліція на прохання заявника для надання йому юридичної допомоги. 21 січня 2000 року Уряд надав копію стенографічного звіту,
у якому було сказано, що пані П. брала участь у допиті, під час якого
заявник зізнався в убивстві двох осіб та пограбуванні третьої особи — пані Т.
10. 22 січня 2000 року заявника було переведено до ізолятора
тимчасового тримання Одеського міського управління МВС (далі —
«ІТТ»), де, відповідно до його заяв, умови тримання були нелюдськими й такими, що принижують людську гідність. Заявник також
твердив, що він періодично зазнавав побиття під час перебування
під вартою в ІТТ.
11. 9 лютого 2000 року заявника було переведено до Одеського
слідчого ізолятора (далі — «СІЗО»), де він здогадно утримувався в нелюдських умовах.
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12. Уряд заперечив надійність тверджень заявника про жорстоке поводження щодо нього в місцях ув’язнення та вказав на те, що ці
твердження не було підтверджено доказами.
13. У лютому 2000 року заявника було також звинувачено в убив
стві пані Т.
14. Під час наступного досудового допиту він давав суперечливі
свідчення стосовно його участі й злочинах, у яких його звинувачено,
інколи відмовляючись від своїх попередніх свідчень. Під час допиту
заявникові надавалася юридична допомога.
15. Розслідування було завершено у червні 2000 року, за його результатами заявнику та кільком іншим особам було пред’явлено звинувачення за кількома статтями: убивство за обтяжуючих обставин,
пограбування, бандитизм і незаконне володіння зброєю.
16. Під час розслідування заявник змінював адвокатів кілька
разів. Під час суду інтереси заявника захищав п. К. — адвокат, якого,
відповідно до тверджень Уряду, найняла дружина заявника. Заявник
не повідомляв жодних подробиць стосовно того, як цього адвоката
було призначено представляти його інтереси.
17. Попри бажання заявника, щоб у судовому процес його захищала дружина, йому було відмовлено, оскільки її допитували як свідка у справі.
18. Під час судового розгляду заявник частково визнав свою провину у вчиненні деяких злочинів, які йому закидали, крім убивств.
Заявник також скаржився, що його самообвинувавчі свідчення було
отримано під тиском.
19. 27 червня 2002 року Одеський обласний апеляційний суд
(далі — «Одеський суд») визнав заявника і трьох інших осіб винними в бандитизмі, незаконному володінні зброєю та у кількох епізодах
пограбувань та вбивств, вчинених у 1999 році, й засудив заявника до
пожиттєвого ув’язнення з конфіскацією всього його майна. Одеський
суд ґрунтував своє рішення на свідченнях кількох свідків і потерпілих
та частково на свідченнях, даних самим заявником і співпідсудними
під час розслідування та судового розгляду, а також на кількох судово-медичних, балістичних та інших експертних висновках. Суд далі
зазначив, що твердження заявника про те, що він перебував у стані
алкогольного сп’яніння під час допиту 21 січня 2000 року, були необґрунтованими.
20. У липні 2002 року заявник подав касаційну скаргу до Верховного суду, в якій він здебільшого скаржився на те, що самозвинува-
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чувальні заяви, зроблені ним і співпідсудними, на які посилався суд
першої інстанції, було отримано під тортурами. Пізніше заявник змінив свою касаційну скаргу, заявивши, що Одеський суд неточно встановив факти й незаконно засудив його до пожиттєвого ув’язнення.
Відповідно до тверджень заявника, таке покарання не могло бути застосовано за злочини, вчинені до 1 вересня 2001 року. Заявник також
скаржився, що суд першої інстанції відмовив йому в тому, щоб його
юридичний захист у суді здійснювала його дружина, проте жодного
відеозапису на судових засіданнях не відбувалося.
21. 13 лютого 2003 року заявник подав клопотання в Одеський суд
про заміну п. К. іншим адвокатом, п. М. Заявник твердив, що в нього
не було жодного контакту з п. К., якого призначив Одеський суд представляти його інтереси, та що п. К. має отримати дисциплінарне стягнення за «порушення його обов’язку надавати юридичну допомогу».
Однак заявник не повідомив жодних подробиць стосовно цього здогадного порушення.
22. Того ж дня п. К. надав Одеському суду заяву про те, що він
зустрічався із заявником у СІЗО на кілька годин раніше для надання
йому юридичної допомоги. Відповідно до свідчень адвоката, під час
цієї зустрічі заявник відмовився від співробітницва і зневажав його.
Адвокат також заявив, що раніше він надавав заявникові допомогу
у складанні касаційної скарги. Заява адвоката містила два підписи,
які, відповідно до його пояснень, належали охоронцям СІЗО, за присутності яких він підготував цей документ.
23. 17 березня 2003 року Одеський суд відмовив заявникові у його
клопотанні, зазначивши, що під час судових слухань заявник не надавав жодних скарг стосовно представлення його інтересів п. К. Суд
ухвалив, що п. М. не міг бути призначений представником заявника,
оскільки він представляв інтереси одного із співсудних у цій справі —
і заявник, і співсудний давали суперечливі свідчення стосовно обставин справи. Суд також зазначив, що заявник закінчив ознайомлення
з матеріалами справи.
24. 14 квітня 2003 року заявник подав запит у Верховний суд про
надання йому юридичної допомоги відповідно до чинного законодавства. Такий самий запит було внесено до зміненої апеляційної
скарги, яку було подано до Верховного суду того ж дня.
25. Верховний суд у своєму листі від 17 квітня 2003 року повідомив
заявника про те, що у його клопотання про надання йому адвоката
було відмовлено, оскільки його інтереси вже представляв п. К., який
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отримав у належний спосіб повідомлення про слухання в цьому суді,
призначеному на 15 травня 2003 року. Верховний суд також зазначив,
що якщо заявник бажає найняти іншого адвоката, він може це зробити відповідно до Статті 47 Кримінально-процесуального кодексу
1960 року, і цей суд взагалі не займається забезпеченням ув’язнених
юридичною допомогою. Невідомо, чи відбулося фактично судове засідання, призначене на 15 травня 2003 року.
26. 10 липня 2003 року за присутності заявника Верховний суд
розглянув справу по суті. Верховний суд частково змінив кваліфікацію кримінальних дій заявника, водночас залишивши чинним більшість рішень суду першої інстанції та присуд. Суд також відмовив
у скарзі заявника стосовно того, що його покарання не ґрунтувалося
на законі, який набув чинності у той час, й ухвалив, що заявника було засуджено за злочини, максимальним покаранням за які під час їх
вчинення був смертний вирок. Після того, як 29 грудня 1999 року Конституційний суд ухвалив, що положення про смертну кару суперечать
Конституції, Парламент своїм Актом від 22 лютого 2000 року замінив
цю санкцію пожиттєвим ув’язненням.
27. Верховний суд також зазначив, що слухання в суді першої інстанції здійснювалися з аудіофіксацією, а дружина заявника не мала
права надавати йому юридичної допомоги, оскільки її б допитували
як свідка у справі.
28. У 2004 році заявника було переведено до в’язниці для відбування покарання.
29. У 2005 році заявник подав цивільні позови проти співробітників міліції, прокурорів та Одеського суду в кілька судів задля отримання відшкодування за винесений йому здогадно несправедливий
вирок. Ці позови було відхилено судами з причини недотримання заявителем процесуальних норм.
B. Заява до Суду

30. Після того, як заявник подав свою скаргу до Суду, йому було
запропоновано надати копії різноманітних документів, пов’язаних
із його скаргою, включно з повною копією рішення від 27 червня
2002 року та копією його касаційної скарги. Заявник не зміг надати
такі копії до листопада 2011 року, твердячи, що органи влади відмовили йому в можливості отримати їх. Відповідно до твердження
Уряду, заявник не звертався письмово із запитом про надання копій
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рішення або касаційної скарги. Через якийсь час копії рішення від
27 червня 2002 року та касаційної скарги заявника було представлено
сторонами.
31. 25 жовтня 2004 року заявник подав письмовий запит до Одеського суду про надання йому копій протоколів судових засідань із його кримінальної справи, які він мав намір надати Суду для обґрунтування його скарги. Одеський суд у своїй відповіді від 12 листопада
2004 року відмовив у клопотанні, вказуючи на те, що національним
законодавством не передбачено надання копій таких документів
та що заявникові раніше було надано можливість ознайомитися з протоколами судових засідань у його кримінальній справі.
32. 12 червня 2006 року Одеський суд надав копію рішення від
27 червня 2002 року дружині заявника за її письмовим запитом.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
33. Національне законодавство, що стосується оскарження заявником незаконного вироку до пожиттєвого ув’язнення, було викладено у справі Найден проти України (№ 16474/03, пп. 33–34, від 14 жовтня
2010 року). Положення Кримінально-процесуального кодексу 1960 року, що стосується обов’язкового надання юридичної допомоги, було
викладено у справі Довженко проти України (№ 36650/03, п. 31, від
12 січня 2012 року).

ПРАВО
I. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
34. Суд зазначає, що після повідомлення Уряду про справу заявник подав нову скаргу відповідно до Статті 34 Конвенції. Зокрема,
у своїх заявах від 27 лютого 2012 року заявник скаржився, що, перебуваючи в ув’язненні, він отримав пошкоджений конверт, у якому
містився лист від Суду, в ньому Суд пропонував заявникові відповісти на заперечення Уряду, та копії цих заперечень разом із іншими
доданими документами. Заявник припускав, що цей конверт було
відкрито тюремною адміністрацією. Він також припускав, що з конверта було вилучено копії документів, на які посилався Уряд у своїх
запереченнях.
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35. На думку Суду, нова скарга заявника не була уточненим
варіантом його початкових скарг до Суду, на які сторони вже надали
відповіді. Таким чином, Суд вважає, що буде неправильно розглядати
ці обставини в контексті цієї справи (див. Piryanik v. Ukraine (Пиряник
проти України), № 75788/01, п. 20, від 19 квітня 2005 року).
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
36. Заявник скаржився, що кримінальні процедури, застосовані
до нього, були несправедливими. Зокрема, він твердив, що Одеський
суд не мав достатньої компетенції для притягнення його до відповідальності, неправильно застосував законодавство й оцінив докази
у справі, незаконно використав самообвинувавчі свідчення, отримані
від нього під тортурами, та його право на юридичну допомогу було
порушено.
37. Заявник посилається на пп. 1 і 3 (c) Статті 6 Конвенції, у якій
сказано:
«...1. Кожен має право на справедливий... розгляд його справи... судом, встановленим законом,... щодо... 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; ...»

38. Уряд твердить, що заявник не оскаржив у Верховному суді
свого порушеного право на юридичну допомогу та недотримання
Одеським судом вимоги того, щоб його справу розглянув «суд, встановлений законом» і, таким чином, не вичерпав усіх національних
засобів ефективного захисту. Відповідно до тверджень Уряду, решта
скарг заявника за Статтею 6 Конвенції була необґрунтованою.
39. Заявник не оскаржив твердження Уряду, крім тих, які стосувалися стверджуваного ним порушення його права на юридичну допомогу в процесі у Верховному суді. Стосовно цього він заявляв, що
вичерпав усі доступні йому національні засоби ефективного захисту.
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Зокрема, заявник просив Верховний суд призначити йому адвоката
для представлення його інтересів у процесі в цьому суді (див. пара
граф 24 раніше). Однак його прохання не було задоволено.
40. Заявник далі твердить, що, враховуючи відсутність у нього
коштів, серйозність ризиків і саму природу касаційної процедури, органи влади були зобов’язані надати йому безкоштовну юридичну допомогу на етапі розгляду справи касаційним судом. Проте Верховний
суд не визнав за собою такого обов’яку. Заявник також твердив, що
національне законодавство не передбачає процедури надання юридичної допомоги на цьому етапі процесу.
41. Суд зазначає, що заявник не оскаржив деякі питання за
Статтею 6 Конвенції у Верховному суді, а саме, повноваження
Одеського суду притягати його до відповідальності та порушення
його права на юридичну допомогу, оскільки останнє питання стосується процесів, які відбувалися до того, як заявника було засуджено 27 червня 2002 року. Таким чином, ці скарги мають бути відхилені, оскільки всіх національних засобів ефективного захисту не
було вичерпано.
42. Навіть якщо припустити, що заявник задовільнив би вимогу
щодо вичерпання всіх національних засобів ефективного захисту
стосовно скарги про порушення його права на юридичну допомогу
в процесі у Верховному суді, Суд вважає, що ця скарга не є обґрунтованою. Зокрема, Суд зазначає, що п. К., адвокат, який представляв
інтереси заявника в суді, був, напевно, готовий і далі захищати заявника в наступних процедурах. Проте заявник відмовився від його
допомоги без надання прийнятного пояснення й здійснив заходи
для того, щоб замінити його на адвоката, який раніше представляв інтереси одного із співсудних. І Одеський суд, і Верховний суд
розглянули прохання заявника щодо цього й ухвалили, що підстав
для заміни п. К. або для надання дозволу дружині заявника брати
участь у процесах як захисник заявника не було. Суд не знайшов
підстав не погодитися з цими рішеннями (див. Vasiliy Ivashchenko
v. Ukraine (Іващенко проти України), № 760/03, п. 91, від 26 липня
2012 року). Хоча заявник повідомляв цьому Суду, що в нього не було
достатніх коштів, щоб забезпечити захист своїх інтересів п. К. у касаційних процедурах, Суд зазначає, що заявник не повідомляв про
це національні органи влади (див. Maksimenko v. Ukraine (Максименко
проти України), № 39488/07, п. 26, від 20 грудня 2011 року). Заявник
не надав детальної інформації про домовленість, на підставі якої
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п. К. представляв його інтереси, включно із вартістю юридичних
послуг. Той факт, що п. К. не був присутній на судовому засіданні, яке відбулося 10 липня 2003 року у Верховному суді, міг бути
пов’язаний із небажанням заявника співробітничати з ним, і не може ставитися в провину Урядові. У будь-якому разі, Суд зазначає,
що заявникові не перешкоджали отримати юридичну допомогу від
п. К., який був знайомий зі справою і мав достатній доступ до матеріалів справи. Хоча Суд раніше ухвалив, що Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року не передбачав процедури надання безкоштовної юридичної допомоги в процесах у Верховному суді (див.
Maksimenko (Максименко проти України), згадана раніше в пункті 31),
у цій справі не було доведено, що цей недолік завдав якоїсь шкоди
захистові заявника.
43. Суд далі зазначає, що решта скарг заявника є необґрунтованими. Зокрема, немає жодних доказів того, що самообвинувавчі
свідчення заявника було здобути під тиском або на порушення права
заявника на юридичну допомогу. Висновки суду щодо фактів і права
ґрунтувалися на достатній кількості доказів і не виглядають довільними або явно нерозумними.
44. Враховуючи все згадане, Суд ухвалив, що цю частину скарги
слід визнати неприйнятною відповідно до пп.1, 3 (a) і 4 Статті 35 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 34 КОНВЕНЦІЇ
45. Заявник скаржиться, що органи влади відмовили йому у можливості отримати копії документів із матеріалів справи, які він хотів
надати Суду для обґрунтування його скарги. Він посилається на Статтю 34 Конвенції, у якій сказано:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації
або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією
з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або Протоколах до неї. Високі Договірні Сторони зобов’язуються
не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього
права».

46. Уряд твердить, що Україна дотрималася вимог Статті 34 Конвенції. Вони заявляють, що копію вироку заявника було надано дру-
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жині заявника на підставі її запиту (див. пункт 32 раніше), ані заявник, ані його родичі не подавали в суди письмового запиту щодо копії
його касаційної скарги. Уряд далі твердить, що під час кримінальних
процедур стосовно заявника, йому було надано допомогу кількома
адвокатами, яким було надано можливість зробити копії всіх документів, що містилися в матеріалах справи. Уряд також зазначає, що
копію касаційної скарги заявника було додано до його заперечень
у справі.
47. Заявник оскаржив твердження Уряду. Зокрема, він заявляв,
що його дружині було надано лише копію його вироку, тоді як інші
документи, які були йому потрібні для подання скарги, їй не було надано, й у нього не було коштів найняти адвоката, який зміг би допомогти отримати копії решти документів із матеріалів справи.
48. Суд зазначає, що він уже мав справу з подібними звинуваченнями у створенні перешкод для здійснення права подавати індивідуальні скарги в кількох справах стосовно України. Зокрема, у справі
Vasiliy Ivashchenko (Василь Іващенко проти України), згаданій раніше,
у п. 123, Суд ухвалив, що українська правова система не передбачала
для ув’язнених зрозумілої і конкретної процедури, яка би забезпечувала право отримати копії документів із матеріалів справ після завершення кримінальних процедур, дозволяючи зробити копії вручну
або з використанням необхідного обладнання, або такої, що наказує
органам влади надавати такі копії.
49. У цій справі заявник подав скаргу вже після того, як національні процедури стосовно нього було завершено. Хоча й далі незрозуміло, чи просив він органи влади надати йому копію його касаційної скарги, це є звичайною практикою у стосунках між сторонами,
коли у запиті копій решти документів, необхідних для обґрунтування його скарги, відмовляють з підстави юридичної необґрунтованості такого запиту. Таким чином, у цій справі Суд не вбачає підстав відступати від свого рішення відповідно до Статті 34 Конвенції
у справі Vasiliy Ivashchenko (Василь Іващенко), згаданій раніше. Твердження Уряду, що стосуються надання можливості зробити копії документів у справі під час кримінальних процедур, не можуть бути
прийнятними (див. Vasiliy Ivashchenko (Василь Іващенко), згадана раніше, п. 108).
50. Таким чином, Суд ухвалив, що держава-відповідач не дотрималася своїх зобов’язань за Статтею 34 Конвенції і не надала заявни-
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кові всіх необхідних можливостей для належного розгляду його скарги Судом.
IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
51. Заявник також скаржився на порушення Статті 3 Конвенції,
а саме на жорстоке поводження з боку невстановлених співробітників міліції з метою отримання зізнання від нього і на нелюдські умови його тримання в ІТТ. Посилаючись на п. 1 (c) Статті 5 Конвенції,
заявник скаржився, що його було незаконно затримано в період від
21 січня до 9 лютого 2000 року. Заявник твердив, що його було незаконно засуджено на пожиттєве ув’язнення, оскільки у 1999 році, коли
він вчинив злочин, такого покарання не було. Стосовно цього заявник
посилався на Статтю 7 Конвенції.
52. У 2006 році у своїх заявах заявник далі скаржився, що умови
його тримання в СІЗО були нелюдськими.
53. Суд після розгляду решти скарг заявника вважає, що, враховуючи всі матеріали, які він має, і тією мірою, якою оскаржувані питання перебувають у межах його компетенції, ці питання не розкривають наявності порушення прав і свобод, закріплених у Конвенції та її
Протоколах. Суд також вважав, що в решті заяви має бути відмовлено, оскільки вона є явно необґрунтованою відповідно до пп. 1, 3 (a) і 4
Статті 35 Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
54. Стаття 41 Конвенції говорить:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію»
A. Шкода

55. Заявник вимагав 50 000 євро за завдану йому моральну шкоду.
56. Уряд не надав своїх заперечень.
57. Суд, ухвалюючи рішення на підставі справедливості, присуджує заявникові 3000 євро.
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B. Судові витрати

58. Заявник також вимагав 26 426,40 гривень за судові та інші
витрати, яких він зазнав, подаючи скаргу до Суду. Заявник попрохав виплатити цю суму безпосередньо на банківський рахунок свого представника. Запитувана сума ґрунтується на погодинній ставці розміром у 1540 гривень, хоча не було зазначено, чи включає вона
податки. Відповідно до твердженням заявника, його представник
витратив більш ніж сімнадцять годин на вивчення матеріалів справи
та підготовку заперечень і вимог справедливої компенсації.
59. Уряд не надав своїх заперечень.
60. Відповідно до практики Суду, заявник має право на відшкодування витрат лише тоді, коли можуть бути надані докази того, що такі
витрати було фактично понесено, вони були обов’язковими й у розумних межах. Суд зазначає, що єдина спірна скарга у цій справі стосувалась простого питання, яке не вимагало глибокого правового аналізу
чи обґрунтування (див. пп. 48–50 раніше). Суд далі зазначає, що представникові заявника вже виплачено 850 євро як правову допомогу, що
її надає Суд. Стосовно аналізу природи фактичних і правових питань
та участі представника заявника у справі, Суд вважав, що немає підстав присуджувати якісь додаткові суми.
C. ПЕНЯ

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги заявника по Статтям 3, 5, 6 і 7 неприйнятними.
2. Ухвалює, що держава-відповідач порушила свої зобов’язання,
встановлені Статтею 34 Конвенції стосовно відмови органів влади надати заявникові копії документів для подання його скарги до Суду.
3. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців від дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач повинна сплатити заявникові 3000 (три
тисячі) євро як відшкодування моральної шкоди, що мають
бути конвертовані у валюту держави-відповідача за курсом
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на день здійснення платежу, а також будь-який податок, який
може нараховуватися;
b) нараховуватиметься простий відсоток у розмірі граничної
кредитної ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти;
4. Відхиляє вимоги заявника стосовно інших вимог про справедливе відшкодування.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 13 червня
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 «ЛОБАС ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 21380/04)
Рішення
Страсбург
7 листопада 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
7 лютого 2014 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Лобас проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,
пані Е. Пауер-Форд,
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п. А. Потоцький, п. П. Лемменс,
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
п. С. Шевчук, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 21 травня 2013 року
постановляє таке рішення, що було ухвалене цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 21380/04) проти України, поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі — «Конвенція»), громадянином України, паном Сергієм Миколайовичем Лобасом (далі — заявник) 28 квітня 2004 року.
2. Заявника, якому надавалася юридична допомога, представляв п. А. Крістенко, юрист, який практикує у м. Харкові. Уряд України
(далі — Уряд) представляв його уповноважений, п. Н. Кульчицький із
Міністерства юстиції України.
3. Заявник скаржився, зокрема, на те, що з ним жорстоко поводилися працівники міліції, що його тримання під вартою під час досудового слідства було незаконним, а судовий розгляд його справи був
несправедливим. Він також твердив, що він не міг отримати копії документів, необхідних для обґрунтування його заяви.
4. 9 листопада 2007 року про заяву було повідомлено Уряд. На цій
стадії провадження Уряду не було запропоновано надати зауваження
щодо справи до отримання результатів в іншій справі, що частково
стосується аналогічного питання відповідно до статті 34 Конвенції
(див. рішення у справі «Найдьон проти України» (Naydyon v. Ukraine),
заява № 16474/03, яке Суд ухвалив 14 жовтня 2010 року). 22 червня
2011 року Суд запропонував Уряду надати зауваження щодо прийнятності та суті цієї заяви.
5. Пані Г. Юдківська, суддя, обрана від України, не могла брати
участь у судовому засіданні у цій справі (правило 28 Регламенту Суду). Голова палати вирішив призначити п. С. Шевчука спеціальним
суддею для участі в судовому засіданні (підпункт «b» пункт 1 правила 29 Регламенту Суду).
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ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився у 1964 році і зараз відбуває покарання у ви
гляді позбавлення волі у Сокальській виправній колонії.
7. 21 грудня 2002 року в селищі Росава Київської області було вбито троє людей.
A. Стверджуване заявником жорстоке поводження
з боку працівників міліції

1. Версія заявника щодо перебігу подій
8. Як твердить заявник, 29 грудня 2002 року його затримали працівники міліції за підозрою у вчиненні вбивств. Оскільки під час допитів у відділку міліції він заперечував свою винуватість у вчиненні
вбивств, десять працівників міліції, включно з працівником міліції
С., катували його з метою примушення його зізнатися у вчиненні злочинів. У своїй заяві до Суду заявник спочатку твердив, що жорстоке
поводження з ним включало в себе побиття, застосування електричного струму, підвішування його, закутого в наручники, головою донизу, на горизонтально закріпленій металевій перекладині (заявник
назвав це «лом») та удушення з використанням протигазу. У своїх зауваженнях від 7 лютого 2012 року, підготовлених за допомогою захисника, заявник твердив, що працівники міліції душили його за допомогою протигазу, не залишаючи жодних видимих слідів на його тілі
або обличчі, і тому під час проведення 30 грудня 2002 року судово-медичної експертизи у нього не було виявлено жодних ушкоджень (див.
пункт 19). Внаслідок жорстокого поводження заявник неодноразово
втрачав свідомість і зрештою зізнався у вчиненні злочинів. Зокрема,
заявник підписав визнавальні свідчення, які, як він твердив, було написано його дружиною та слідчим.
9. Згодом працівники міліції пояснили заявнику, як було вчинено
вбивства. Під загрозою катувань заявник повторив цю версію пере
бігу подій під час відтворення обстановки та обставин події 30 грудня
2002 року, яке було зафіксоване на відео.
10. Через певний час заявника допитав слідчий. Під час допиту
заявнику давали пити алкоголь та примусили підписати протокол,
якого він не читав.
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11. Відтворення обстановки та обставин події і допит заявника
здійснювалися без захисника.
12. Після допиту заявника було доправлено до ізолятора тимчасового тримання у м. Миронівка (далі — ІТТ).
13. Під час тримання в ITT від 30 грудня до 2 січня 2002 року
заявника жорстоко били невідомі працівники міліції. Вони також застосовували до нього електричний струм, душили його, використовуючи протигаз, та застосовували до нього «лом» з метою
примушення до підписання низки інших підготовлених міліцією
документів. Внаслідок жорстокого поводження заявник отримав
ушкодження руки, яке було виявлено приблизно через сім місяців
(див. пункт 39).
14. Заявник твердив, що працівники міліції без жодних вагань
катували його, оскільки вони вже отримали медичний висновок,
у якому зазначалося, що на тілі заявника не було виявлено жодних
ушкоджень. У ІТТ заявник не проходив медичного огляду.
15. Заявник твердив, що під час тримання у ITT його скарги на
жорстоке поводження та застосування незаконних методів ведення
слідства у справі затримувалися слідчим та адміністрацією ITT, і він
отримав можливість подати ці скарги лише в суді.
16. На підтвердження своїх скарг про катування заявник надіслав
листа, який, за його словами, написав 20 грудня 2007 року його батько, твердячи, що 10 березня 2003 року його батько відвідав його у ITT
й помітив, що заявник зазнав численних ушкоджень обличчя та рук,
і що його руки не «працювали». Згідно з цим листом заявник розповів
своєму батькові про катування працівниками міліції.
17. Заявник також надіслав листа, який, як він твердить, було написано 11 березня 2008 року особою, яка бачила його у Київському
слідчому ізоляторі (далі — СІЗО) у вересні 2003 року. У листі зазначалося, що на лівій руці заявник мав відкриту рану розміром приблизно
5 см і говорив, що його катували працівники міліції.

2. Версія Уряду щодо перебігу подій
18. Як твердить Уряд, 30 грудня 2002 року заявник надав міліції
письмове зізнання у вбивстві трьох людей і зазначив, що знаряддя
вбивства перебувало в орендованому ним будинку. Під час обшуку,
який того ж дня було здійснено в зазначеному будинку, він добровільно передав працівникам міліції ніж, сокиру та куфайку сірого коль-
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ору, в яку, як він казав, він був одягнений під час вбивств. На сокирі
та куфайці були плями крові, а куфайка пахла димом. Пізніше заявник висловив бажання бути допитаним у присутності захисника.
Відповідно, слідчий призначив п. К. захисником заявника. Під час допиту у присутності захисника заявник підтвердив свої визнавальні
свідчення.
19. Згодом 30 грудня 2002 року заявник пройшов судово-медичну експертизу, яка не виявила жодних ушкоджень на його тілі. Уряд
твердив, що працівники міліції не катували заявника.
B. Кримінальне розслідування та суд

20. Кримінальне провадження щодо заявника було розпочато
30 грудня 2002 року. Того самого дня слідчий затримав заявника на
підставі частини третьої статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року.
21. Пан K., якого раніше того дня призначили захисником заявника, продовжував надавати йому допомогу до закінчення слідства. Під
час судового розгляду заявника захищав інший захисник. Як твердить
заявник, захисники не відвідували його під час тримання під вартою
в ITT, а потім, починаючи з вересня 2003 року, у СІЗО.
22. 2 січня 2003 року Миронівський районний суд Київської області продовжив тримання заявника під вартою з огляду на незакінчене кримінальне провадження щодо нього. Заявник залишався під
вартою протягом усього кримінального провадження щодо нього.
23. Під час судового засідання 2 січня 2003 року заявник підтвердив, що він вчинив злочини.
24. У невизначену дату у січні 2003 року заявник зустрівся з працівником прокуратури, якому, як твердить заявник, він повідомив,
що не вчиняв злочинів. Заявник не скаржився працівнику прокуратури на жорстоке поводження з боку працівників міліції. Як пояснив
заявник під час судового розгляду, він не «бажав» скаржитися прокурору.
25. Кілька разів у грудні 2002 року та у січні 2003 року працівники
міліції та слідчий допитували у зв’язку зі справою дружину заявника.
Під час допиту вона твердила, що 21 та 22 грудня 2002 року вона була
на місці злочину разом із заявником та була свідком частини подій,
включаючи бійку між заявником та потерпілими. Під час судового
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розгляду дружина заявника твердила, що потерпілі були вбиті заявником у її присутності, тому що в неї був любовний зв’язок з одним із
потерпілих, про що заявник довідався незадовго до вбивств.
26. 9 січня 2003 року слідчий провів очну ставку заявника з його дружиною. Згідно з протоколом очної ставки, заявник підтвердив
свідчення своєї дружини щодо його відповідальності за вбивства та
підтвердив свої визнавальні свідчення. Як твердить заявник, слідчий
примусив його підписати протокол, і його захисник не був присутній
під час очної ставки.
27. Пізніше, під час допиту 9 січня 2003 року, заявник відмовився
від своїх визнавальних показів.
28. 1 липня 2003 року заявника повідомили про закінчення слід
ства. Того самого дня працівники прокуратури склали обвинувальний висновок, висунувши проти заявника обвинувачення у вбивстві
трьох людей.
29. 11 липня 2003 року справу було передало на розгляд до апеляційного суду Київської області.
30. 17 липня 2003 року суд провів засідання, у якому взяли участь
заявник та його захисник.
31. Під час засідання заявник заперечив вчинення вбивств.
32. Зокрема, заявник твердив, що від 21 до 22 грудня 2002 року
він залишався в орендованому ним будинку, розташованому неподалік від того місця, де було вчинено вбивства, оскільки він хворів
на грип. 23 грудня 2002 року він поїхав до Києва на роботу. Проте того ж дня він вирішив повернутися додому, збрехавши своїм колегам,
що померла його тітка. Він збрехав «для того, щоб повернутися додому». Близько 18 год. 29 грудня 2002 року його разом з його дружиною забрали з дому до районного відділку міліції. У відділку міліції
його дружину допитали окремо від нього, хоча він чув, як працівники міліції били та залякували її. Його забрали до спортзалу відділу міліції, де десять працівників міліції, включно із працівником
міліції С., якого він знав особисто, «підвісили його, били його руками
по тулубу та вдягали йому на обличчя протигаз». Працівники міліції
та слідчий примусили його підписали визнавальні свідчення і пояснили йому, як було вчинено вбивство. Потім його забрали на місце
злочину, де він повторив версію перебігу подій, яку йому виклали
працівники міліції. Працівники міліції та слідчий також примусили його підписати сфабриковані протоколи, що містили визнавальні
свідчення. Він скаржився на жорстоке поводження своєму захисни-
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кові та слідчому, але безуспішно. Як твердить заявник, слідчий, який
розслідував справу, був упередженим, оскільки між ним та заявником у січні 2002 року був конфлікт.
33. Заявник також твердив, що його зізнання було отримано без
участі захисника, а обшук в орендованому ним будинку, під час якого було виявлено речові докази, також відбувався за відсутності захисника.
34. Відповідаючи на поставлені йому захисником запитання, заявник твердив, що він «зламав» руки, коли служив у збройних силах
у 1983–1985 роках.
35. Під час судових засідань 18 та 21 липня 2003 року заявник та
його захисник звернулися до суду із клопотанням викликати до суду
низку свідків, колег заявника по роботі, яких було допитано на стадії
досудового слідства. Заявник твердив, що вони могли підтвердити, що він придбав куфайку, вилучену з орендованого ним будинку,
23 грудня 2002 року, тобто після дати, коли було вчинено вбивства.
36. Суд вирішив викликати до суду цих свідків і розпорядився про їх привід до суду міліцією. Суд також розпорядився про
здійснення працівниками прокуратури перевірки тверджень заявника про катування працівниками міліції та упередженість з боку
слідчого.
37. Під час судового засідання 28 липня 2003 року суд зазначив,
що, як твердять працівники міліції, місце перебування свідків було
невідоме і доправити їх на засідання було неможливо (свідки були
відсутні за їхніми зареєстрованими місцями проживання, оскільки
вони поїхали працювати в інші міста — двоє людей поїхали до Чорнобиля, Україна, а один — до Москви, Російська Федерація). Отже, суд
вирішив розглянути свідчення свідків, отримані на стадії досудового
слідства, замість заслухати їх особисто. Ані заявник, ані його захисник не заперечували проти цього та не оскаржували достовірність показань свідків, окрім тверджень заявника, що всупереч показанням
двох свідків, залишаючи місце своєї роботи 23 грудня 2002 року, він
забрав із собою куфайку, а не робочі інструменти.
38. Під час засідання 28 липня 2003 року суд допитав слідчого,
захисника, який захищав заявника протягом слідства, та заявника
щодо його скарг на жорстоке поводження з боку працівників міліції
та упередженості слідчого. Слідчий заперечував стверджуване жорстоке поводження або свою упередженість щодо заявника; захисник
і заявник підтвердили, що на стадії досудового слідства вони не пода-
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вали таких скарг до органів влади. Захисник також твердив, що заявник не скаржився йому на жорстоке поводження.
39. Того ж дня працівники прокуратури ухвалили постанову про
відмову в порушенні кримінальної справи за скаргами заявника. Працівники прокуратури не виявили жодних порушень з боку працівників міліції або слідчого. Зокрема вони зазначали, що під час слідства
заявник не скаржився на катування з боку працівників міліції; що
згідно з твердженнями працівника міліції С., хоча заявник спочатку
заперечував вину у вчиненні вбивств, після повідомлення його про
свідчення свідків щодо протилежного заявник добровільно зізнався;
та що працівники Миронівського районного відділу ГУМВС України
в Київській області зазначили, що жорстокого поводження із заявником не було. Працівники прокуратури також зазначили, що відповідно до рентгенографічного дослідження, яке заявник пройшов раніше, 28 липня 2003 року, у нього було виявлено деформацію нижнього
зап’ястка лівої ліктьової кістки внаслідок старого зростання перелому. Як твердять працівники прокуратури, заявник повідомив їх про
ушкодження обох рук під час проходження служби у збройних силах.
40. Що стосується тверджень заявника про упередженість з боку
слідчого, працівники прокуратури зазначали, що, як твердить слідчий, заявник був його сусідом, і слідчий не мав конфлікту із заявником. Працівники прокуратури також зазначали, що протягом досудового слідства не виникало жодних заперечень проти того, щоб слідчий розслідував справу.
41. У судовому засіданні 29 липня 2003 року суд розглянув постанову прокуратури від 28 липня 2003 року. Ані заявник, ані його захисник не висували жодних заперечень проти неї.
42. Під час цього засідання заявник та його захисник погодилися
з тим, що вивчення доказів можна завершити. Тоді вони не вважали
засідання незавершеним у зв’язку з тим, що у суді не було допитано
свідків захисту.
43. 5 серпня 2003 року апеляційний суд Київської області визнав
заявника винним у вбивстві за обтяжуючих обставин та умисному
знищенні майна і обрав йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Зокрема суд встановив, що 21 грудня 2002 року в будинку
одного з потерпілих у присутності своєї дружини заявник вбив трьох людей ножем та сокирою. Заявник вчинив вбивство через ревнощі
з приводу любовного зв’язку одного з потерпілих з його дружиною.
22 грудня 2002 року заявник та його дружина повернулися на місце

577

Справи за індивідуальними заявами

злочину, і заявник облив тіла принесеним з орендованого ним будинку бензином та підпалив їх.
44. Засудження заявника ґрунтувалося переважно на свідченнях
його дружини, наданих під час судового засідання. Суд зазначив, що
невідповідності у її свідченнях під час слідства та судового розгляду
можна пояснити тим фактом, що вона переймалася майбутнім заявника, тому що він є батьком їхньої дитини. Суд також зазначив, що
дружина заявника заперечувала, що її змусили дати такі свідчення,
а твердження заявника, навпаки, були безпідставними. Її версія перебігу подій частково підтверджувалися кількома судово-медичними
експертизами щодо способу, в який було вбито потерпілих.
45. Суд також посилався на визнавальні свідчення заявника, надані ним під час розслідування, зазначивши, що достовірність протоколів допитів заявника на стадії досудового слідства було підтверджено слідчим та захисником, який захищав заявника на цій стадії,
що речові докази було зібрано відповідно до порядку, передбаченого
законом, і що відтворення обстановки і обставин події здійснювалося у присутності захисника заявника та двох понятих. Оскільки заявника затримали після обшуку, відсутність захисника під час обшуку
не була незаконною.
46. Суд відхилив як безпідставні заперечення заявника щодо речових доказів, включно з ножем, його взуттям та куфайкою, на якій
були плями крові, що згідно з висновками експертів могла належати
потерпілим. Що стосується свідчень заявника про те, що 23 грудня
2002 року він приніс куфайку додому з роботи, суд зазначив, що вони
спростовувалися свідченнями дружини заявника, а також свідченнями колег заявника по роботі, які суд вивчав під час розгляду справи.
47. Щодо скарг заявника на катування працівниками міліції
та упередженість слідчого суд зазначив, що на стадії досудового
слідства ані заявник, ані його захисник не подавали відповідних
скарг, та ухвалив, що вони були спростовані результатами перевірки
прокуратурою.
48. Суд також зазначив, що під час провадження заявник давав
непослідовні та суперечливі свідчення щодо перебігу подій.
49. Суд також посилався на свідчення низки інших свідків, допитаних під час судового засідання, включно з власником орендованого
заявником будинку, який засвідчив, що каністра бензину зникла з будинку, та батька одного з потерпілих, який засвідчив, що його покійний син мав любовний зв’язок із дружиною заявника.
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50. Суд відхилив як недостовірні свідчення доньки заявника щодо того, що заявник не залишав будинку з 21 до 22 грудня 2002 року,
зазначивши, що під час судового розгляду вона визнала, що не може
чітко пригадати події грудня 2002 року.
51. 20 серпня 2003 року заявник подав до Верховного Суду України касаційну скаргу. Пізніше заявник неодноразово вносив зміни до
неї. У своїй скарзі заявник зосередив свою аргументацію на незгоді
із фактологічними висновками суду першої інстанції та твердив, що
його дружина дала щодо нього неправдиві свідчення. Заявник також
твердив, що його колеги по роботі могли підтвердити, що він привіз
куфайку з роботи у Києві 23 грудня 2002 року, і його інший одяг також
пахнув димом. Як твердить заявник, це довело б, що куфайка із плямами крові не повинна була використовуватися як доказ його вини.
Заявник зазначав, що цих свідків не було допитано під час судового
розгляду.
52. Заявник також скаржився, що під час досудового слідства йому
не дозволили обрати собі захисника, а призначений слідчим для його
захисту захисник мав «упереджене» ставлення до своїх обов’язків і не
був «зацікавленим у його захисті». Заявник твердив, що захисник не
був присутнім під час обшуку орендованого ним будинку 30 грудня
2002 року та що його захисник також не був присутнім під час здій
снення низки невизначених слідчих дій.
53. Заявник також скаржився на те, що його свідчення проти себе
на стадії досудового слідства було отримано через катування та що
він не підписував протоколи його допитів, оскільки у результаті жорстокого поводження, яке називається «лом», в нього були пошкоджені
руки. Як твердить заявник, слідчий прикріпив ручку до однієї з його
рук скотчем та водив його рукою з метою виконання підписів заявника на документах.
54. 27 листопада 2003 року Верховний Суд України залишив рішення без змін, встановивши, серед іншого, що твердження заявника
про порушення кримінально-процесуальних норм були необґрунтованими.
55. На цьому засіданні був присутній прокурор. Як твердить заявник, органи влади не доправили його до Верховного Суду України,
хоча він просив допустити його до участі в судовому засіданні. Заявник не надав жодних документів або інших деталей щодо цього.
56. 14 березня 2007 року заявника етапували для подальшого відбування покарання до Сокальської виправної колонії.
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57. Згідно з листом начальника Сокальської виправної колонії без
дати під час перебування заявника у виправній колонії він не зустрічався зі своїми родичами, хоча він отримував посилки та бандеролі
від свого батька.
C. Заява до Суду

58. Після того, як заявник подав заяву до Суду, його запросили надати копії різних документів із матеріалів справи, включно
з копією його касаційної скарги та копіями документів, пов’язаних із
його твердженнями про жорстоке поводження. Як твердить заявник,
він подав кілька клопотань щодо надання таких документів. Ці клопотання Верховний Суд України залишив без задоволення як такі, що
не мали законних підстав.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
59. Заявник скаржився на те, що у грудні 2002 року та у січні
2003 року його катували працівники міліції. Він посилався на статтю 3 Конвенції, у якій зазначається:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню».

60. Уряд твердив, що ця заява є неприйнятною. Він твердив, що
заявник не вичерпав національних засобів юридичного захисту, оскільки він не оскаржив до суду постанову прокуратури від 28 липня
2003 року, чи то під час судового розгляду, чи то через подання окремого позову. Він також твердив, що термін подання цієї заяви сплив,
оскільки заяву було подано пізніше, ніж через шість місяців від
29 липня 2003 року — дати, коли заявник ознайомився із постановою
від 28 липня 2003 року.
61. Що стосується суті скарги заявника за статтею 3 Конвенції,
Уряд твердив, що не було жодних доказів на підтвердження того, що
стверджуване жорстоке поводження відбулося. Як твердить Уряд, судово-медична експертиза заявника 30 грудня 2002 року не виявила на
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його тілі жодних ушкоджень; під час тримання під вартою в ITT заявник не звертався по медичну допомогу; заявник не висував скарг щодо
жорстокого поводження під час судового засідання 2 січня 2003 року;
захисник, який представляв заявника на стадії судового розгляду, підтвердив, що заявник не скаржився на жорстоке поводження до 17 липня 2003 року; коли заявник подав таку скаргу, прокуратура здійснила
перевірку та дійшла висновку, що скарга була безпідставною.
62. Заявник твердив, що його не було повідомлено про можливість оскарження постанови прокуратури від 28 липня 2003 року.
Таким чином, він порушив питання щодо жорстокого поводження
у своїй касаційній скарзі, яку він вважав ефективним засобом юридичного захисту. На цих підставах заявник твердив, що цю скаргу не
слід відхиляти як неприйнятну. Він також погодився із тим, що до
17 липня 2003 року в нього не було можливості скаржитися на жорстоке поводження, оскільки його скарги затримувалися адміністрацією
ITT. Він не міг збирати медичні докази на підтвердження своїх заяв,
оскільки жорстоке поводження, якому його піддавали до судово-медичної експертизи 30 грудня 2002 року, не залишило слідів на його
тілі та обличчі, і він не проходив медичний огляд у ITT. Як твердить
заявник, ушкодження, виявлені під час його медичного огляду 28 січня 2003 року (див. пункт 39), були спричинені стверджуваним жорстоким поводженням.
63. Суд зазначає, що, зважаючи на його практику в аналогічних
справах проти України та обставини цієї справи, твердження заявника про катування з боку працівників міліції не можуть бути відхилені через невичерпання національних засобів юридичного захисту
або їх подання з порушенням встановленого Конвенцією строку (див.
рішення від 15 травня 2012 року у справі «Каверзін проти України»
(Kaverzin v. Ukraine), заява № 23893/03, п. 99). Проте Суд вважає, що ця
скарга в будь-якому разі є явно необґрунтованою, оскільки заявник
переконливо не довів того, що з ним жорстоко поводилися працівники міліції. Зокрема, Суд зазначає, що немає медичних доказів на підтвердження тверджень заявника. Під час медичних оглядів заявника
у грудні 2002 року та липні 2003 року не було виявлено жодних ушкоджень, що могли бути завдані заявнику під час його тримання під вартою. Проблеми зі здоров’ям, помічені під час огляду заявника 28 липня 2003 року, як видається, були пов’язані з ушкодженнями його рук,
яких він зазнав задовго до подій, про які йдеться. Це було встановлено
працівниками прокуратури, які розглядали скарги заявника, і збіга-
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лося із твердженнями заявника, зробленими під час розгляду справи
судом (див. пункти 34 та 39). Під час судового розгляду заявник не
оскаржував правильність висновків працівників прокуратури.
64. Суд також зазначає, що твердження заявника щодо подій
30 грудня 2002 року є непослідовними. Зокрема, хоча заявник спочатку твердив, що працівники міліції били його, піддавали його
жорстокому поводженню під назвою «лом» та застосовували до нього
електричний струм, у подальших доводах, підготовлених за допомогою його захисника, заявник фактично звузив ці твердження (див.
пункт 8).
65. Суд також зазначає, що заявник не робив помітних спроб подати скаргу про жорстоке поводження до початку судового розгляду.
Зокрема, заявник не висував цієї скарги під час зустрічі з працівником
прокуратури або коли його доправили до судді у січні 2003 року, коли
заявник не вважав, що йому перешкоджали це робити (див. пункти
22–24). Окрім того, на стадії судового розгляду захисник, який представляв заявника на стадії досудового слідства, твердив, що заявник
не скаржився йому на жорстоке поводження (див. пункт 38).
66. З огляду на вказане Суд вважає, що ця скарга має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3
та пункту 4 статті 35 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
67. Заявник скаржився на те, що провадження у його справі було
несправедливим, зокрема твердячи, що його засудження ґрунтувалося на фальшивих доказах і на визнавальних свідченнях, наданих ним
під тортурами; що суди відмовили у виклику свідків захисту та не
дозволити йому ставити запитання свідкам обвинувачення, включно з батьком одного з потерпілих, та експертам; і що його касаційна скарга розглядалася за його відсутності. Він посилався на пункт 1
та підпункт «d» пункту 3 статті 6 та статтю 13 Конвенції.
68. Заявник також твердив, що під час провадження в суді першої
інстанції свідчення низки свідків не було належно зафіксовано в документах справи, багато з його клопотань було залишено без уваги,
і йому не надали достатнього часу для ознайомлення з висновками
експертів та протоколами судових засідань.
69. У своїх зауваженнях, поданих 7 лютого 2012 року, заявник
також скаржився за пунктом 1 та підпунктом «с» пункту 3 статті 6
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Конвенції на порушення його права на захист. Зокрема, він твердив,
що його зізнання 30 грудня 2002 року було отримано за відсутності
захисника, того дня під час обшуку орендованого ним будинку захисник також був відсутній. Заявник також твердив, що Верховний Суд
України не розглядав ці питання, хоча вони порушувалися в касаційній скарзі заявника. Як твердить заявник, Верховний Суд України
також не надав йому безкоштовної юридичної допомоги, необхідної
у його справі, з огляду на відсутність у нього коштів, серйозність питань, що є предметом спору, та характер провадження в касаційному
порядку. Заявник твердив, що національним законодавством не було
передбачено процедуру, відповідно до якої на цій стадії провадження
йому могли безкоштовно призначити захисника.
70. Суд вважає, що скарги заявника на несправедливий судовий
розгляд слід розглядати виключно за статтею 6 Конвенції, у відповідних положеннях якої зазначається 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:
с) 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;
допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали,
а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення;
...»

71. Уряд твердив, що заявник не навів у скарзі до Верховного Суду
України твердження щодо відсутності в нього можливості допитати
деяких зі свідків (колег заявника по роботі), а отже, він не вичерпав
національні засоби юридичного захисту з цього приводу. Він також
твердив, що в заяві, яку заявник подав до Суду у 2004 році, не було
скарг на порушення права заявника на захист на етапі досудового
слідства або під час провадження у Верховному Суді України. За його
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словами, не було доказів того, що заявник повідомляв суд про свій
намір взяти участь у судовому засіданні щодо розгляду його апеляційної скарги.
72. Заявник не погодився з першим аргументом Уряду, твердячи,
що у своїй доповненій касаційній скарзі він скаржився, що його колег, які могли підтвердити, що він забрав фуфайку з собою на роботу
в Київ 23 грудня 2002 року, та інший його одяг також пахнув димом,
не було допитано під час судових засідань. Заявник не відповів на доводи Уряду щодо стверджуваного порушення його права на захист
та його відсутність на засіданні Верховного Суду України.
73. Насамперед слід зазначити, що скаргу заявника на стверджуване порушення його права на захист вперше було повідомлено Суду
в зауваженнях заявника, поданих у лютому 2012 року, тоді як провадження на національному рівні завершилося в листопаді 2003 року. Таким чином, цю частину скарги відповідно до статті 6 Конвенції
було подано з порушенням встановленого Конвенцією строку.
74. Суд також зазначає, зважаючи на його висновки щодо скарги
заявника відповідно до статті 3 Конвенції (див. пункт 66), твердження заявника відповідно до статті 6 Конвенції про те, що його визнавальні свідчення було отримано під тортурами, є безпідставним.
75. Суд зазначає, що заявник у своїй касаційній скарзі не порушував питання відсутності в нього можливості ставити питання свідкам
обвинувачення та обґрунтовано й переконливо не довів, що він повідомляв Верховний Суд України про своє бажання взяти участь у судовому засіданні у справі за його скаргою. Таким чином, ці питання
не розглядалися на національному рівні внаслідок власних помилок
заявника. Відповідно, Суд не розглядатиме їх по суті.
76. Суд також зазначає, що заявник не повідомляв Верховному
Суду України, принаймні детально та всебічно, про свою скаргу щодо інших порушень під час провадження в суді першої інстанції (див.
пункт 68 раніше).
77. Навіть припускаючи, що заявник виконав вимогу щодо вичерпання національних засобів юридичного захисту щодо його скарги
про незабезпечення судом першої інстанції допиту свідків захисту
під час цього судового розгляду, Суд вважає, що її слід відхилити як
необґрунтовану. Зокрема Суд зазначає, що свідків, про виклик яких
до суду заявник клопотав перед судом першої інстанції, було допитано на етапі проведення слідства. Ці твердження було розглянуто за
присутності заявника та його захисника, у яких було достатньо мож-
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ливостей для їх оскарження. З огляду на аргументи заявника в суді
твердження є загалом правильними. Хоча заявник твердив, що свідки
могли б підтвердити його аргумент про те, що його куфайка з плямами крові на ній не мала слугувати доказом, він не довів того, що якби
вони це зробили, їхні твердження мали б вирішальний вплив на результати судового розгляду. Суд зазначає, що куфайка була лише частиною значної кількості доказів, на яких ґрунтувалося засудження
заявника. Суд також зазначає, що судом першої інстанції та міліцією
було здійснено певні спроби забезпечити допит цих свідків під час
судового засідання (див. пункти 36–37). Хоча може постати питання
щодо достатності спроб органів влади, видається, що свідки не були
безпосередньо доступними, коли міліція намагалася здійснити їхній
привід. Таким чином, за цих обставин Суд не вбачає свавілля у рішенні
суду першої інстанції продовжувати провадження у справі без заслуховування свідків особисто, проти чого не заперечував заявник (див.
пункт 42). Той факт, що Верховний Суд України не розглядав саме ці
твердження заявника, не означає, що розгляд справи у касаційному
порядку не був ретельним і всебічним. Цей суд дійшов до висновку,
що судовий розгляд справи заявника було здійснено відповідно до
процесуальних правил. Зважаючи на характер аргументів заявника
у його касаційній скарзі, Суд не переконаний в тому, що Верховний
Суд України мав надати більше деталей з цього приводу.
78. Загалом, Суд не вбачає недоліків у тому, як суди розглядали надані докази, або щодо адекватності підстав, на яких вони ґрунтували свої
рішення у справі заявника. Будь-які можливі обмеження права на захист
не були такими, щоб позбавити заявника права на справедливий суд.
Із цього випливає, що ця частина заяви має бути визнана неприйнятною відповідно до пункту 1, підпункту «а» пункту 3 та пункту 4
статті 35 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 34 КОНВЕНЦІЇ
79. Заявник скаржився на те, що органи влади відмовили йому
в можливості отримати копії документів з матеріалів його справи,
необхідні для подання заяви. Він посилався на статтю 34 Конвенції,
що передбачає таке:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації
або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією
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з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони зобов’язуються не
перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права».

80. Уряд твердив, що Україна дотрималася вимог статті 34 Конвенції. Він твердив, що заявник міг отримати копії необхідних документів за допомогою своїх родичів, з якими він підтримував зв’язок, і що
обставини цієї справи були аналогічними обставинам справи «Чайков
ський проти України» (Chaykovskiy v. Ukraine; заява № 2295/06, пп. 96–97,
від 15 жовтня 2009 року). Він також твердив, що Верховний Суд України
діяв відповідно до законодавства; що заявник мав подати свої клопотання до апеляційного суду Київської області, який був судом першої
інстанції у справі заявника, а отже, міг надати заявнику запитувані
документи; та що заявник не вимагав копій документів, пов’язаних із
його твердженнями про катування працівниками міліції.
81. Заявник заперечував проти аргументів Уряду. Зокрема, він
твердив, що після його засудження родичі відмовилися допомагати
йому; в нього не було захисника або грошей, щоб найняти захисника;
і що він, таким чином, цілковито залежав від органів влади у своїх
намаганнях обґрунтувати заяву до Суду.
82. Суд зазначає, що, тоді як нез’ясованим залишається, чи звертався заявник до органів влади із проханням надати йому копії всіх
документів відповідно до вказівок Суду, клопотання заявника про надання копій його касаційної скарги було залишено Верховним Судом
України без задоволення як таке, що не має законних підстав. Суд зазначає, що він уже розглядав аналогічні випадки у низці справ щодо
України. Зокрема, у рішенні від 26 липня 2012 року у справі «Василь
Іващенко проти України» (Vasiliy Ivashchenko v. Ukraine; заява № 760/03,
п. 123) Суд встановив, що законодавством України не передбачено
чіткої та конкретної процедури надання засудженим можливості отримання копій документів зі справи після закінчення кримінального
провадження, або переписуючи їх власноруч чи за допомогою відповідного обладнання, або шляхом покладання на державні органи
обов’язку робити такі копії.
83. У цій справі Уряд не навів жодних причин на користь того, щоб
Суд відійшов від своїх висновків відповідно до статті 34 Конвенції
у згаданому рішенні у справі «Василь Іващенко проти України» (Vasiliy
Ivashchenko). Прикметно, що в тій справі заявник, який, як і заявник
у цій справі, підтримував зв’язок з одним зі своїх родичів, подавав
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клопотання до суду першої інстанції щодо надання копій документів,
але безуспішно.
84. Відповідно, Суд доходить висновку, що держава-відповідач
не виконала свого обов’язку відповідно до статті 34 Конвенції забезпечити заявника всім необхідним для того, щоб зробити можливим
належний та ефективний розгляд Судом його заяви.
IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
85. Заявник скаржився за підпунктом «с» пункту 1 та пункту 3
статті 5 Конвенції на незаконність його тримання під вартою під час
досудового слідства та на недоправлення державними органами його
до судді одразу після затримання. Він також скаржився, що протягом
майже місяця після його засудження він залишався у ITT, тоді як його
мали доправити до СІЗО.
86. Суд, розглянувши решту скарг заявника у заяві, твердить, що
з огляду на наявні у нього матеріали та тією мірою, якою вони охоплюються його компетенцією, вони не виявляють жодних ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до
неї. З цього випливає, що решта заяви має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 1 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
87. Статтею 41 Конвенції передбачається:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

88. Заявник вимагав 100 000 євро відшкодування моральної шкоди.
89. Уряд не надав коментарів з цього приводу.
90. Суд, здійснюючи оцінку на засадах справедливості, присуджує заявнику 3000 євро відшкодування моральної шкоди.
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B. Судові витрати

91. Заявник також вимагав 65 188,25 грн компенсації судових
витрат та 112,75 грн  компенсації поштових витрат, понесених у ході
провадження у Суді. Заявник просив, щоб ці суми були сплачені безпосередньо на банківський рахунок його представника. Сума, що вимагалася для покриття витрат на юридичну допомогу, розраховувалася за ставкою 1540 грн за годину, хоча не було визначено, чи включала
вона податки. Як твердить заявник, його представник мав провести
понад сорок дві години за вивченням матеріалів справи та підготовкою зауважень та вимог щодо справедливої сатисфакції.
92. Уряд не надав коментарів з цього приводу.
93. Згідно з практикою 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 Суд зазначає, що єдина небезпідставна скарга стосувалася прямого питання, що не вимагало розширеного дослідження положень законодавства або обґрунтування (див. пункти 82–84). Суд також зазначає, що представнику заявника вже було сплачено 850 євро
у рамках механізму юридичної допомоги Суду. Зважаючи на характер фактологічних та юридичних питань, що розглядалися, та участі
представника у справі, Суд вважає, що за цим пунктом немає необхідності присуджувати додаткову суму.
C. Пеня

94. Суд вважає розумним, що пеня має бути встановлена в розмірі
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги заявника за статтями 3, 5, 6 та 13 Конвенції
неприйнятними.
2. Ухвалює, що держава-відповідач не виконала своїх зобов’язань
за статтею 34 Конвенції у зв’язку з відмовою органів влади надати заявнику копії документів для його звернення до Суду.
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3. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач повинна сплатити заявникові 3000 (три
тисячі) євро відшкодування моральної шкоди плюс будь-які
податки, що можуть нараховуватися; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 7 листопада
2013 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік

М. Віллігер

секретар

голова
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№

Назва рішення /
ухвали

Короткий зміст
встановленого
порушення

Дата
прийняття

Дата набуття
статусу
остаточного

Перелік рішень щодо України,
прийнятих Європейським судом з прав людини
у 2013 р.

1

2

3

4

5

1

Дрогобецька
41662/05

Порушення пункту 1 стат- 03.01.13
ті 6 та порушення статті 13 Конвенції

2

Олександр Волков
21722/11

Порушення пункту 1 стат- 09.01.13 27.05.13
ті 6 та порушення статті 8
Конвенції

3

Зароченцев
39327/06

Порушення пункту 1 стат- 10.01.13
ті 6 Конвенції та порушення статті 2 протоколу
4 до Конвенції

4

Кравець
14518/07

Порушення пункту 1 стат- 10.01.13
ті 6 Конвенції

5

Варава та інші
12405/06

Порушення пункту 1 стат- 17.01.13
ті 6 та порушення статті 13 Конвенції

6

Карабет та інші2
38906/07; 52025/07

Порушення статті 3 та по- 17.01.13 17.04.13
рушення статті 1 Першого протоколу



книзі.

Напівжирним шрифтом позначені справи, переклад яких надрукований в цій

2
Див.: Рішення Європейського суду з прав людини щодо порушення прав в’язнів
за статтями 2, 3 та 8 Європейської конвенції. — Харків: «Права людини», 2015. С. 137–
200. http://library.khpg.org/index.php?id=1452231785
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1

2

3

4

5

7

Мосендз
52013/08

Порушення статей 2 та 17.01.13 17.04.13
13 Конвенції

8

Робота та інші
7158/04

Порушення пункту 1 стат- 17.01.13
ті 6 та статті 1 Першого
протоколу до Конвенції

9

Сізарьов
17116/04

Порушення статті 3 та 17.01.13 17.04.13
пунктів 1, 3, 4 статті 5
Конвенції

10 Хабровські
61680/10

Порушення статті 8 Кон- 17.01.13 17.04.13
венції

11 Юрій Слюсар
39797/05

Порушення статті 2 Кон- 17.01.13 17.04.13
венції

12 Пмп «Фея» та інші
27617/06

Порушення пункту 1 стат- 21.02.13
ті 6 та порушення статті 13 Конвенції

13 Салахов та Іслямова3
28005/08

Порушення статей 2 та 3 14.03.13 14.06.13
Конвенції

14 Ткаченко
1278/06

Порушення пункту 1 стат- 04.04.13
ті 6 Конвенції

15 Вєренцов
20372/11

Порушення статей 6, 7, 11.04.13 11.07.13
та 11 Конвенції

16 Роженко та інші
2644/04

Порушення пункту 1 стат- 11.04.13
ті 6, статті 1 Першого протоколу та статті 13 Конвенції

17 Терновік та інші
19430/06

Порушення пункту 1 стат- 11.04.13
ті 6, статті 1 Першого протоколу та статті 13 Конвенції

18 Дьяченко
42813/05

Порушення пункту 3 стат- 18.04.13
ті 5 Конвенції

3
Див.: Рішення Європейського суду з прав людини проти України за статтями 2
та 3 Конвенції щодо порушення прав позбавлених волі на медичну допомогу. — Харків:
«Права людини», 2015. С. 319–368. http://library.khpg.org/index.php?id=1427610644
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1

2

3

4

5

19 Штабовенко та інші
22722/07

Порушення пункту 1 стат- 25.04.13
ті 6, статті 1 Першого протоколу та статті 13 Конвенції

20 Тимошенко4
49872/11

Порушення пунктів 1, 4, 30.04.13 30.07.13
5 статті 5 та порушення
статті 18 Конвенції

21 Савенкова
4469/07

Порушення пункту 1 стат- 02.05.13
ті 6 та порушення статті 13 Конвенції

22 Барило
9607/06

Порушення статті 3 пунк 16.05.13 16.08.13
ту 1 статті 5 та порушення статті 13 Конвенції

23 Гавула5
52652/07

Порушення пунктів 1, 3 16.05.13 07.10.13
статті 5 та пункту 1 статті 6

24 Гарнага
20390/07

Порушення статті 8

25 Комарова
13371/06

Порушення пункту 3 16.05.13 16.08.13
статті 5 Конвенції

26 Максименко
та Герасименко
49317/07

Порушення статті 1 Пер- 16.05.13 16.08.13
шого протоколу до Конвенції

27 Самойлович6
28969/04

Порушення статті 3, пунк 16.05.13 16.08.13
тів 1-с, 3 статті 5 та пункту 1 статті 6 Конвенції

28 Чорний
35227/06

Порушення пунктів 1 та 16.05.13 16.08.13
3-b статті 6 Конвенції

16.05.13 16.08.13

4

Див.: Рішення Європейського суду з прав людини проти України за статтями 2
та 3 Конвенції щодо порушення прав позбавлених волі на медичну допомогу. — Харків:
«Права людини», 2015. С. 369–468. http://library.khpg.org/index.php?id=1427610644
5
Див.: Рішення Європейського суду з прав людини щодо порушення прав в’язнів
за статтями 2, 3 та 8 Європейської конвенції. — Харків: «Права людини», 2015. С. 201–
218. http://library.khpg.org/index.php?id=1452231785
6
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Там само. С. 219–238. http://library.khpg.org/index.php?id=1452231785

1

2

3

4

5

29 Наталія Михайленко
49069/11

Порушення пункту 1 стат- 30.05.13 30.08.13
ті 6 Конвенції

30 Кононова та інші
11770/03

Порушення пункту 1 стат- 06.06.13
ті 6, статті 1 Першого протоколу та статті 13 Конвенції

31 Васильчук
24402/07

Порушення статтей 3 та 13.06.13 13.09.13
8 Конвенції

32 Кісельов
42953/04

Порушення пункту 1 стат- 13.06.13
ті 6, статті 1 Першого протоколу Конвенції

33 Коростильов
33643/03

Порушення статті 34 13.06.13 13.09.13
Конвенції

34 Миколаєнко
та інші справи
2489/06

Вилучення заяви з реєст 19.06.13
ру справ відповідно до статті 39 Конвенції

35 Писарський та інші
20397/07

Порушення пункту 1 стат- 20.06.13
ті 6, статті 1 Першого протоколу та статті 13 Конвенції

36 Цибулько та інші
65656/11

Порушення пункту 1 стат- 20.06.13
ті 6, статті 1 Першого протоколу та статті 13 Конвенції

37 Пат Кіровоград
обленерго
35088/07

Порушення статті 1 Пер- 27.06.13 27.09.13
шого протоколу до Конвенції

38 Рудниченко
2775/07

Порушення пунктів 1, 11.07.13 11.10.13
3 статті 5 та пункту 1
статті 6 Конвенції

39 Москаленко та інші
1270/12

Порушення пункту 1 стат- 18.07.13
ті 6, статті 1 Першого протоколу та статті 13 Конвенції
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1

2

3

4

5

40 Коберник7
45947/06

Порушення статей 3, пунк 25.07.13 25.10.13
ту 3 статті 5 та пункту 1
статті 6

41 Хворостяной та інші
54552/09

Порушення пункту 1 стат- 25.07.13
ті 6, статті 1 Першого протоколу та статті 13 Конвенції

42 Кп редакція газети
«Слава Севастополя»
та інші справи
50406/08

Вилучення заяви з реєст 11.09.13
ру справ відповідно до
пункту 1 статті 37 Конвенції (in fine)

43 Вітковський8
24938/06

Порушення статті 3 Кон- 26.09.13 20.01.14
венції

44 Квашко
40939/05

Порушення пунктів 1, 3 26.09.13 26.12.13
та 5 статті 5 Конвенції

45 Юрій Ілларіонович
Щокін9
4299/03

Порушення статті 2 та 3 03.10.13 03.01.14
Конвенції

46 Волошин
15853/08

Порушення пункту 1 стат- 10.10.13 10.01.14
ті 6 та статті 3 Конвенції

47 Зубкова
36660/08

Порушення статті 2 Кон- 17.10.13 17.01.14
венції

48 Поживотько
42752/08

Порушення статті 3 Кон- 17.10.13 17.01.14
венції

49 Таран10
31898/06

Порушення статті 3, пунк 17.10.13 17.01.14
ту 1 статті 6 та пунктів 1,
4, 5 статті 5 Конвенції

7
Див.: Рішення Європейського суду з прав людини щодо порушення прав в’язнів
за статтями 2, 3 та 8 Європейської конвенції. — Харків: «Права людини», 2015. С. 239–
250. http://library.khpg.org/index.php?id=1452231785
8

Там само. С. 251–276. http://library.khpg.org/index.php?id=1452231785

9

Там само. С. 27–38. http://library.khpg.org/index.php?id=1452231785

10
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Там само. С. 277–296. http://library.khpg.org/index.php?id=1452231785

1

2

3

4

5

50 Бакланов
44425/08

Порушення статті 3 Кон- 24.10.13 24.01.14
венції

51 Нечепоренко та інші
72631/10

Порушення пункту 1 стат- 24.10.13
ті 6, статті 1 Першого протоколу та статті 13 Конвенції

52 Сергій Савенко
59731/09

Порушення статті 3 Кон- 24.10.13 24.01.14
венції

53 Бандалетов
23180/06

Порушення пунктів 1 та 31.10.13 31.01.14
3-с статті 6 Конвенції

54 Тарасов
17416/03

Порушення статті 3 та 31.10.13 31.01.14
пунктів 1, 3-с статті 6
Конвенції

55 Бєлоусов
4494/07

Порушення статті 3, 07.11.13 07.02.14
пунктів 1, 3 статті 5
та порушення статті 8
Конвенції

56 Віннік та інші
13977/05

Порушення пункту 1 стат- 07.11.13
ті 6 та порушення статті 1
Першого протоколу до
Конвенції

57 Геращенко
20602/05

Порушення статті 3, 07.11.13 07.02.14
пунктів 1-с, 3, 4 статті 5
та порушення статті 8
Конвенції

58 Лобас
21380/04

Порушення статті 34 07.11.13 07.02.14
Конвенції

59 Пічкур
10441/06

Порушення статті 14 07.11.13 07.02.14
Конвенції у поєднанні
зі статтею 1 Першого
протоколу

60 Олександр Ніконенко Порушення
54755/08
Конвенції

статті

3 14.11.13 14.02.14

61 Скороходов
56697/09

статті

3 14.11.13 14.02.14

Порушення
Конвенції
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62 Шмушкович
3276/10

Порушення статті 11 14.11.13 14.02.14
Конвенції

63 Путистін
16882/03

Порушення
Конвенції

64 Горбатенко11
25209/06

Порушення пункту 1 стат- 28.11.13 28.02.14
ті 6 та порушення статті 3
Конвенції

65 Микола Волкогонов
та Ігор Волкогонов
40525/05

Порушення
Конвенції

статті

2 28.11.13

66 Арська
45076/05

Порушення
Конвенції

статті

2 05.12.13 05.02.14

67 Тюлякова
6136/09

Вилучення заяви з реєст 05.12.13
ру справ відповідно до статті 39 Конвенції

68 Димма
37654/10

Вилучення заяви з реєст 11.12.13
ру справ відповідно до статті 39 Конвенції

69 Андріанова та інші
10319/04

Порушення пункту 1 стат- 12.12.13
ті 6, статті 1 Першого протоколу та статті 13 Конвенції

70 Малахова та інші
35995/09

Порушення пункту 1 стат- 12.12.13
ті 6, статті 1 Першого протоколу та статті 13 Конвенції

71 Марака та інші
40934/06

Порушення пункту 1 стат- 12.12.13
ті 6, статті 1 Першого протоколу та статті 13 Конвенції

72 Юрій Волков
45872/06

Порушення пунктів 1 та 19.12.13 19.03.14
3-с статті 6 та порушення статті 8 Конвенції

статті

8 21.11.13 21.02.14

11
Див.: Рішення Європейського суду з прав людини щодо порушення прав
в’язнів за статтями 2, 3 та 8 Європейської конвенції. — Харків: «Права людини», 2015.
С. 297–322. http://library.khpg.org/index.php?id=1452231785
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